
 
 

 

 

 

 

 

Collegevoorstel 
 

 

Datum: 23 september 2019 Corsanr: e190037471 

Casenr.: 19e0006212 

Mandaatnr.  Onderwerp: Integraal voorstel verkenning toekomstscenario’s Haspelstrook en 
uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 17 juli 2019 

betreffende   

Bevoegd beslisorgaan: 

 college  burgemeester  algemeen directeur 

Portefeuillehouder: 

A.L. Klappe 

A.A.J. Baars 

Besproken met portefeuillehouder:  

 ja  nee 

Ambtenaar/projectleider: 

 

 

Advies openbaar/besloten: 

 openbaar 

 besloten (o.g.v. WOB/Gemeentewet) 

Ter behandeling naar: 

 Agendacommissie 

 OR/GO 

Advies 1. In lijn met het advies uit het document “Haspelstrook – Verkenning 

toekomstscenario’s” (corsa e190038110) scenario C (verplaatsing van de 

bedrijvigheid) nader uit te werken; 

2   

 

 

 

 

 

 

3. De raad over uw besluit te informeren door middel van een vertrouwelijke 

informatiememo (kenmerk e190039458); 

4. De raad in de eerstvolgende Bestuursrapportage te verzoeken om ten 

laste van de reserve grondexploitatie een aanvullend 

voorbereidingsbudget van € 25.000,00 beschikbaar te stellen ten 

behoeve van de uitwerking van beslispunt 1.  

5. Vooruitlopend op de vaststelling van de betreffende Bestuursrapportage 

de uitvoering ter hand te nemen. 

Eventuele opmerkingen 

(in te vullen door college) 

 

Vergadering Datum 24 september 2019 Nr. 8 
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Besluit 1. In lijn met het advies uit het document “Haspelstrook – Verkenning 

toekomstscenario’s” (corsa e190038110) scenario C (verplaatsing van de 
bedrijvigheid) nader uit te werken; 

2   

 

 

 

 

 

3. De raad over uw besluit te informeren door middel van een vertrouwelijke 

informatiememo (kenmerk e190039458) nadat vooraf de betrokken 

ondernemers zijn geïnformeerd; 

4. De raad in de eerstvolgende Bestuursrapportage te verzoeken om ten laste 

van de reserve grondexploitatie een aanvullend voorbereidingsbudget van € 
25.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitwerking van 

beslispunt 1. 

5. Vooruitlopend op de vaststelling van de betreffende Bestuursrapportage de 

uitvoering ter hand te nemen. 

6. Te bepalen, dat de communicatie met de belanghebbende ondernemers 

plaatsvindt door de burgemeester en wethouder Klappe in samenspraak met 

de externe adviseur.  

7. De communicatieparagraaf te herschrijven en daarin op te nemen dat, na 

informatie aan betrokkenen, eerst de raad en (in overleg met het bedrijf) 

daarna de pers wordt geïnformeerd, dit overigens  zonder de inhoud van de 

rapportage over het verplaatsingsonderzoek openbaar te maken. 

 

Inleiding 

In 2012 is de Visiekaart Tonselse Veld vastgesteld die als basis werd gezien voor het actualiseren van het 

bestemmingsplan Tonselse Veld 1987. In de visiekaart was voor een viertal percelen aan de Haspel (nr. 99, 

101, 125 en127) een transformatie van Agrarisch-Pluimveehouderij naar recreatie of andere lichtere 

bedrijfsmatige functies opgenomen en voor Haspel 99-101 een werkfunctie. We noemen dit gebied met 

vier percelen de Haspelstrook. 

 

De eigenaren van deze percelen hebben in 2013/2014 initiatieven ingediend voor de ontwikkeling van hun 

perceel in kader van de inventarisatie voor het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. Deze initiatieven 

gingen uit van uitbreiding van bestaande bedrijvigheid (Haspel 99-101) of verkleuring naar bedrijvigheid. 

De wensen van alle initiatiefnemers binnen Tonselse Veld zijn, zover passend binnen de Visiekaart van 

2012 opgenomen in een concept-ontwerpbestemmingsplan en besproken met de provincie in 2014.  

De provincie was niet overtuigd dat er voor deze vier percelen geen andere mogelijkheden zijn dan 

handhaving of uitbreiding van bedrijvigheid op de huidige locatie en verlangt een haalbaarheidsstudie naar 

de mogelijkheden van verplaatsing en herontwikkeling van de te verlaten locaties. Om deze reden is het 

gedeelte Haspelstrook buiten het vastgestelde bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 gehouden. 

 

Daarnaast werd er gedurende dit proces een verzoek om handhaving gedaan door de eigenaar van het 

naastgelegen perceel, V.O.F. Camping “Jacarja” (hierna: verzoeker). Dit verzoek om handhaving is 

afgewezen. Het hiertegen ingediende bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Hiertegen werd beroep 

ingesteld. 

 

Op 23 juli 2018 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van verzoeker 

tegen de beslissing op bezwaar inzake het handhavingsverzoek. De rechtbank heeft de beslissing op 

bezwaar van 13 december 2017 (kenmerk e170043327) vernietigd en heeft u opgedragen om binnen 12 

weken na de uitspraak en aldus uiterlijk 14 oktober 2018 een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. U 

heeft op 18 september 2018 besloten om deze uitspraak niet in hoger beroep te bestrijden. Daarnaast 

heeft  op 16 november 2017 en op 15 februari 2018 aanvragen ingediend voor legalisatie van 
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respectievelijk de tijdelijke buitenopslag voor 5 jaar, de bio-energiecentrale voor onbepaalde tijd en een 

overkapping achter de grote loods voor eveneens onbepaalde tijd. 

 

Op 16 oktober 2018 heeft uw college besloten dat er duidelijkheid moet komen over de haalbaarheid van 

verplaatsing van dit bedrijf naar een regulier bedrijventerrein (kenmerk e180036554). Hiertoe heeft uw 

college opdracht gegeven tot het uitvoeren van een onderzoek om dit te verkennen.  

 

 

 

Bij besluit van 26 oktober 2018 (kenmerk e180040317) heeft u het voorgaande in een besluit richting de 

verzoeker vastgelegd. Tegen deze uitspraak heeft verzoeker hoger beroep ingesteld. De Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 mei 

2019. 

 

In de uitspraak van 17 juli 2019 heeft de Afdeling geoordeeld dat uw besluit geen inzicht biedt of, en zo ja 

in hoeverre, u rekening heeft gehouden met de belangen van verzoeker om handhaving en andere 

belangen, anders dan die van . Gelet hierop bevat uw besluit volgens de Afdeling geen kenbare 

belangenafweging, zodat geoordeeld wordt dat het onzorgvuldig is genomen. De Afdeling draagt u op met 

inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen binnen 12 weken na de uitspraak. Tevens heeft 

de Afdeling bepaald dat tegen het te nemen besluit alleen hoger beroep bij de Afdeling mogelijk is.  

 

Gezien de verbondenheid tussen de verkenning en het handhavingsverzoek en om een compleet beeld te 

krijgen van de zaken, heeft u verzocht om al deze zaken in een integraal collegevoorstel op te nemen, 

zodat u een volledig afgewogen besluit kan nemen over deze zaken. 

 

In dit voorstel wordt in deel I de verkenning naar de toekomstscenario’s voor de Haspelstrook besproken, 

met de daarbij behorende argumenten en kanttekeningen. In deel II wordt de handhaving besproken en de 

argumenten en kanttekeningen die daarbij horen. Vervolgens wordt er in deel III een conclusie getrokken 

en worden de communicatie, planning en financiële kant van deze zaak integraal besproken.   

 

Deel I: de verkenning toekomstscenario’s Haspelstrook 

Het afgelopen jaar is, naar aanleiding van de vraag van de provincie, een verkenning uitgevoerd naar de 

toekomstscenario’s voor de Haspelstrook (nr. 99, 101, 125 en 127) (corsa e190037468).  

 

Voor deze verkenning is gekeken naar verschillende aspecten: 

- de huidige juridische status van de activiteiten en gebouwen; 

- Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid; 

- omgeving; 

- handhaving; 

- bedrijfseconomisch; 

- financiën en ontwikkelopties. 

 

De bovengenoemde aspecten zijn gebruikt om een drietal scenario’s te verkennen: 

A. Inpassing van alle bedrijvigheid en wonen met een oplossing van de huidige knelpunten in de 

bedrijfsvoering en de omgeving; 

B. Gedeeltelijke inpassing van de bedrijfsactiviteiten door bevriezing van de legale activiteit en 

bebouwing conform het huidige bestemmingsplan; 

C. Een totale verplaatsing van alle bedrijvigheid met volledige schadeloosstelling en herontwikkeling 

van de Haspelstrook naar een andere bestemming als recreatie en/of gecombineerd met zorg en 

wonen. 

 

Ad A. In dit scenario zijn er enkele aspecten die de uitvoerbaarheid lastig maken.  
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 In het huidige Regionaal 

Programma Bedrijventerreinen (RPB) is bedrijvigheid aan de Haspelstrook niet opgenomen. Op  dit moment 

wordt gewerkt aan een nieuw Regionaal Programma Werken (RPW). Hierin is de bedrijvigheid aan de Haspel 

tevens niet opgenomen, in afwachting van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast is in het concept-RPW 

opgenomen dat de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan worden door te voorkomen dat bestaande 

bedrijvigheid geïsoleerd gevestigd is, wordt of blijft.  

 

 

 

 

 

Ad B. Dit scenario zou een uitkomst kunnen zijn als de verplaatsing financieel niet haalbaar is en 

uitbreiding juridisch niet tot de mogelijkheden behoort. Hierbij wordt alleen het legale gebruik en de 

legale bebouwing bestemd.  

 

 

 

 

 

  

 

Ad C. Bij verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten kan er een nieuwe bestemming aan het gebied worden 

toegekend  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Voor alle scenario’s aan de Haspelstrook geldt dat er onderzocht moet worden of er door eventuele 
toename van stikstofdepositie geen significante negatieve effecten zijn op de instandhoudingsdoelen van 

het Natura 2000-gebied Veluwe. Gezien de ontwikkelingen rond de PAS is dit een onzekere factor waarover 

op dit moment geen uitspraak gedaan kan worden.   

 

Conclusie 

Uit de studie blijkt dat scenario A en B moeilijk uitvoerbaar zijn. Dit is vooral ten gevolge van de omgeving 

van de locatie in combinatie met de milieu en ruimtelijke wet- en regelgeving.  

