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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 
In het lokale beleidskader ‘Vitale Vakantieparken, toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in Ermelo’ beschrijft de 
gemeente Ermelo haar visie voor de recreatieparken binnen de gemeente. Voor de recreatieclusters 
‘Drieërweg’, ‘Strokel en Tonsel’ en ‘Kern Horst’ is een globale gebiedsvisie opgenomen. Op basis van deze 
gebiedsvisies voert de gemeente gesprekken met de vakantieparkeigenaren over mogelijke 
toekomstscenario’s. De toekomstvisie inclusief de drie gebiedsvisies is door de gemeenteraad vastgesteld op 
21 januari 2016.  
 
Recreatiecluster Horst, dat bestaat uit 14 vakantieparken, is één van de clusters. In de toekomstvisie uit 2016 is 
aangegeven dat verblijfsrecreatie in dit gebied niet of nauwelijks toekomstwaarde heeft. Er wordt voor dit 
cluster voornamelijk ingezet op transformatie naar andere functies.  
Met voorliggende omgevingsvisie, die grotendeels volgde uit gesprekken met diverse belanghebbenden, wordt 
richting gegeven aan de toekomstige ruimtelijke opzet en gebruik van het gebied recreatiecluster Horst. Deze 
visie is daarnaast gebaseerd op gemeentelijk beleid en de ruimtelijke uitgangspunten die volgen uit een analyse 
van het landschap, infrastructuur en de stedenbouwkundige structuur ter plaatse.  
 
De algemene doelstelling is: Transformatie van recreatiecluster Horst ten behoeve van toekomstbestendig 
gebruik en het realiseren van een kwaliteitsslag van het gebied. 

1.2 Ligging plangebied 
Het plangebied, met een oppervlakte van circa 23 hectare, is gelegen tussen het woonlint aan de Horsterweg 
(noordkant), de Kawoepersteeg (zuidkant), het buurtschap Horst/Zeeweg (westkant) en zorgcluster 
Veldwijk/Nijkerkerweg (oostkant). Navolgende afbeelding toont globaal de begrenzing van het gebied.   

 
Luchtfoto plangebied 
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Binnen het plangebied liggen 14 vakantieparken en 2 bedrijfskavels (Zeeweg 7 en Horsterweg 139). Het zijn 
over het algemeen kleine afgebakende terreinen die landschappelijk in elkaar overlopen. Het is een bosrijk 
gebied met veel rust en ruimte. De parken zijn te bereiken via de omliggende wegen, waarbij de entrees van de 
parken niet altijd duidelijk zichtbaar zijn. Tussen de parken zijn geen verbindingen. Er zijn veel 
recreatiewoningen die als tweede woning worden gebruikt en een deel van de recreatiewoningen zijn 
verouderd. De eigendomssituatie van de gronden is wisselend, niet alleen tussen de parken onderling maar ook 
op de parken zelf. De kavels zijn in bezit van één grondeigenaar of los in particulier bezit, soms verenigd in een 
vve. De recreatiewoningen zijn in volledig eigendom, worden verhuurd of uitgegeven in erfpacht. Een ander 
kenmerk van de parken is dat een deel van de recreatiewoningen op een park permanent (mogen) worden 
bewoond en sommige niet, ondanks dat ze beide nog een recreatiebestemming hebben. In hoofdstuk 4 wordt 
een nadere analyse gegeven van de huidige situatie. 

1.3 Leeswijzer 
Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de context van het vitaler maken van de 
verblijfsrecreatiesector behandeld. In hoofdstuk 3 is een analyse van het regionaal en gemeentelijk beleid 
weergegeven. In het daarop volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op het plangebied zelf: de historie, de 
verschillende structuren alsook de milieutechnische aspecten komen aan bod. Hoofdstuk 5 omvat de 
daadwerkelijke visie, hierbij is onderscheid gemaakt tussen de gebiedsopgave en de parkopgave. De opgave is 
vertaald in toekomstperspectieven en bijbehorende kaders en randvoorwaarden. In hoofdstuk 6 wordt 
vervolgens weergegeven hoe de uitvoering en financiële verevening tot stand komt. 

