
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Commissie Rechtsbescherming 
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Geachte Voorzitter en Commissieleden, 

 

In verband met de beoordeling van het door de Stichting “Woon- en recreatiebelangen Tonselse 

Veld” ingediende bezwaarschrift ontvangt u in ontwerp het Recreatiezoneringsplan Veluwe dat tot 

31 maart 2022 ter inzage heeft gelegen.   

 

Deze Stichting heeft op grond van de Wet natuurbescherming jegens de Camping “Haeghorst” te 

Ermelo verzocht handhavend op te treden. Gedeputeerde Staten hebben dit verzoek besluit van  

4 mei 2021 hebben geweigerd.   

 

Uw Commissie heeft Gedeputeerde Staten verzocht of zij lopende deze bezwaarfase in deze zaak 

bereid waren tot het verrichten van nader ecologisch onderzoek. Bij brief van 12 november 2021 

hebben wij u aangegeven dat wij zullen onderzoeken of de ecologische voorschriften, welke zijn 

opgenomen in de aan de Camping “Haeghehorst” verleende natuurvergunning van 24 juni 2016 

bijstelling behoeven.  

 

Onder verwijzing naar het recreatiezoneringsplan Veluwe zijn wij van oordeel dat handhavend 

optreden jegens de Camping “Haeghehorst” op grond van de Wet natuurbescherming niet aan de 

orde is. Voor bijstelling of wijziging van de aan de vergunning verbonden voorschriften bestaat 

evenmin aanleiding. De volgende toelichting is hiervoor van belang. 

 

Doelstelling van het Recreatiezoneringsplan  

Het recreatiezoneringsplan heeft voor het natuurgebied Veluwe als doel nader te concretiseren hoe 

tussen de activiteit dagrecreatie en voor de Veluwe te realiseren instandhoudingsdoelen een 

optimale balans tot stand kan worden gebracht1. Hiervoor bestaat aanleiding nu dagrecreatie en de 

te realiseren instandhoudingsdoelen van de Veluwe niet hand in hand gaan. In dit opzicht vormt 

dit plan ook een uitwerking van het vastgestelde beheerplan Veluwe. 
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 Aan de hand van de bij dit plan behorende recreatiezoneringskaart wordt in beeld gebracht waar 

meer ruimte is voor recreatie en op welke plekken de natuur extra rust en ruimte nodig heeft.  

Hierdoor werkt de kaart als een sturingsinstrument. Verschillende in de Veluwe gelegen plekken 

zijn voorzien van een ruimtelijke zonering variërend van zone A tot en met zone D2.  Zone A wordt 

gekenmerkt door intensief recreatief gebruik terwijl Zone D wordt gekenmerkt door ongerepte 

natuur. In en nabij zone A gelegen bestaande dagrecreatie kan worden voortgezet terwijl in zone D 

dagrecreatie zoveel mogelijk moet worden vermeden3. Van belang is dat de ecologische  

onderbouwing, op grond waarvan deze kaart tot stand is gekomen, zeven verstoringsgevoelige 

vogelsoorten4 en hun leefgebied als basis heeft genomen. Voor elk van deze zeven soorten bezit het 

recreatiezoneringsplan specifieke overzichtskaarten waarin voor die soorten staat aangegeven 

welke delen van de Veluwe wel of niet geschikt leefgebied is. Deze kaarten weerspiegelen derhalve 

voor deze soorten hoe een optimale recreatiezonering zou moeten uitzien.  

 

Gelet op deze sturende werking kan de recreatiezoneringskaart voor de activiteit dagrecreatie als 

toetsingskader functioneren5 in het kader van Wet natuurbescherming gerelateerde vergunning- en 

handhavingsprocedures. Dit kader kan ook analoog worden toegepast op recreatieve activiteiten 

zoals de aan de orde zijnde Camping “Haeghehorst”.  

 

Toepassing op de Camping “Haeghehorst”  

In de onderstaande kaart, afkomstig van de recreatiezoneringskaart, staat de locatie van de 

Camping Haeghehorst aangegeven.  

 

 

 

 
2 Pagina 14 van het plan; 
3 Pagina 17 van het plan; 
4 Deze zeven soorten zijn boomleeuwerik, draaihals, duinpieper, nachtzwaluw, tapuit, wespendief en zwarte specht; 
5 Pagina 19 van het plan; 



 

 

   

 

Datum 
 11 april 2022 

  
Zaaknummer 

2021-008464 

  
Blad 

3 van 4 

 Hieruit blijkt dat de locatie van de Camping “Haeghehorst” dicht bij recreatiezonering A is gelegen.  

 

Zoals aangegeven worden dergelijke locaties gekenmerkt door reeds bestaande intensieve 

(dag)recreatie zodat op deze locaties geen nadere ecologische maatregelen worden getroffen 

teneinde de realisatie van de instandhoudingsdoelen te verwezenlijken. De camping bevindt zich 

derhalve niet in een locatie welke voor het verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen als 

essentieel moet worden gekwalificeerd.  In dit verband wordt gewezen naar de voor de Zwarte 

Specht opgestelde overzichtskaart.6 Hieruit blijkt de camping en het nabijgelegen terrein voor de 

Zwarte Specht enigszins geschikt leefgebied is.  

 

Betekenis voor het door de Stichting ingediende bezwaarschrift en het ingediende ecologische 

rapport. 

 

Wij zien, gelet de ligging van Camping “Haeghehorst” en de op grond van het 

recreatiezoneringsplan toegekende geringe ecologische functie, geen aanleiding ons primair besluit 

in zoverre te herroepen. Dat betekent dat geen ecologische noodzaak bestaat jegens de Camping 

“Haeghehorst” handhavend op te treden en of de bij de vergunning behorende voorschriften 

moeten worden gewijzigd. Dat door de uitbreiding van de Camping, zoals de Stichting stelt, 

mogelijkerwijs (secundair) leefgebied voor de zwarte specht verloren is gegaan, maakt dat niet 

anders. Op grond van het recreatiezoneringsplan zal dit (potentieel) verlies aan leefgebied niet 

leiden tot een significant negatief effect noch bedreigt deze uitbreiding de verwezenlijking van het 

voor deze soort geldende instandhoudingsdoel.  

  

Wij  kwalificeren het recreatiezoneringsplan in deze zaak als aanvullende motivering op 

oorspronkelijk besluit op het handhavingsverzoek van de Stichting. In dit zin wordt het 

bezwaarschrift ten aanzien van de in primaire besluitvorming op genomen motivering gegrond 

geacht doch blijft de weigering tot het treffen van bestuursrechtelijke handhavende maatregelen 

jegens de Camping “Haeghehorst” in stand.  

 

Vervolg bezwaarprocedure 

Wij zien de eventuele reactie van de Stichting op deze brief en het recreatiezoneringsplan graag 

tegemoet. Met het oog op het te ontvangen advies van de Commissie vernemen wij ook graag hoe 

de Commissie in deze bezwaarprocedure verder wil opereren.  
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 Voor zover de Stichting en/of uw Commissie in deze zaak aanleiding ziet voor een aanvullende 

hoorzitting, zijn wij hiertoe graag bereid.  

 

Vertrouwende erop u voldoende te hebben ingelicht.  

 

Hoogachtend, 

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, 

 

 

 

 

Caroline Hendriks 

Plv. teammanager Handhaving 

 

 

Bijlage(n) 

• ontwerp Recreatiezoneringsplan en plan van aanpak recreatiezoneringsplan februari 2022 

 

 

 

 