Scenario A is in eerste gezicht voor alle bedrijven een mogelijke optie, echter door de beperkte 

mogelijkheden voor ondernemen in de Haspelstrook is dit in de toekomst een belemmering. 

Scenario C blijkt op basis van de verkenning financieel een reële optie is. Het advies is om dit scenario 

nader te verkennen. 

 

Op 10 september 2019 bent u door middel van een presentatie geïnformeerd over de resultaten van de 

verkenning en het advies.  

 

Beoogd effect 

Herziening van het bestemmingsplan voor de Haspelstrook met daarbij de ruimte die mogelijk is voor 

ontwikkelingen, waardoor het gebied Tonselse Veld een kwaliteitsimpuls krijgt. 

 

Argumenten 

1.1 Een actueel en reëel planologisch kader voor het gebied is gewenst en noodzakelijk. 
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Om te komen tot dit kader dienen de juridische mogelijkheden en beperkingen voor het bestemmen van 

de percelen goed te worden geïnventariseerd. Hiervoor dient extern (juridisch) advies te worden 

ingewonnen. Daarnaast moeten de grondeigenaren intensief worden betrokken bij de inventarisatie zodat 

er in gezamenlijkheid een nieuw resultaat komt en voor het gebied een nieuw actueel bestemmingsplan 

opgesteld kan worden. Met de inventarisatie kan een ontwikkelstrategie opgesteld worden voor de 

Haspelstrook. De uitkomst van deze ontwikkelingsstrategie resulteert uiteindelijk in een bestemmingsplan. 

 

1.2 Verplaatsen van alle bedrijvigheid, biedt de mogelijkheid om in lijn met rijks-, provinciaal- en 

gemeentelijk beleid de Haspelstrook te ontwikkelen. 

Hierbij kan gedacht worden aan een ontwikkeling richting van verblijfsrecreatie of andere aan recreatie 

verbonden functies / bedrijven. Door meer structuur aan te brengen in het gebied Tonselse Veld wordt de 

kwaliteit versterkt.   

 

1.3 Met de herontwikkeling van de Haspelstrook kan een kwaliteitsslag binnen Tonselse Veld worden 

behaald 

Met bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 is het ruimtelijke kader vastgesteld voor de kwaliteit van het 

Tonselse Veld. Met verplaatsing van de bedrijven aan de Haspelstrook en de herontwikkeling van de 

strook, kan aansluitend op de reeds gaande ontwikkelingen, het Tonselse Veld zich verder ontwikkelen tot 

een mooi, aantrekkelijk gebied. 

 

3.1 De raad wordt geïnformeerd over het scenario onderzoek 

De gemeenteraad zal in een besloten bijeenkomst geïnformeerd worden over het scenario onderzoek en 

het bijbehorende advies.  
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4.1 Aanvullend budget is noodzakelijk voor de verdere uitwerking van het scenario. 

Aan de voorzijde van het project is een investering gedaan in de projectbegeleiding en eerste  

(scenario-)onderzoeken om te komen tot een ontwikkelstrategie voor het gebied. Nu de gekozen strategie 

nader uitgewerkt moet worden, moeten er kosten en tijd voor het vervolgtraject worden geraamd. Dit 

vervolgtraject bestaat enerzijds uit een gerichte nadere uitwerking van scenario C om te kunnen bepalen 

welke financiële impact de daarbinnen onderzochte invullingen kennen. Een realistische beoordeling van 

mogelijke grondopbrengsten maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit. Op grond hiervan kan nadere 

richting worden verkregen voor de uiteindelijk in te zetten herontwikkeling. In feite betreft het hier een 

nader voorbereidend onderzoek om te bezien of en hoe actieve grondexploitatie door (tussenkomst van) 

de gemeente mogelijk is. Anderzijds bestaat het vervolgtraject uit het aan het voorgenoemde parallel 

lopende opstarten van gesprekken over verplaatsing van bedrijfsactiviteiten uit het gebied annex 

verwerving van in het gebied gelegen gronden door/namens de gemeente. Het verplaatsingstraject wordt 

in een aantal fasen opgedeeld: 

1. Verkenning. In deze fase wordt kennis gemaakt met de ondernemers en daarbij worden de 

ondernemers deelgenoot gemaakt van de situatie en de noodzaak tot handelen; 

2. Afstemming te volgen traject. In deze fase worden de uitgangspunten van de waardering en 

bedrijfsvoering bepaalt. Doel is om overeenstemming te verkrijgen over het te volgen traject en 

de stappen daarin; 

3. Waardering en tijdpad verplaatsing./ In deze fase vindt een waardebepaling van de 

ondernemingen middels taxatie plaats.  

4. Contractvorming. Na de verkenning en uitwerking van de afspraken worden deze vastgelegd in 

een afsprakenkader en vervolgens contracten. 

 

De beide deeltrajecten zullen in gezamenlijkheid als nieuw project worden opgepakt en uitgevoerd. Het is 

evenwel nog onbekend welke kosten hiermee precies gemoeid zullen zijn, echter duidelijk is dat voor 

beide genoemde deeltrajecten externe expertise dient te worden betrokken. Voorshands wordt er 

uitgegaan van een benodigd startbudget van € 50.000,00 om (gezien de urgentie) in 2019 in ieder geval al 

stappen in het proces te kunnen maken. 

 

Kanttekeningen  

1.1  
 

 
 

 

 

 

1.2  

 

 

 

 

   

 

4.1 Het benodigde aanvullende budget is slechts bedoeld om een start te maken om te komen tot een 

ontwikkelingsstrategie (2019) en niet toereikend voor het volledige traject en het hier mogelijk uit 

voortvloeiende project 

Het project vraagt aan de voorzijde een investering in de projectbegeleiding en eerste onderzoeken 

om te komen tot een ontwikkelstrategie voor het gebied. Omdat hier direct mee gestart moet worden, 

wordt reeds een aanvullend budget gevraagd om in 2019 nog te kunnen starten met de 

werkzaamheden. Gelijktijdig wordt de komende periode een projectplan gemaakt om een vollediger 

beeld van het proces en de kosten te kunnen geven. Afhankelijk van de uit het nader onderzoek 

volgende strategie kan pas gekeken worden naar welke planologische procedure hiervoor doorlopen 

moet worden en welke kosten en tijdsinspanning hiermee gemoeid zullen zijn. Voor het verdere 

vervolgtraject (verdere uitwerking strategie inclusief benodigde onderzoeken) dient in een later 
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stadium derhalve naar verwachting nog aanvullend budget te worden vrijgemaakt. Het projectplan is 

een geijkt moment om hierin nader inzicht te verschaffen. 

 

Deel II: de handhaving 

Informatiesessie 10 september 2019 

Op 10 september 2019 bent u door middel van een presentatie op de hoogte gesteld van de resultaten van 

de verkenning en het advies hierin.  

 

Daarnaast zijn op dezelfde middag de conclusies vanuit handhaving met u gedeeld.  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Argumenten 
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Deel III: conclusie en advies 

Vanuit de verkenning van de toekomstscenario’s van de Haspelstrook wordt geadviseerd om scenario C 

nader te verkennen / uit te voeren  

 

  

 

Communicatie  

Goede communicatie rondom deze zaak is essentieel. Dit geldt zowel voor de communicatie naar de 

gemeenteraad als naar betrokken partijen.  

 

Communicatie ten aanzien van de verkenning 

De communicatie met de ondernemers ten aanzien van de verkenning van de toekomstscenario’s voor de 
Haspelstrook zal door wethouder Klappe  en burgemeester Baars worden opgepakt, de adviseur van het 

van OBL Consult zal hierbij aansluiten.  Zij gaan samen met de ondernemers in gesprek over uw besluit en 

het vervolgtraject. We streven er naar deze gesprekken plaats te laten vinden voordat uw besluit openbaar 

gemaakt wordt. Deze gesprekken zullen als eerste gevoerd worden. 

 
Communicatie ten aanzien van de handhaving 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nog op te stellen beslissing op bezwaar zal naar de verzoeker gestuurd worden, maar ook naar  

 en de Afdeling. 

 

Communicatie met de raad 

De raad wordt, na communicatie met de ondernemers en de verzoeker om handhaving, via een 

vertrouwelijke raadsmemo geïnformeerd over de verkenning van de toekomstscenario’s voor de 
Haspelstrook en het advies dat het college hierin heeft gevolgd. Daarnaast wordt er op 16 oktober 2019 

een besloten raadsbijeenkomst georganiseerd.  

 

Financiële gevolgen en dekking  

Uitvoering van dit besluit vergt een startbudget van € 50.000,00. Vanuit het tot nu toe doorlopen traject is 

nog een budget beschikbaar van circa € 25.000,00. Voor de overige benodigde €25.000,00 dient in 
dekking te worden voorzien. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve 

grondexploitatie, gezien het feit dat het hier om verkennende werkzaamheden gaat om te bezien of 

herontwikkeling van de betreffende locatie middels actieve verwerving door/via de gemeente mogelijk en 

financieel haalbaar is. 

Budgettaire verwerking hiervan kan plaatsvinden bij de eerstvolgende Bestuursrapportage. 
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Planning  

Naar aanleiding van uw besluit op onderhavig voorstel zal een passende brief worden opgesteld. Tegen dit 

besluit staat alleen hoger beroep open bij de Afdeling. 

Uw college dient uiterlijk 8 oktober 2019 een nieuw besluit te nemen op het verzoek om handhaving. 

 

Na het informeren van de grondeigenaren en de omgeving over uw besluit begint het vervolgtraject 

betreffende de gesprekken over de verplaatsing en de nadere uitwerking van de invulling van het gebied 

om de opbrengsten te kunnen bepalen.  Dit traject zal als nieuw project worden opgepakt en uitgevoerd. 

 

De planning ziet er naar verwachting als volgt uit: 

24 september 2019 Besluit op collegevoorstel 

Oktober 2019  Presentatie gemeenteraad 

    Informeren partijen 

Oktober 2019  Informeren grondeigenaren en WRBT   

8 oktober 2019  Versturen beslissing op bezwaar 

 

Evaluatie  

N.v.t.  