  



Omgevingsvisie Herontwikkeling Recreatiecluster Horst  7 
 

Hoofdstuk 2 Vitale vakantieparken 

2.1 Regionale aanpak vitale vakantieparken Veluwe 
Elf gemeenten op de Veluwe willen een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken realiseren, dat 
een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Om deze ambitie waar te 
maken werken de gemeenten en de provincie Gelderland samen met recreatieondernemers en vele andere 
betrokkenen aan Innovatie, Herstructurering en Veiligheid & Leefbaarheid. 
 
Doel van het programma Vitale Vakantieparken is: een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken 
te realiseren, dat een sterke schakel vormt in het hele toeristisch-recreatieve aanbod van de Veluwe. Op die 
manier draagt Vitale Vakantieparken bij aan de gezamenlijke ambitie om van de Veluwe de meest gastvrije 
vakantiebestemming van Nederland te zijn. 
 
In onderstaand schema worden de doelen en inspanningen benoemd die met het algemene doel 
samenhangen. 
 
Bestuursakkoord VVP 2017 – 2022 van de 11 samenwerkende gemeenten (april 2017) 

 

2.2 Toekomstvisie Vitale vakantieparken Ermelo 
De Toekomstvisie op de verblijfsrecreatie geeft weer hoe de sector verblijfsrecreatie in Ermelo er rond 2025 
naar verwachting uitziet. Voor de in totaal 98 recreatieparken binnen de gemeente worden verschillende 
mogelijkheden geboden. Kenmerkend zijn grote verschillen in meerdere opzichten: 

- in gebruik: toeristisch (vnl. kortdurend verhuur aan passanten), 2 e woningen, permanent wonen 
- in eigendom: ondernemer, huisjes in eigendom van bewoners, erfpacht- en verhuurconstructies 
- in aansturing: door eigenaar, beheerder / parkmanager, VVE of nauwelijks aansturing 
- in grootte: weinig grote (> 150 woon- of verhuurunits) en veel kleine (30 tot 70) vakantieparken 
- in kwaliteit: grote verschillen in veroudering, (investeringen in) vernieuwing & innovatie, 

duurzaamheid, veiligheid, openheid, structuur, voorzieningenniveau, enz. 
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Meersporenaanpak 
De rol van de gemeente is hierbij het stellen van kaders om de kwaliteit van recreatie en de directe omgeving 
te handhaven en te verbeteren, en om ruimte te bieden aan perspectiefvolle en kwalitatieve ontwikkelingen. 
De eindverantwoordelijkheid voor een gezonde bedrijfsvoering en het doorvoeren van de nodige 
vernieuwingen ligt bij de sector zelf: de ondernemers en eigenaren van vakantieparken. 
 
Om de doelen en ambities te realiseren werkt de gemeente langs drie sporen aan de (re)vitalisering van de 
verblijfsrecreatie: 
 
Ontwikkelingsspoor: recreatieondernemers en VVE’s waar mogelijk ruimte geven voor groei, innovatie en 
professionalisering in relatie tot de doelen van het project VVP. 
Transformatiespoor: bedrijven en parken waar geen recreatie meer plaatsvindt (d.w.z. geen kort durend 
verhuur of geen 2 e woningpark met bewoners met hoofdverblijf elders) transformeren naar 
toekomstbestendige andere functies (diverse vormen van wonen, dagrecreatie of andere invulling). 
Openbare orde en veiligheidsspoor: op basis van handhavingsbeleid, controle en monitoring kunnen de 
gemeente en andere bevoegde gezagen acties initiëren om de veiligheid te verbeteren of overtreding van 
regels en criminaliteit aan te pakken. 
 
Gebiedsgerichte aanpak 
Gelet op de grote verschillen tussen de parken en verschillende soorten parken is het wenselijk en noodzakelijk 
dat er in de aanpak sprake is van maatwerk en aandacht voor de toekomst van ieder park afzonderlijk, als ook 
een gebiedsgerichte aanpak voor gebieden waar parken ruimtelijk geclusterd zijn.  
 