 

Interne afstemming 

Dit advies is voorbereid in overleg met de volgende collega’s: 
  

   

   

  

 

Bijlagen 

 Raadsinformatiememo (kenmerk e190039458) 

 Uitspraak Afdeling van 17 juli 2019 (e190032388) 

 Haspelstrook - Verkenning toekomstscenario's (kenmerk e190038110 ) 

 Quickscan laddertoets (kenmerk e190038109 ) 

 Collegebesluit van 16 oktober 2018 (kenmerk e180036554) 

 Collegebesluit van 12 maart 2019 (kenmerk e190008326) 
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 blz. 1 

Ruimtelijk-economisch advies 
 

 

Van :  

   

Project : Haspelstrook Ermelo 

Opdrachtgever : Gemeente Ermelo 

   

Datum : 6 augustus 2019 

Aan :  

   

Betreft : Quickscan laddertoets Haspelstrook Ermelo 

 
Aanleiding en vraagstelling 
In 2016 heeft de gemeenteraad van Ermelo het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 vastgesteld als opvolger 
van de in 2012 vastgestelde Visiekaart Tonselse Veld. In de visiekaart was voor de locatie Haspel deels een 
werkfunctie beoogd. Dit gebied wordt de Haspelstrook genoemd (figuur 1). De eigenaren van de percelen 
hebben initiatieven ingediend voor de ontwikkeling van hun perceel. Deze initiatieven gingen uit van uitbreiding 
van bestaande bedrijvigheid (Haspel 99-129) of verkleuring naar bedrijvigheid. De gemeente Ermelo werkt 
momenteel aan een haalbaarheidsstudie voor onder andere het positief bestemmen van de initiatieven.  
 

 
Figuur 1 Luchtfoto projectgebied Haspelstrook Ermelo 
 
De gemeente Ermelo staat voor de keuze om de bedrijvigheid of te verplaatsen of positief te bestemmen. Voor 
de beide scenario’s is het relevant om te weten of het positief bestemmen van de bedrijfsactiviteiten haalbaar is 
in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. Daarbij is het van belang dat een deel van de huidige 
activiteiten passen binnen het geldende bestemmingsplan, maar dat voor een deel de activiteiten, planologisch 
gezien, niet zijn toegestaan. Om deze activiteiten planologisch te regelen moeten ze worden beschouwd als 
nieuwe bedrijvigheid. 
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 blz. 3 

bedrijventerrein met een oppervlakte van circa 2.000 m2, waar voorheen sprake was van een agrarische functie, 
wordt aangemerkt als ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’. De Haspelstrook heeft een omvang van ruim 125.000 m2 
(een deel is al bedrijventerrein). 
 
Naast de benodigde functionele wijziging (van agrarisch gebruik naar bedrijfsfunctie) moeten ook aantal 
bouwwerken gelegaliseerd worden  is al sinds 1973 in Ermelo actief en heeft een aantal illegale 
bouwwerken gerealiseerd. Dit betreft onder andere de verharding (‘asfaltplaat’) voor opslag van pallets. Het 
overige deel van de Haspelstrook wordt gekenmerkt door strijdig gebruik met als hoofdoorzaak het staken van 
de agrarische activiteiten. Bij Haspel 129 is hoofzakelijk sprake van caravanstalling. Het gebruik van de 
bedrijfsgebouwen op de overige percelen varieert van opslag tot boxverhuur voor kleine ondernemers. Dit 
gebruik is momenteel strijdig met het bestemmingsplan. In totaal wordt de ‘ondergrens’ van 500 m2 aan 
bebouwing ruimschoots overschreden. 
 
Tot slot moet ook nog rekening worden gehouden met de directe omgeving. Ten noordwesten van de 
Haspelstrook zijn enkele recreatiefuncties gevestigd. Verder wordt de Haspelstrook omsloten door een bosrijke 
omgeving (de Veluwe, beschermd natuurgebied Natura 2000). Omdat er sprake is van een functionele wijziging, 
deels illegale bebouwing en door de ligging direct aan een natuurgebied wordt de beoogde bedrijfsfunctie voor 
de Haspelstrook aangemerkt als ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ conform de ladder voor duurzame 
verstedelijking.   
 
Toets aan vigerende beleids- en afsprakenkaders 
Naast het toetsingskader van de ladder voor duurzame verstedelijking moet rekening worden gehouden met de 
provinciale, regionale en gemeentelijke beleidskaders. Hieronder is een overzicht opgenomen van de relevante 
beleids- en afsprakenkaders voor de beoogde ontwikkeling van de Haspelstrook in Ermelo. 
 
Omgevingsvisie Gaaf Gelderland (2018) 
Provinciale Staten hebben op 19 december 2018 de nieuwe Omgevingsvisie en geactualiseerde 
Omgevingsverordening vastgesteld. De provincie werkt aan een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. 
De provincie doet dit door bij de uitoefening van deze taken de focus te leggen op een duurzaam, verbonden en 
economisch krachtig Gelderland. Met behulp van zeven ambities – op het gebied van energietransitie, 
klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en op het 
woon- en leefklimaat – geeft zij hier richting aan. 
 
Ten aanzien van het vestigingsklimaat streeft de provincie naar een gevarieerd aanbod aan goed ontsloten, 
kwalitatief hoogwaardige, duurzame werklocaties. Hierover worden afspraken gemaakt met de Gelderse regio’s, 
waardoor een goede balans tussen de vraag en het aanbod van werklocaties ontstaat. Het concentreren van 
economische activiteiten heeft daarbij onze voorkeur, boven versnippering.  
 
Regionaal Programma Werklocaties 2019 regio Noord-Veluwe (concept; 2019) 
De Noord-Veluwse gemeenten willen met het bedrijventerreinenbeleid de economische ontwikkeling faciliteren 
en ook het duurzaam ruimtegebruik waarborgen. Met het bedrijventerreinenbeleid willen de gemeenten een 
bijdrage leveren aan het verhogen van de (ruimtelijke) kwaliteit. Directe aanleiding voor het maken van dit RPW 
zijn de afspraken met de provincie Gelderland op basis van de Gelderse Omgevingsverordening. Elke Gelderse 
regio moet (tenminste) elke vier jaar een RPW maken. 
De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt in dit RPW als uitgangspunt voor de regionale programmering 
gehanteerd: we streven naar een goede balans tussen vraag en aanbod. Niet alleen in kwantiteit (de hectares) 
maar vooral ook in kwaliteit (ieder bedrijf op de juiste plek en een goede ruimtelijke ordening). Het bedrijfsleven 
moet de beschikking hebben over passende (nieuwe) werklocaties om te kunnen groeien en investeren. Maar 
nieuwe terreinen moeten niet tot gevolg hebben dat bestaande terreinen verpauperd achter blijven. Dat 
betekent dat er bij verplaatsing van bedrijven ook nadrukkelijk aandacht moet zijn  voor de achter te laten 
terreinen en dat voor die terreinen een planologische regeling moet worden opgesteld die, bijvoorbeeld door 
herontwikkeling, zorgt voor een duurzame toekomst voor het achter te laten terrein.  
 
De regio Noord-Veluwe bestaat als bestuurlijke regio uit 8 gemeenten. In de praktijk blijken in de regio Noord-
Veluwe echter grofweg twee marktregio’s voor bedrijventerreinen te onderscheiden en is er een tweedeling in 
oriëntatie: bedrijven richten zich bij vestiging of hervestiging veelal óf op het noordelijk deel van de Noord-
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Veluwe (N-NV-gemeenten/oriëntatie op regio Zwolle1) óf op de westkant van de Noord-Veluwe (W-
NV/eigenstandig met oriëntatie op Flevoland en westelijke deel Food Valley). Ditzelfde geldt voor de 
arbeidsmarktoriëntatie en -pendel. Een tweedeling binnen de regio wordt ook bestuurlijk als praktisch en 
werkbaar ervaren. In het RPW hanteren we daarom twee subregio’s: subregio West Noord-Veluwe (W-NV) en 
de subregio Noord Noord-Veluwe (N-NV). Ermelo behoort, in het regionaal programma tot de Westelijke Noord-
Veluwse subregio. Voor deze regio wordt verwacht dat er sprake is van een uitbreidingsbehoefte van 
verschillende bedrijven, waarvoor de oplossing daarvoor allereerst binnen het huidige areaal bedrijventerreinen 
wordt gezocht. Versterking van de huidige terreinen door herstructurering en revitalisatie hebben daarbij de 
voorkeur.  
 
Het planaanbod in de subregio West Noord-Veluwe is in januari 2019 circa 38 hectare (bron: IBIS, 2019 en 
inventa-risatie gemeenten, 2019). Het aanbod is voornamelijk in Harderwijk gevestigd op het regionale terrein 
Lorentz III (tabel 1).  
 
Tabel 1 Planaanbod subregio West Noord-Veluwe (bron: RPW Noord-Veluwe, 2019) 

 
 
Voor de gemeente Ermelo geldt dat diverse percelen in het Tonselse Veld (die worden ontsloten via de 
Harderwijkerweg) reeds lange tijd via tijdelijke vergunningen in gebruik zijn met een bedrijfsbestemming. De 
provincie Gelderland is akkoord met het bestemmen van de huidige bedrijvigheid, maar niet met eventuele 
geplande uitbreiding van de bedrijfsfunctie. Het betreft hier bestaande bedrijven, deze bestemming is een 
bestendiging van het huidige gebruik. 
 
Als vraag en aanbod tegen elkaar worden afgewogen wordt geconcludeerd dat er in de subregio West Noord-
Veluwe sprake is van een uitbreidingsbehoefte van 19,9 hectare aan bedrijventerreinen tot en met 2030 (tabel 
2). 
 
  

ADUI
Markering

ADUI
Markering



  

 blz. 5 

Tabel 2 Overzicht vraag-aanbod subregio West Noord-Veluwe (overgenomen uit: RPW Noord-Veluwe, 2019) 

 
De gemeenten Ermelo, Putten en Harderwijk streven de volgende ambities na voor de bedrijventerreinen: 

1. De gemeenten hebben de ambitie om ons bedrijfsleven ook in de toekomst te kunnen blijven faciliteren 
met kwalitatief goede en goed ontsloten bedrijventerreinen. 

2. De gemeenten hebben de ambitie op alle bedrijventerreinen te verduurzamen. Vanuit de gemeentelijke 
duurzaamheidsambities wordt een vertaling gemaakt naar de bedrijventerreinen. 

3. De gemeenten willen in de plannen rondom bedrijventerreinen gezamenlijk optrekken en gezamenlijk 
ervoor zorgen dat de bedrijven de beste locatie vinden en tegelijkertijd zorgvuldig om te gaan met de 
ruimte. 

4. De gemeenten willen een gezamenlijke regionale werkgroep bedrijventerreinen inrichten, dat zich gaat 
bezig houden met het afstemmen van vraag en aanbod in de drie gemeenten. Deze werkgroep maakt 
een keer per jaar de balans op als het gaat om aantallen ha bedrijventerreinen, de voortgang in het 
versterken van de kwaliteit van de terreinen en de voortgang als het gaat om de verduurzaming van de 
terreinen. 

5. Aan de hand van verkleuring en/of herstructurering van bedrijventerreinen houden de gemeenten de 
kwantitatieve vraag en aanbod situatie binnen onze subregio in evenwicht en zorgen ze dat vraag en 
aanbod ook kwalitatief op elkaar aansluit. De gemeenten hebben hiervoor in de subregio concrete 
mogelijkheden. De steun van de provincie is hierbij onontbeerlijk.  

6. De gemeenten gaan actief aan de slag met bedrijven in het buitengebied. Ze denken daarbij aan 
verplaatsen tenzij die bedrijven prima op de huidige locatie passen. Dat is nog een onontgonnen 
onderwerp. Hier kunnen de gemeenten een belangrijke kwalitatieve slag maken. 

7. De gemeenten willen door bovenstaande maatregelen dat er ook weer ruimte ontstaat voor nieuwe 
bedrijvigheid. Uitbreiding of vervanging gaat daarbij altijd hand in hand met het in evenwicht houden 
van vraag en aanbod. De gemeenten aandacht hebben voor lokale vraag en regionale vraag. 

8. Voor de subregio zien de gemeenten het RPW vooral als een mogelijkheid om ruimte te scheppen voor 
nieuwe ontwikkelingen. 

9. De gemeenten willen in het RPW graag meer aandacht voor kwaliteit verbetering (incl. duurzaam) en 
minder nadruk op het m2 denken. 

10. De gemeenten hebben de provincie graag als partner om onze ambities te realiseren. 
11. De gemeenten zien de samenwerking die nu is ontstaan in onze subregio als winst. 

 
De colleges uit de drie gemeenten van subregio West hebben in de coalitieakkoorden dan wel 
collegeprogramma’s aandacht voor de toekomst van de bedrijven en bedrijventerreinen. Het RPW is het 
afsprakenkader waarbinnen deze ambities ingevuld worden. Uit het overzicht wordt geconcludeerd dat de 
Haspelstrook niet is meegenomen in het meest actuele RPW. 
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Geconsolideerde Omgevingsverordening Gelderland (2018) 
In de provinciale verordening maakt het projectgebied Haspelstrook onderdeel uit van het Plussenbeleid en het 
Nationaal landschap buiten het Gelders natuurnetwerk, Groene ontwikkelingszone en Nieuw Hollandse 
Waterlinie (figuur 3).  
 

 
Figuur 3 Uitsnede projectlocatie Haspelstrook Omgevingsverordening Gelderland (2018) 
 
Nieuwe ontwikkelingen binnen dit Nationaal landschap moeten bijdragen aan de kernkwaliteiten van deze 
gebieden. De Haspelstrook ligt aan de rand van het Nationaal Landschap De Veluwe. Het Veluwemassief vormt 
de grootschalige ‘groene long’ van Nederland. Dit grootschalige landschap bestaat uit uitgestrekte bossen. De 
westelijke helft is vlakker en kent meer afwisseling van heide, vennen, zandverstuivingen, naaldbos en 
recreatie(bedrijven). De toegankelijkheid is hier groter dan in de oostelijke helft. De randen van de Veluwe zijn 
vanuit de wijde omgeving over snelwegen goed bereikbaar en dus beleefbaar, maar in het natuurkerngebied zelf 
wordt de ontsluiting bewust afgebouwd (ontsnippering). Grootschalige verblijfsrecreatie vormt echter ook een 
bedreiging voor het landschap. Bestemmingen die de kernkwaliteiten (kunnen) aantasten, zijn alleen mogelijk 
als er sprake is van redenen van groot openbaar belang, zoals de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid, 
werkgelegenheid, het ontstaan van voor het milieu wezenlijk gunstigere effecten of andere grote 
maatschappelijke opgaven. De ontplooiing van nieuwe activiteiten moet een bijdrage leveren aan de 
landschapskwaliteit. Verder maakt de Haspelstrook onderdeel uit van het ‘Plussenbeleid’. Dit is een 
overgangsbepaling voor bestaand (agrarisch) gebruik van gronden voor 2007.  
 
In de Omgevingsverordening wordt ook invulling gegeven aan het regionale afsprakenkader ten aanzien van 
bedrijfslocaties. Dit moet op regionaal niveau worden uitgewerkt in het Regionaal Programma Werklocaties 
(RPW). Het RPW moet inzicht geven in: 

 De bestaande voorraad en het huidige aanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief. 
 De toekomstige vraag rekening houdend met actuele trends en ontwikkelingen. 
 De verhouding tussen vraag en aanbod.  

 
Daarnaast bevat het RPW een visie op de gewenste regionale structuur van werklocaties en het 
toekomstperspectief van bestaande locaties. 
 
In artikel 2.10 van de Omgevingsverordening is opgenomen dat een bestemmingsplan alleen een nieuw 
bedrijventerrein, of uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein, mogelijk kan maken als de ontwikkeling past 
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binnen het vigerende RPW. Als een ontwikkeling niet past binnen het RPW kan deze alsnog worden mogelijk 
gemaakt als voldaan wordt aan: 

 De eisen van de ladder voor duurzame verstedelijking. 
 Er regionale afstemming heeft plaatsgevonden. 
 Gedeputeerde Staten instemmen met de ontwikkeling. 

 
In artikel 2.12 en de toelichting op dat artikel1 is beschreven dat een bestemmingsplan geen nieuwe solitaire 
bedrijfslocatie mogelijk maakt in het buitengebied als deze qua ruimtelijke aanvaardbaarheid thuishoort op een 
(regulier) bedrijventerrein. Een bestemmingsplan maakt in het buitengebied uitbreiding van solitaire 
bedrijvigheid die leidt tot bedrijfsbebouwing groter dan 1.000 vierkante meter en waarbij de uitbreiding zelf 
groter is dan 250 vierkante meter bedrijfsbebouwing niet mogelijk, tenzij in de toelichting bij het 
bestemmingsplan wordt aangetoond dat: 

 verplaatsing naar een bedrijventerrein in redelijkheid niet mogelijk is; 
 de uitbreiding regionaal is afgestemd; 
 de uitbreiding landschappelijk goed wordt ingepast; 
 de uitbreiding mogelijk wordt gemaakt met een maatbestemming. 

 
Structuurvisie gemeente Ermelo 2025 (2012) 
Op 1 maart 2012 heeft de gemeenteraad van Ermelo de Structuurvisie ‘Ermelo 2025’ vastgesteld. Het doel van 
een structuurvisie is het versterken van de sociale en maatschappelijke samenhang, de benutting van 
economische kansen en versterking van de ecologische en landschappelijke waarden door een samenhangend 
en integraal beeld te hebben ten aanzien van de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mogelijke woon- 
en werklocaties, maatschappelijke en sociale voorzieningen, hoofdinfrastructuur, hoofdstructuren van water, 
landschapsontwikkeling, recreatienetwerk en dergelijke. De structuurvisie geeft daarin een doorkijk voor de 
komende 10 tot 15 jaar en kent een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende 5 jaar en verder. Hiermee 
beschikt de gemeente over een sterk beleidskader voor de komende jaren. 
 
In de gemeentelijke structuurvisie is de projectlocatie Haspelstrook aangemerkt als ‘Ecologische hoofdstructuur 
/ Natura 2000 gebied’. Ermelo heeft ruimtelijke kwaliteiten: bos, heide en omliggend buitengebied worden hoog 
gewaardeerd. Opgave hierbij is om zorgvuldig met deze kwaliteiten om te gaan en verrommeling tegen te gaan. 
Natuurregels dwingen soms strikte afwegingen af. Behoefte bestaat aan een goed ruimtelijk raamwerk dat 
kwaliteiten behoudt en kansen benut. Op basis van de visiekaart wordt de Haspelstrook niet aangemerkt als 
‘werklocatie’.  
 

                                                                 
1 De toelichting luidt: Artikel 2.12 (solitaire bedrijvigheid)  
Eerste en tweede lid: Solitaire bedrijvigheid die volgens de huidige planologische inzichten op een bedrijventerrein 
thuishoort, sluiten wij uit in het buitengebied. Het verbod op nieuwvestiging geldt niet als er sprake is van 
functieverandering bij een bestaand bedrijf of als de ontwikkeling past binnen de afspraken over solitaire bedrijvigheid in het 
Regionaal programma werklocaties. Onder functieverandering verstaan wij een ontwikkeling die leidt tot hergebruik van 
bestaande bebouwing, zorgt voor een kwaliteitsverbetering in het gebied en daar qua aard, schaal en functie past. De 
regionale afspraken over functieverandering passen in elk geval binnen deze definitie.  
 
Derde lid: Bestaande bedrijven in het buitengebied, die naar de huidige planologische inzichten thuishoren op een 
bedrijventerrein, zijn vaak kleinschalig begonnen en steeds verder doorgegroeid. In sommige gevallen leveren ze hinder op 
voor de omgeving. Als vanwege een uitbreiding van meer dan 250 vierkante meter de oppervlakte van de bedrijfsbebouwing 
boven de 1000 vierkante meter komt, moet eerst worden gekeken of verplaatsing van (een deel van) het bedrijf naar een 
bedrijventerrein in redelijkheid mogelijk is. Dit vraagt een goede onderbouwing, waarvan ook de langetermijnvisie van het 
bedrijf deel uitmaakt. Is verplaatsing in redelijkheid niet mogelijk, bijvoorbeeld als is aangetoond dat de verplaatsing 
bedrijfseconomisch niet haalbaar is of als kan worden onderbouwd dat het bedrijf aan de huidige locatie is gebonden, 
gelden voorwaarden voor de uitbreiding. De uitbreiding moet regionaal zijn afgestemd. De reikwijdte van de regionale 
afstemming kan per initiatief verschillen. Ze moet passen bij de aard en omvang en het verzorgingsgebied van het 
uitbreidende bedrijf. Daarnaast moet de uitbreiding landschappelijk goed worden ingepast en een maatwerkbestemming 
krijgen. Zo kan na bedrijfsbeëindiging niet elke andere vorm van bedrijvigheid op een locatie in het buitengebied worden 
gestart. 
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Informatiememo - BESLOTEN 
 
 

Datum: 17 september 2019 Corsanr: e190039458 
Casenr.: 19e0006212 
Mandaatnr.  
 