Er worden in Ermelo drie clusters onderscheiden:  Strokel en Tonsel, Drieërweg en Kern Horst. 
Naast deze drie clusters telt Ermelo echter nog tientallen vakantieparken. Sommige van deze parken liggen 
verspreid en solitair in het buitengebied, andere concentreren zich in de buurt van kernen. Hiervoor is een 
parkgerichte benadering van toepassing. 
 
Cluster 1: Strokel en Tonsel: Door haar gunstige ligging (goede verbindingen, deels grenzend aan de natuur, 
deels aansluitend op de parken in Harderwijk) is de potentie aanwezig om delen van dit cluster terug te 
bewegen richting de verblijfsrecreatie. Maar bij andere delen is transformatie aan de orde. 
Cluster 2: Drieërweg: Als toekomstvisie wordt voorgesteld dat het recreatieve cluster rondom de Drieërweg 
zich (nog) meer zal gaan richten op de verblijfsrecreatie in de wisselende verhuur. De parken moeten zich 
flexibel en snel kunnen aanpassen aan de continu wisselende vraag van de consument. 
Toekomstperspectief per cluster 
Cluster 3: Recreatiecluster Horst 
Voorliggend document heeft betrekking op het recreatiecluster Horst. De meeste parken in dit gebied hebben 
qua structuur en aanbod niet of nauwelijks toekomstwaarde binnen de recreatiesector. Er wordt voornamelijk 
ingezet op kansen voor het transformeren naar andere functies. De afbeelding hieronder geeft de 
toekomstvisie weer voor cluster Horst.  
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Toekomstvisie Vitale vakantieparken- gebiedsvisie Kern Horst 
 
Voor het plangebied (donkerrood gearceerd) geldt het transformatieperspectief “functiewijziging en structuur 
aanbrengen”. Transformatiemogelijkheden die passen binnen de visie zijn al volgt weergegeven; senioren 
woonconcepten, wonen met zorg, nieuwe landgoederen en andere toeristische en (dag)recreatieve concepten.  
Deze visie op hoofdlijnen bepaalt de eerste richting, maar de exacte opgave en welk toekomstperspectief het 
meest passend is bij de werkelijke situatie wordt met voorliggende omgevingsvisie verder gespecificeerd en 
geanalyseerd.  

Hierbij is en zal de komende jaren nog uitvoerig gesproken worden met de belanghebbenden in het gebied. Het 
is een dynamisch proces die niet als een blauwdruk kan worden uitgestippeld.  
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Hoofdstuk 3 Beleidsanalyse 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op andere integrale ruimtelijke visies van de gemeente Ermelo. De 
uitgangspunten van de afzonderlijke beleidsterreinen bijvoorbeeld Woonvisie, Programma Duurzaamheid, 
Groenvisie etc. komen terug in de kaders en randvoorwaarden en in de bijlagen. 

3.1 Structuurvisie Ermelo 2025 
De Structuurvisie gemeente Ermelo 2025 met als ondertitel 'Ontwikkeling vanuit identiteit', is vastgesteld op 1 
maart 2012. De structuurvisie bevat een nieuw ruimtelijk perspectief met een integrale ontwikkelingsvisie voor 
Ermelo. Het toekomstperspectief is in de structuurvisie uitgewerkt naar de verschillende speerpunten zoals 
omgeving, zorg en recreatie en toerisme. Op de bijgevoegde plankaart van de structuurvisie is de locatie Kern 
Horst (geel omkaderd) gedeeltelijk aangeduid als 'bosgebied'. 

 
Plankaart Structuurvisie Ermelo 2025 
Qua wonen geeft de Structuurvisie aan tot 2025 is er sprake van een groeiende vraag. Na 2025 verschillen de 
prognoses afhankelijk van onder meer de economische groei. Verder ligt het accent op grondgebonden 
levensloopbestendige woningen en nultreden appartementen. De bouw van betaalbare woningen voor 
startende gezinnen wordt gestimuleerd, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van duurzaamheidsaspecten als 
middel om de woonlast te beperken. 
 