Portefeuillehouder: 
A.L. Klappe 
A.A.J. Baars 
 
Ambtenaar/projectleider: 

 
 

Onderwerp: Verkenning toekomstscenario's Haspelstrook en handhaving pallet- 
en timmerfabriek 

Datum 24 september 2019 

Collegebesluit 1. In lijn met het advies uit het document “Haspelstrook – Verkenning 
toekomstscenario’s” scenario C (verplaatsing van de bedrijvigheid) nader uit 
te werken. 

2.  
 

 
 

 
 

3. De raad over uw besluit te informeren door middel van een vertrouwelijke 
informatiememo (kenmerk e190039458) nadat vooraf de betrokken 
ondernemers zijn geïnformeerd. 

4. De raad in de eerstvolgende Bestuursrapportage te verzoeken om ten laste 
van de reserve grondexploitatie een aanvullend voorbereidingsbudget van 
€ 25.000,00 beschikbaar te stellen ten behoeve van de uitwerking van 
beslispunt 1. 

5. Vooruitlopend op de vaststelling van de betreffende Bestuursrapportage de 
uitvoering ter hand te nemen. 

6. Te bepalen, dat de communicatie met de belanghebbende ondernemers 
plaatsvindt door de burgemeester en wethouder Klappe in samenspraak met 
de externe adviseur.  

 ☐ ter informatie voorleggen aan het college 

☒ ter informatie (VERTROUWELIJK) aanbieden aan de raad 

☐ ter bespreking voorleggen aan de raad 

  
Kennisnemen van 

1. het besluit van het college om in lijn met het advies uit het document “Haspelstrook – Verkenning 
toekomstscenario’s” scenario C (verplaatsing van de bedrijvigheid) nader uit te werken; 

2.  
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Kernboodschap 
Verkenning toekomstscenario’s Haspelstrook 
In 2012 is de Visiekaart Tonselse Veld vastgesteld die als basis werd gezien voor het actualiseren van het 
bestemmingsplan Tonselse Veld 1987. In de visiekaart was voor een viertal percelen aan de Haspel (nr. 99, 
101, 125 en 127) een transformatie van Agrarisch-Pluimveehouderij naar recreatie of andere lichtere 
bedrijfsmatige functies opgenomen en voor Haspel 99-101 een werkfunctie. We noemen dit gebied met 
vier percelen de Haspelstrook. 
 
De eigenaren van deze percelen hebben in 2013/2014 initiatieven ingediend voor de ontwikkeling van hun 
perceel in kader van de inventarisatie voor het bestemmingsplan Tonselse Veld 2014. Deze initiatieven 
gingen uit van uitbreiding van bestaande bedrijvigheid (Haspel 99-101) of verkleuring naar bedrijvigheid. 
De wensen van alle initiatiefnemers binnen Tonselse Veld zijn, zover passend binnen de Visiekaart van 
2012 opgenomen in een concept-ontwerpbestemmingsplan en besproken met de provincie in 2014.  
De provincie was niet overtuigd dat er voor deze vier percelen geen andere mogelijkheden zijn dan 
handhaving of uitbreiding van bedrijvigheid op de huidige locatie en verlangt een haalbaarheidsstudie naar 
de mogelijkheden van verplaatsing en herontwikkeling van de te verlaten locaties. Om deze reden is het 
gedeelte Haspelstrook buiten het vastgestelde bestemmingsplan Tonselse Veld 2014 gehouden. 
 
Het afgelopen jaar is, naar aanleiding van de vraag van de provincie, een verkenning uitgevoerd naar de 
toekomstscenario’s voor de Haspelstrook (nr. 99, 101, 125 en 127).  
 
Voor deze verkenning is gekeken naar verschillende aspecten: 
- de huidige juridische status van de activiteiten en gebouwen; 
- Rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid; 
- omgeving; 
- handhaving; 
- bedrijfseconomisch; 
- financiën en ontwikkelopties. 
 
De bovengenoemde aspecten zijn gebruikt om een drietal scenario’s te verkennen: 

A. Inpassing van alle bedrijvigheid en wonen met een oplossing van de huidige knelpunten in de 
bedrijfsvoering en de omgeving; 

B. Gedeeltelijke inpassing van de bedrijfsactiviteiten door bevriezing van de legale activiteit en 
bebouwing conform het huidige bestemmingsplan; 

C. Een totale verplaatsing van alle bedrijvigheid met volledige schadeloosstelling en herontwikkeling 
van de Haspelstrook naar een andere bestemming als recreatie en/of gecombineerd met zorg en 
wonen. 

 
Ad A. In dit scenario zijn er enkele aspecten die de uitvoerbaarheid lastig maken.  

 
 

 
 

 In het huidige Regionaal Programma 
Bedrijventerreinen (RPB) is bedrijvigheid aan de Haspelstrook niet opgenomen. Op  dit moment wordt 
gewerkt aan een nieuw Regionaal Programma Werken (RPW). Hierin is de bedrijvigheid aan de Haspel 
tevens niet opgenomen, in afwachting van de haalbaarheidsstudie. Daarnaast is in het concept-RPW 
opgenomen dat de ruimtelijke kwaliteit verbeterd kan worden door te voorkomen dat bestaande 
bedrijvigheid geïsoleerd gevestigd is, wordt of blijft.  

 
 

 
 

 
Ad B. Dit scenario zou een uitkomst kunnen zijn als de verplaatsing financieel niet haalbaar is en 
uitbreiding juridisch niet tot de mogelijkheden behoort. Hierbij wordt alleen het legale gebruik en de 
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legale bebouwing bestemd  
 

 
  

 
 

  
 
Ad C. Bij verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten kan er een nieuwe bestemming aan het gebied worden 
toegekend.  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
Voor alle scenario’s aan de Haspelstrook geldt dat er onderzocht moet worden of er door eventuele 
toename van stikstofdepositie geen significante negatieve effecten zijn op de instandhoudingsdoelen van 
het Natura 2000-gebied Veluwe. Gezien de ontwikkelingen rond de PAS is dit een onzekere factor waarover 
op dit moment geen uitspraak gedaan kan worden.   
 
Conclusie 

 
  

 
 

Scenario C blijkt op basis van de verkenning financieel een reële optie is. Dit scenario wordt nader 
uitgewerkt. 
 
Handhaving 
Gedurende het hiervoor beschreven proces werd een verzoek om handhaving gedaan door de eigenaar van 
het naastgelegen perceel (hierna: verzoeker). Dit verzoek om handhaving is afgewezen. Het hiertegen 
ingediende bezwaarschrift is ongegrond verklaard. Hiertegen werd beroep ingesteld. 
 
Op 23 juli 2018 heeft de rechtbank Gelderland uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van verzoeker 
tegen de beslissing op bezwaar inzake het handhavingsverzoek. De rechtbank heeft de beslissing op 
bezwaar van 13 december 2017 vernietigd en heeft het college opgedragen om binnen 12 weken na de 
uitspraak en aldus uiterlijk 14 oktober 2018 een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen. Het college heeft 
op 18 september 2018 besloten om deze uitspraak niet in hoger beroep te bestrijden. Daarnaast heeft de 
pallet en timmerfabriek op 16 november 2017 en op 15 februari 2018 aanvragen ingediend voor 
legalisatie van respectievelijk de tijdelijke buitenopslag van pallets voor 5 jaar, de bio-energiecentrale voor 
onbepaalde tijd en een overkapping achter de grote loods voor eveneens onbepaalde tijd. 
 
Op 16 oktober 2018 heeft het college besloten dat er duidelijkheid moet komen over de haalbaarheid van 
verplaatsing van dit bedrijf naar een regulier bedrijventerrein. Hiertoe is opdracht gegeven tot het 
uitvoeren van een onderzoek om dit te verkennen. Tegelijkertijd is besloten om het verzoek om 
handhaving opnieuw af te wijzen, omdat handhavend optreden in dit stadium buitenproportioneel is. 

 
Bij besluit van 26 oktober 2018 is het voornoemde in een besluit richting de verzoeker vastgelegd. Tegen 
deze uitspraak heeft verzoeker hoger beroep ingesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (de Afdeling) heeft de zaak ter zitting behandeld op 28 mei 2019. 
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In de uitspraak van 17 juli 2019 heeft de Afdeling geoordeeld dat het besluit geen inzicht biedt of, en zo 
ja in hoeverre, rekening is gehouden met de belangen van verzoeker om handhaving en andere belangen, 
anders dan die van de pallet- en timmerfabriek. Gelet hierop bevat het besluit volgens de Afdeling geen 
kenbare belangenafweging, zodat geoordeeld wordt dat het onzorgvuldig is genomen. De Afdeling draagt 
op met inachtneming van de uitspraak een nieuw besluit te nemen binnen 12 weken na de uitspraak. 
Tevens heeft de Afdeling bepaald dat tegen het te nemen besluit alleen hoger beroep bij de Afdeling 
mogelijk is.  
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 

  
 
Communicatie 
Goede communicatie rondom deze zaak is essentieel. Dit geldt zowel voor de communicatie naar de 
gemeenteraad als naar betrokken partijen.  
 
Communicatie ten aanzien van de verkenning 
De communicatie met de ondernemers ten aanzien van de verkenning van de toekomstscenario’s voor de 
Haspelstrook zal door wethouder Klappe  en burgemeester Baars worden opgepakt, de adviseur van het 
van OBL Consult zal hierbij aansluiten.  Zij gaan samen met de ondernemers in gesprek over het 
collegebesluit en het vervolgtraject. We streven er naar deze gesprekken plaats te laten vinden voordat het 
besluit openbaar gemaakt wordt. Deze gesprekken zullen als eerste gevoerd worden. 
 
Communicatie ten aanzien van de handhaving 

 
 

 
 

 
 

 
De nog op te stellen beslissing op bezwaar zal naar de verzoeker gestuurd worden, maar ook naar de 
pallet- en timmerfabriek en de Afdeling. 
 
Financiële gevolgen en dekking 
Aan de voorzijde van het project is een investering gedaan in de projectbegeleiding en eerste  
(scenario-)onderzoeken om te komen tot een ontwikkelstrategie voor het gebied. Nu de gekozen strategie 
nader uitgewerkt moet worden, moeten er kosten en tijd voor het vervolgtraject worden geraamd. Dit 
vervolgtraject bestaat enerzijds uit een gerichte nadere uitwerking van scenario C om te kunnen bepalen 
welke financiële impact de daarbinnen onderzochte invullingen kennen. Een realistische beoordeling van 
mogelijke grondopbrengsten maakt hier nadrukkelijk onderdeel van uit. Op grond hiervan kan nadere 
richting worden verkregen voor de uiteindelijk in te zetten herontwikkeling. In feite betreft het hier een 
nader voorbereidend onderzoek om te bezien of en hoe actieve grondexploitatie door (tussenkomst van) 
de gemeente mogelijk is. Anderzijds bestaat het vervolgtraject uit het aan het voorgenoemde parallel 
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lopende opstarten van gesprekken over verplaatsing van bedrijfsactiviteiten uit het gebied annex 
verwerving van in het gebied gelegen gronden door/namens de gemeente. Het verplaatsingstraject wordt 
in een aantal fasen opgedeeld: 

1. Verkenning. In deze fase wordt kennis gemaakt met de ondernemers en daarbij worden de 
ondernemers deelgenoot gemaakt van de situatie en de noodzaak tot handelen; 

2. Afstemming te volgen traject. In deze fase worden de uitgangspunten van de waardering en 
bedrijfsvoering bepaalt. Doel is om overeenstemming te verkrijgen over het te volgen traject en 
de stappen daarin; 

3. Waardering en tijdpad verplaatsing./ In deze fase vindt een waardebepaling van de 
ondernemingen middels taxatie plaats.  

4. Contractvorming. Na de verkenning en uitwerking van de afspraken worden deze vastgelegd in 
een afsprakenkader en vervolgens contracten. 

 
De beide deeltrajecten zullen in gezamenlijkheid als nieuw project worden opgepakt en uitgevoerd. Het is 
evenwel nog onbekend welke kosten hiermee precies gemoeid zullen zijn, echter duidelijk is dat voor 
beide genoemde deeltrajecten externe expertise dient te worden betrokken. Voorshands wordt er 
uitgegaan van een benodigd startbudget van € 50.000,00 om (gezien de urgentie) in 2019 in ieder geval al 
stappen in het proces te kunnen maken. 
 
Uitvoering van dit besluit vergt een startbudget van € 50.000,00. Vanuit het tot nu toe doorlopen traject is 
nog een budget beschikbaar van circa € 25.000,00. Voor de overige benodigde €25.000,00 dient in 
dekking te worden voorzien. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve 
grondexploitatie, gezien het feit dat het hier om verkennende werkzaamheden gaat om te bezien of 
herontwikkeling van de betreffende locatie middels actieve verwerving door/via de gemeente mogelijk en 
financieel haalbaar is. 
Budgettaire verwerking hiervan kan plaatsvinden bij de eerstvolgende Bestuursrapportage. 
 

 
 

 
 

 
 
Vervolg 
Naar aanleiding van het besluit op onderhavig voorstel zal, ten aanzien van de handhaving, een passende 
brief worden opgesteld. Tegen dit besluit staat alleen hoger beroep open bij de Afdeling. Wij dienen 
uiterlijk 8 oktober 2019 een nieuw besluit te nemen op het verzoek om handhaving. 
 
Na het informeren van de grondeigenaren en de omgeving over het besluit begint het vervolgtraject 
betreffende de gesprekken over de verplaatsing en de nadere uitwerking van de invulling van het gebied 
om de opbrengsten te kunnen bepalen.  Dit traject zal als nieuw project worden opgepakt en uitgevoerd.  
 
De planning ziet er naar verwachting als volgt uit: 
Tussen 24 september 2019 en 8 oktober 2019  Informeren grondeigenaren en verzoeker 
Oktober 2019      Informeren gemeenteraad 
8 oktober 2019      Versturen beslissing op bezwaar 
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Ref.: 149003JO 

Betreft: Offerte Haspelzone toekomstscenario 

  

Geachte , 

 

Naar aanleiding van uw offerteverzoek doe ik u hierbij mijn offerte toekomen voor het project 

Haspelzone toekomstscenario te Ermelo.   

 

Achtergrond 

Met de Provincie is afgesproken dat de gemeente Ermelo onderzoekt of de ondernemingen in 

de Haspelstrook (Haspel 99-129 Ermelo) redelijkerwijs verplaatsbaar zijn. De Provincie is niet 

zonder meer akkoord met de (gehele of gedeeltelijke) inpassing van de bedrijven, tenzij uit 

onderzoek blijkt dat verplaatsing redelijkerwijs niet haalbaar is.  

 

Zo stond het in de brief van de gemeente van juli 2014 aan de Provincie als weergave van de 

gesprekken/afspraken met de Provincie: "De provincie vraagt daarbij om een financiële 

haalbaarheidsstudie naar de verplaatsing van de bedrijven. Deze studie moet uitsluitsel geven 

over de mogelijkheden van een verplaatsing van de bedrijven naar een regulier bedrijventerrein 

en een herontwikkeling van de te verlaten locaties naar bijvoorbeeld wonen, recreatie en/of 

natuurontwikkeling. Als deze studie aantoont dat een verplaatsing niet haalbaar is, is 

planologische inpassing acceptabel."  

 

OBL is gevraagd de eerste grondige verkenning van dit vraagstuk uit te voeren. In dit document 

doen wij een voorstel voor dit onderzoek, waarbij op ambtelijk niveau is afgesproken dat de 

gemeente de kaders voor dit haalbaarheidsonderzoek vooraf afstemt met het college en de 

Provincie. Wij bieden aan en vinden het wenselijk bij deze afstemming aanwezig te zijn.  

Na de verwerking van uw eventuele suggesties en aanvullingen wordt overgegaan tot de 

uitvoering van dit onderzoek. 

Vraagstelling 

Er moet betreffende het toekomstscenario voor de Haspelstrook door de projectgroep een 

ambtelijk advies worden gegeven aan het college van Ermelo. Daarbij worden verschillende 

stappen doorlopen. Ten eerste de vraag wat is de huidige juridische en RO juridische status 
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van de bedrijfsmatige activiteiten in de Haspelstrook. Het antwoord hierop zal de basis zijn 

voor wat daaruit volgt voor de verplaatsbaarheid en/of de continuïteit van de activiteiten in 

deze aard en omvang.  

Er moet een antwoord komen op de vraag welke mogelijkheden de gemeente heeft om deze 

bedrijven te bestemmen of te verplaatsen. Deze opties moeten worden uitgewerkt. Dit 

betekent mogelijk enerzijds een gedeeltelijke herontwikkeling met inpassing op locatie en 

oplossing van de huidige knelpunten en anderzijds een uitwerking van een totale verplaatsing 

met schadeloosstelling. Dus welke waarde hebben de vier locaties en welke kosten worden 

gemaakt bij een verplaatsing.  En welke juridische basis wordt daarvoor gekozen voor de totale 

bedrijven of delen van de bedrijven. Een ander onderdeel van het onderzoek zal ook de 

herontwikkelingspotentie zijn van de diverse locaties als geheel of gedeeltelijk. Dit is weer 

bepalend voor de opbrengsten die er mogelijk zijn op de vrijkomende percelen welke bepalend 

zullen zijn voor de haalbaarheid van de diverse aanpakken. 

Onze aanpak 

OBL Consult stelt voor dit onderzoek een aanpak voor die is onder te verdelen in drie stappen. 

Wij schatten de doorlooptijd van de opdracht in op ongeveer 12 weken. Wij gaan er van uit dat 

de opdracht in februari start, na overleg met de wethouder en een consultatie van de 

provincie. 

In deze opdracht is frequente communicatie van belang ter afstemming van de bevindingen en 

uitkomsten maar ook voor de inbreng van de aanwezige expertise en dossierkennis van de 

betrokken projectgroep leden.  Op voorhand hebben wij elke 3 weken een bijeenkomst bij de 

gemeente hiervoor ingepland. 

Daarnaast zal uiteraard telefonische communicatie plaatsvinden. Desgewenst passen we 

gaandeweg in overleg met de gemeente overlegmomenten aan. 

 

Stap 1 

1. Inlezen, oriëntatie en beoordeling documenten 

In de eerste stap inventariseren wij de door u aangeleverde documenten. Bekijken de 

vestigingen op kaart en geschrift, nemen de juridische stukken en analyses door en het 

stroomschema etc. Ook willen we een overzicht van de afspraken met de gevestigde bedrijven, 

schriftelijk dan wel mondeling, voor zover bekend. Kortom wij willen inzicht verkrijgen in het 

complete dossier en zo een compleet beeld hebben van de huidige situatie en haar status. 

Daarbij horen ook alle aannames.  Ook beoordelen wij of de beschikbare informatie compleet 

is voor het vervolg van het onderzoek en/of er nog zaken zij die moeten worden onderzocht en 

aangevuld. 

 

2. Kick-off 

Op basis van de eerste beoordeling hebben wij met u een kick-off om eventuele 

onduidelijkheden te bespreken, het kader en de bevindingen. We bespreken de casus, de  
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centrale onderzoeksvraag en de hoofdvragen voor het onderzoek  en we bespreken de  

compleetheid van de beschikbare informatie.  

 

Resultaat stap 1 is dan een casus beschrijving met daarbij duidelijk antwoord op de vraag wat 

is vergund, wat is niet vergund en wat is in te passen en wat niet. Dus een beschrijving van de 

legale activiteiten in woord en op kaart en de knelpunten. 

 

Stap 2 

3. Integrale analyse, doorlichting en visievorming 

Analyse van de knelpunten uit oog van ruimtelijk ordening en milieu, als milieuregels 

omgevingsvergunning, bestemmingsplan, groei bedrijvigheid en nabijheid andere functies 

(bijv. recreatie). Dit ter bepaling van de rol van de overheden en verkenning van het 

gezamenlijk belang. Deze analyse is al deels door de gemeente uitgevoerd. Deze analyse wordt 

indien nodig verder uitgewerkt en meegenomen in dit onderzoek. De haalbaarheid en 

knelpunten (zowel ruimtelijk als hinder gerelateerd, milieu) van de verschillende functies als 

wonen, werken en recreatie worden in een matrix geduid. Dit vraagt daarna om een check 

door een RO juridisch specialist (PM). 

 

Daarna is er de fase van visievorming op de gewenste functies voor de Haspelstrook en 

bepaling van de opbrengsten op basis van specifieke uitgangspunten, zonder een ruimtelijk 

plan te maken. Hiermee ontstaat een beeld van de potentie en opbrengstwaarde van de 

percelen, die onderdeel uitmaken van de verplaatsing (of deels verplaatsing) businesscase. 

Hiermee kan een verplaatsing of gedeeltelijke inpassing van de ondernemingen mogelijk 

(deels) gefinancierd worden.  

 

Dit alles op basis van 3 ontwikkelscenario’s te weten : 

• Inpassing van werken en wonen 

• Gedeeltelijke inpassing en mogelijke verplaatsing van een deel van het werken 

• Totale verplaatsing werken en wonen 

 

4. Waardering 

Een grove waardebepaling van de ondernemingen middels een verkennende taxatie op 

afstand. Zowel de waarde van het legale deel als de waarde van de individuele illegale delen 

worden daarin betrokken. Inzicht in de waarde van de illegale delen levert waardevolle 

informatie op voor een eventuele onderhandeling met de ondernemingen. Deze 

werkzaamheden gebeuren op afstand dus zonder locatiebezoek. Ook hiervoor zijn de 3 

scenario’s leidend naast de (il)legaliteit als waardering principe. 
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5. Tussentijdse terugkoppeling resultaten 

Na de integrale analyse bespreken wij met u de resultaten uitgewerkt in de 3 verschillende 

scenario’s en de eventuele onduidelijkheden en risico’s. Tevens kunnen de voorlopige 

resultaten, indien opportuun, bestuurlijk worden voorbesproken. In deze stap worden ook de 

aandachtspunten geëxpliciteerd en op een rij gezet.  

 

Resultaat stap 2 is op basis van de mogelijke ontwikkelrichting (natuur, woningbouw en 

recreatie) een opbrengst inschatting op planologisch haalbare ontwikkeling en een 

kostenbepaling van de 3 mogelijke scenario’s. Met een voorlopige conclusie over de gewenste 

ontwikkelrichting en haalbaarheid. 

 

Stap 3 

6. Opstellen en bespreken conceptrapportage 

Wij maken van onze bevindingen een beknopte rapportage. Alvorens de resultaten definitief in 

een rapportage op te leveren, zullen wij deze met de projectgroep voorbespreken.  

 

7. Opstellen en bespreken definitieve rapportage 

Op basis van het gesprek over de conceptrapportage, stellen wij onze definitieve rapportage 

op. Na oplevering van de definitieve rapportage kunnen wij indien gewenst de conclusies aan 

de belanghebbende personen presenteren. Deze rapportage zal ook verbeeldingen betreffen 

van de huidige situaties en perspectieven voor de toekomst ter ondersteuning van de 

beeldvorming en besluitvorming. Ook wordt er een presentatie gemaakt voorambtelijke en  

bestuurlijke doeleinden. 

 

Vervolg 

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het uiteindelijk meest haalbare scenario 

zullen de aandachtspunten verder moeten worden uitgewerkt. Vervolgens moet een 

uitvoeringsstrategie worden bepaald.  

Deze zal het uitgangspunt van de gesprekken met de ondernemers en de omgeving vormen. 

 

Projectorganisatie 

Voor de uitvoering van deze opdracht stellen wij het volgende team van adviseurs voor: 

: De  is partner bij OBL Consult en een zeer ervaren consultant 

die is gespecialiseerd in het voortraject van grootschalige, complexe projecten en adviseert 

over haalbaarheid,  samenwerking en projectstructurering. Vanuit dit specialisme voert hij 

zowel procesmanagementopdrachten als adviesopdrachten uit. 

 

 De heer  is zelfstandig adviseur en is de taxateur die door ons voor deze 

opdracht wordt ingehuurd. Hij heeft ruime ervaring met het advisering grondzaken, uitvoeren 

taxaties, bemiddeling onroerende in vergelijkbare vraagstukken. 
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De door ons afgegeven raming á € ,- kunt u beschouwen als een budget voor de 

werkzaamheden en planning zoals beschreven in deze offerte. Dit budget zullen wij niet 

overschrijden.  

 

Toelichting 

Alle genoemde budgetten en tarieven zijn exclusief BTW. Voor de gemaakte autoreiskosten 

worden € 0,32/km in rekening gebracht. Alle documenten worden digitaal aangeleverd. Kosten 

voor drukwerk zijn dan ook niet opgenomen in deze offerte. Indien u reproductie van 

documenten door ons laat uitvoeren zullen wij de kosten hiervoor tegen kostprijs 

doorberekenen. 

 

Indien er werkzaamheden van ons worden verwacht die niet in deze offerte zijn omschreven 

zullen wij deze verrekenen op basis van de volgende uurtarieven: 

•  senior consultant €  

•  taxateur/rentmeester  €  

• Juridisch specialist - op aanvraag (PM) 

• Stedenbouwkundig en of landschap ontwerper - op aanvraag (PM) 

 

Voorwaarden 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden gaan wij er vanuit dat de opdrachtgever alle 

benodigde informatie zoals digitale ondergronden, luchtfoto’s, beschikbare onderzoeken, 

beleidsstukken, etc. kosteloos en bij aanvang van de opdracht ter beschikking stelt. 

De in deze offerte genoemde tarieven zijn geldig t/m 31 december 2019. Na die datum zal een 

inflatiecorrectie worden toegepast.  

 

De gemaakte uren zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd op basis van de werkelijk 

bestede tijd. De betalingstermijn bedraagt 2 weken na factuurdatum. Wij doen deze 

aanbieding gestand tot en met 30 dagen na aanbieding van deze offerte. Wij starten met het 

uitvoeren van de werkzaamheden na schriftelijke bevestiging van de opdracht.   

 

Op deze aanbieding is “De Nieuwe Regeling 2011”: Rechtsverhouding opdrachtgever – 

architect, ingenieur en adviseur (herzien 2013) (DNR2011) van toepassing. Een kopie van deze 

regeling kan op verzoek worden toegezonden. Wij zullen uiteraard strikte geheimhouding 

betrachten omtrent alle informatie en gegevens, waarvan wij in het kader van de opdracht 

kennisnemen. 

 

Wanneer gedurende de looptijd de werkzaamheden worden uitgebreid of door onvoorziene 

omstandigheden meer inzet van ons noodzakelijk is, overleggen wij in een zo vroeg mogelijk 

stadium met u. Pas na uw schriftelijke goedkeuring berekenen wij eventueel meerwerk door 

op basis van werkelijk bestede tijd en de in deze offerte genoemde voorwaarden.  
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Gemeente Ermelo 

t.a.v  

Postbus 500 

3850 AM Ermelo  

Waverveen, 31-1-2019 

Ref.: 149003JO 

Betreft: Offerte Haspelzone toekomstscenario 

  

Geachte , 

 

Naar aanleiding van uw offerteverzoek doe ik u hierbij mijn offerte toekomen voor het project 

Haspelzone toekomstscenario te Ermelo.   

 

Achtergrond 

Met de Provincie is afgesproken dat de gemeente Ermelo onderzoekt of de ondernemingen in 

de Haspelstrook (Haspel 99-129 Ermelo) redelijkerwijs verplaatsbaar zijn. De Provincie is niet 

zonder meer akkoord met de (gehele of gedeeltelijke) inpassing van de bedrijven, tenzij uit 

onderzoek blijkt dat verplaatsing redelijkerwijs niet haalbaar is.  

 

Zo stond het in de brief van de gemeente van juli 2014 aan de Provincie als weergave van de 

gesprekken/afspraken met de Provincie: "De provincie vraagt daarbij om een financiële 

haalbaarheidsstudie naar de verplaatsing van de bedrijven. Deze studie moet uitsluitsel geven 

over de mogelijkheden van een verplaatsing van de bedrijven naar een regulier bedrijventerrein 

en een herontwikkeling van de te verlaten locaties naar bijvoorbeeld wonen, recreatie en/of 

natuurontwikkeling. Als deze studie aantoont dat een verplaatsing niet haalbaar is, is 

planologische inpassing acceptabel."  

 

OBL is gevraagd de eerste grondige verkenning van dit vraagstuk uit te voeren. In dit document 

doen wij een voorstel voor dit onderzoek, waarbij op ambtelijk niveau is afgesproken dat de 

gemeente de kaders voor dit haalbaarheidsonderzoek vooraf afstemt met het college en de 

Provincie. Wij bieden aan en vinden het wenselijk bij deze afstemming aanwezig te zijn.  

Na de verwerking van uw eventuele suggesties en aanvullingen wordt overgegaan tot de 

uitvoering van dit onderzoek. 

Vraagstelling 

Er moet betreffende het toekomstscenario voor de Haspelstrook door de projectgroep een 

ambtelijk advies worden gegeven aan het college van Ermelo. Daarbij worden verschillende 

stappen doorlopen. Ten eerste de vraag wat is de huidige juridische en RO juridische status 
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van de bedrijfsmatige activiteiten in de Haspelstrook. Het antwoord hierop zal de basis zijn 

voor wat daaruit volgt voor de verplaatsbaarheid en/of de continuïteit van de activiteiten in 

deze aard en omvang.  

Er moet een antwoord komen op de vraag welke mogelijkheden de gemeente heeft om deze 

bedrijven te bestemmen of te verplaatsen. Deze opties moeten worden uitgewerkt. Dit 

betekent mogelijk enerzijds een gedeeltelijke herontwikkeling met inpassing op locatie en 

oplossing van de huidige knelpunten en anderzijds een uitwerking van een totale verplaatsing 

met schadeloosstelling. Dus welke waarde hebben de vier locaties en welke kosten worden 

gemaakt bij een verplaatsing.  En welke juridische basis wordt daarvoor gekozen voor de totale 

bedrijven of delen van de bedrijven. Een ander onderdeel van het onderzoek zal ook de 

herontwikkelingspotentie zijn van de diverse locaties als geheel of gedeeltelijk. Dit is weer 

bepalend voor de opbrengsten die er mogelijk zijn op de vrijkomende percelen welke bepalend 

zullen zijn voor de haalbaarheid van de diverse aanpakken. 

Onze aanpak 

OBL Consult stelt voor dit onderzoek een aanpak voor die is onder te verdelen in drie stappen. 

Wij schatten de doorlooptijd van de opdracht in op ongeveer 12 weken. Wij gaan er van uit dat 

de opdracht in februari start, na overleg met de wethouder en een consultatie van de 

provincie. 

In deze opdracht is frequente communicatie van belang ter afstemming van de bevindingen en 

uitkomsten maar ook voor de inbreng van de aanwezige expertise en dossierkennis van de 

betrokken projectgroep leden.  Op voorhand hebben wij elke 3 weken een bijeenkomst bij de 

gemeente hiervoor ingepland. 

Daarnaast zal uiteraard telefonische communicatie plaatsvinden. Desgewenst passen we 

gaandeweg in overleg met de gemeente overlegmomenten aan. 

 

Stap 1 

1. Inlezen, oriëntatie en beoordeling documenten 

In de eerste stap inventariseren wij de door u aangeleverde documenten. Bekijken de 

vestigingen op kaart en geschrift, nemen de juridische stukken en analyses door en het 

stroomschema etc. Ook willen we een overzicht van de afspraken met de gevestigde bedrijven, 

schriftelijk dan wel mondeling, voor zover bekend. Kortom wij willen inzicht verkrijgen in het 

complete dossier en zo een compleet beeld hebben van de huidige situatie en haar status. 

Daarbij horen ook alle aannames.  Ook beoordelen wij of de beschikbare informatie compleet 

is voor het vervolg van het onderzoek en/of er nog zaken zij die moeten worden onderzocht en 

aangevuld. 

 

2. Kick-off 

Op basis van de eerste beoordeling hebben wij met u een kick-off om eventuele 

onduidelijkheden te bespreken, het kader en de bevindingen. We bespreken de casus, de  
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centrale onderzoeksvraag en de hoofdvragen voor het onderzoek  en we bespreken de  

compleetheid van de beschikbare informatie.  

 

Resultaat stap 1 is dan een casus beschrijving met daarbij duidelijk antwoord op de vraag wat 

is vergund, wat is niet vergund en wat is in te passen en wat niet. Dus een beschrijving van de 

legale activiteiten in woord en op kaart en de knelpunten. 

 

Stap 2 

3. Integrale analyse, doorlichting en visievorming 

Analyse van de knelpunten uit oog van ruimtelijk ordening en milieu, als milieuregels 

omgevingsvergunning, bestemmingsplan, groei bedrijvigheid en nabijheid andere functies 

(bijv. recreatie). Dit ter bepaling van de rol van de overheden en verkenning van het 

gezamenlijk belang. Deze analyse is al deels door de gemeente uitgevoerd. Deze analyse wordt 

indien nodig verder uitgewerkt en meegenomen in dit onderzoek. De haalbaarheid en 

knelpunten (zowel ruimtelijk als hinder gerelateerd, milieu) van de verschillende functies als 

wonen, werken en recreatie worden in een matrix geduid. Dit vraagt daarna om een check 

door een RO juridisch specialist (PM). 

 

Daarna is er de fase van visievorming op de gewenste functies voor de Haspelstrook en 

bepaling van de opbrengsten op basis van specifieke uitgangspunten, zonder een ruimtelijk 

plan te maken. Hiermee ontstaat een beeld van de potentie en opbrengstwaarde van de 

percelen, die onderdeel uitmaken van de verplaatsing (of deels verplaatsing) businesscase. 

Hiermee kan een verplaatsing of gedeeltelijke inpassing van de ondernemingen mogelijk 

(deels) gefinancierd worden.  

 

Dit alles op basis van 3 ontwikkelscenario’s te weten : 

• Inpassing van werken en wonen 

• Gedeeltelijke inpassing en mogelijke verplaatsing van een deel van het werken 

• Totale verplaatsing werken en wonen 

 

4. Waardering 

Een grove waardebepaling van de ondernemingen middels een verkennende taxatie op 

afstand. Zowel de waarde van het legale deel als de waarde van de individuele illegale delen 

worden daarin betrokken. Inzicht in de waarde van de illegale delen levert waardevolle 

informatie op voor een eventuele onderhandeling met de ondernemingen. Deze 

werkzaamheden gebeuren op afstand dus zonder locatiebezoek. Ook hiervoor zijn de 3 

scenario’s leidend naast de (il)legaliteit als waardering principe. 
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5. Tussentijdse terugkoppeling resultaten 

Na de integrale analyse bespreken wij met u de resultaten uitgewerkt in de 3 verschillende 

scenario’s en de eventuele onduidelijkheden en risico’s. Tevens kunnen de voorlopige 

resultaten, indien opportuun, bestuurlijk worden voorbesproken. In deze stap worden ook de 

aandachtspunten geëxpliciteerd en op een rij gezet.  

 

Resultaat stap 2 is op basis van de mogelijke ontwikkelrichting (natuur, woningbouw en 

recreatie) een opbrengst inschatting op planologisch haalbare ontwikkeling en een 

kostenbepaling van de 3 mogelijke scenario’s. Met een voorlopige conclusie over de gewenste 

ontwikkelrichting en haalbaarheid. 

 

Stap 3 

6. Opstellen en bespreken conceptrapportage 

Wij maken van onze bevindingen een beknopte rapportage. Alvorens de resultaten definitief in 

een rapportage op te leveren, zullen wij deze met de projectgroep voorbespreken.  

 

7. Opstellen en bespreken definitieve rapportage 

Op basis van het gesprek over de conceptrapportage, stellen wij onze definitieve rapportage 

op. Na oplevering van de definitieve rapportage kunnen wij indien gewenst de conclusies aan 

de belanghebbende personen presenteren. Deze rapportage zal ook verbeeldingen betreffen 

van de huidige situaties en perspectieven voor de toekomst ter ondersteuning van de 

beeldvorming en besluitvorming. Ook wordt er een presentatie gemaakt voorambtelijke en  

bestuurlijke doeleinden. 

 

Vervolg 

Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek en het uiteindelijk meest haalbare scenario 

zullen de aandachtspunten verder moeten worden uitgewerkt. Vervolgens moet een 

uitvoeringsstrategie worden bepaald.  

Deze zal het uitgangspunt van de gesprekken met de ondernemers en de omgeving vormen. 

 

Projectorganisatie 

Voor de uitvoering van deze opdracht stellen wij het volgende team van adviseurs voor: 

: De  is partner bij OBL Consult en een zeer ervaren consultant 

die is gespecialiseerd in het voortraject van grootschalige, complexe projecten en adviseert 

over haalbaarheid,  samenwerking en projectstructurering. Vanuit dit specialisme voert hij 

zowel procesmanagementopdrachten als adviesopdrachten uit. 

 

 De heer  is zelfstandig adviseur en is de taxateur die door ons voor deze 

opdracht wordt ingehuurd. Hij heeft ruime ervaring met het advisering grondzaken, uitvoeren 

taxaties, bemiddeling onroerende in vergelijkbare vraagstukken. 
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De door ons afgegeven raming á € ,- kunt u beschouwen als een budget voor de 

werkzaamheden en planning zoals beschreven in deze offerte. Dit budget zullen wij niet 

overschrijden.  

 

Toelichting 

Alle genoemde budgetten en tarieven zijn exclusief BTW. Voor de gemaakte autoreiskosten 

worden € 0,32/km in rekening gebracht. Alle documenten worden digitaal aangeleverd. Kosten 

voor drukwerk zijn dan ook niet opgenomen in deze offerte. Indien u reproductie van 

documenten door ons laat uitvoeren zullen wij de kosten hiervoor tegen kostprijs 

doorberekenen. 

 

Indien er werkzaamheden van ons worden verwacht die niet in deze offerte zijn omschreven 

zullen wij deze verrekenen op basis van de volgende uurtarieven: 

•  senior consultant €  

•  taxateur/rentmeester  €  

• Juridisch specialist - op aanvraag (PM) 

• Stedenbouwkundig en of landschap ontwerper - op aanvraag (PM) 

 

Voorwaarden 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden gaan wij er vanuit dat de opdrachtgever alle 

benodigde informatie zoals digitale ondergronden, luchtfoto’s, beschikbare onderzoeken, 

beleidsstukken, etc. kosteloos en bij aanvang van de opdracht ter beschikking stelt. 

De in deze offerte genoemde tarieven zijn geldig t/m 31 december 2019. Na die datum zal een 

inflatiecorrectie worden toegepast.  

 

De gemaakte uren zullen maandelijks achteraf worden gefactureerd op basis van de werkelijk 

bestede tijd. De betalingstermijn bedraagt 2 weken na factuurdatum. Wij doen deze 

aanbieding gestand tot en met 30 dagen na aanbieding van deze offerte. Wij starten met het 

uitvoeren van de werkzaamheden na schriftelijke bevestiging van de opdracht.   

 

Op deze aanbieding is “De Nieuwe Regeling 2011”: Rechtsverhouding opdrachtgever – 

architect, ingenieur en adviseur (herzien 2013) (DNR2011) van toepassing. Een kopie van deze 

regeling kan op verzoek worden toegezonden. Wij zullen uiteraard strikte geheimhouding 

betrachten omtrent alle informatie en gegevens, waarvan wij in het kader van de opdracht 

kennisnemen. 

 

Wanneer gedurende de looptijd de werkzaamheden worden uitgebreid of door onvoorziene 

omstandigheden meer inzet van ons noodzakelijk is, overleggen wij in een zo vroeg mogelijk 

stadium met u. Pas na uw schriftelijke goedkeuring berekenen wij eventueel meerwerk door 

op basis van werkelijk bestede tijd en de in deze offerte genoemde voorwaarden.  
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Haspelstrook 
Verkenning toekomstscenario’s 



Vraagstelling 

onderzoek 

 

        
    

 

 

        
 

        
        

 

      
       

 

      
      

     

 



Beleid en wetgeving 

Landelijk: 

Ladder van duurzame 

verstedelijking 

 

Natura 2000 

Provinciaal: 
Werklocaties 

 

 

Solitaire bedrijvigheid 

Gemeentelijk: 
Structuurvisie  

 

 

Toekomstvisie verblijfsrecreatie 
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Conclusie en advies 

 
Advies: 

Scenario C kent de beste kansen op een positief resultaat voor iedereen. 

• Het advies is dit scenario verder te verkennen zonder de andere 2 scenario’s af te wijzen.  
 

Doorslaggevend is: 

 

 

  

 

 

 

Uitwerken scenario C: 

• Verkenning met betrokkenen in Haspelstrook 

• Nader uitwerken waardering 

• Ontwikkelstrategie 

• Marktconsultatie 

• Financiële opbrengsten bepalen toekomstige ontwikkeling 

• Een duidelijke strategie uitvoeren en communiceren 
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