Specifiek over de buurtschappen wordt aangegeven dat niet langer een agrarisch gebruik van bebouwing 
leidend is, maar er sprake is van vooral een woonfunctie of combinatie van functies. De ligging in het landschap 
en langs historische routes is nog steeds relevant. Binnen die context is verdere ontwikkeling mogelijk, op het 
gebied van wonen en andere functies zoals recreatie of werken vanuit huis. Met name voor buurtschappen aan 
de westzijde van Ermelo biedt die context ruimte voor hernieuwde invulling van de historische en 
landschappelijke buurtschappen. Dit kan een toename van bebouwing betekenen, rekening houdend met 
natuurbeleid en regelgeving, in combinatie met landschapsontwikkeling in het omliggend gebied. De 
historische ligging en betekenis van buurtschappen en de kenmerken van agrarisch cultuurlandschap blijven in 
stand en worden versterkt. 
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Qua recreatie zet de Structuurvisie in op: 
• Benutten potentie Ermelo voor recreatie en toerisme; 
• Sterkere focus op en verbeteren en vernieuwen aanbod voor doelgroepen die gelieerd zijn aan de 

kwaliteit van Ermelo (natuur, outdoor-actviteiten, waterrecreatie, wellness, zorg). Focus op actieve 
ouderen en gezinnen. Seizoen verlengen. Benutten mogelijkheden evenementen en attracties; 

• Ondersteunen kwaliteitsslag door sector; 
Aandachtspunten daarbij zijn onder andere: 
• Investeringen moeten bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit; 
• Er moet sprake zijn van een gebiedsgerichte aanpak; 
• Er moet sprake zijn van innovatie, afstemming op elkaar en een seizoensverlengend en 

weersonafhankelijk aanbod. 
 
Conclusie 
De beoogde transformatie van het recreatiecluster Horst past in het streven om de buurtschappen verder te 
ontwikkelen en ook te streven naar ruimtelijke kwaliteit voor de recreatieve functies.  

3.4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo-Putten 2011-2021 (LOP) 
Het Landschapsontwikkelingsplan Ermelo-Putten 2011-2021 (LOP) beschrijft het landschapsbeleid voor de 
komende 10 tot 15 jaar. Het bestaat uit het buitengebied van de gemeenten Ermelo en Putten, de kleine 
kernen en de randen van de kernen Ermelo en Putten. 
 
De landschappelijke kwaliteiten van Horst en Telgt worden voor een belangrijk deel bepaald door het 
gevarieerde landschap: het open landschap in het westen (Zuiderzeekustlandschap en Oud 
Broekontginningenlandschap) en de meer gesloten landschappen in het oosten (Kampenlandschap en 
Enkdorpenlandschap).  
 

 
Uitsnede LOP Ermelo Putten 2011-2021 
 
Conclusie 
Het plangebied (op bijgevoegde uitsnede in oranje kader) valt binnen de landschapstypen Bos- en 
heidelandschap en het Kampenlandschap. De westelijke helft van het gebied valt binnen een waardevolle 
ruimtelijk eenheid (dekzandruggen Buitenbrinkweg en Zeeweg).  
De specifieke kwaliteiten van de verschillende landschapstypen zijn binnen het plangebied echter niet 
herkenbaar. De 14 parken hebben over het algemeen een besloten karakter, veroorzaakt door de ligging onder 
de bomen in combinatie met de vele dichte bosschages en bebouwingslinten rond het plangebied. Bij 
transformatie van het gebied kan beter aangesloten worden op de landschapstypen in de omgeving. 
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3.5 Structuurvisie Buurtplan Horst & Telgt 
De gemeente Ermelo heeft in de structuurvisie 2025 aangegeven dat zij de buurtschappen (in het westelijk 
buitengebied) wil versterken. Middels een Landschapsontwikkelingsplan (LOP) wil zij bovendien het 
buitengebied landschappelijk verbeteren. De bestaande toetsingskaders, de structuurvisie en het LOP zijn 
nader uitgewerkt waarmee de verschillende initiatieven goed te beoordelen en te faciliteren zijn. Door het 
gebied te beschouwen op diverse thema’s en daarop ook een visie te ontwikkelen ontstaat een integraal beeld 
van het gebied. Op die manier kan de gemeente regie voeren op de ontwikkelingen en toetsen of en onder 
welke voorwaarden initiatiefnemers door kunnen gaan. Het Buurtplan, dat is opgezet als een integrale 
gebiedsuitwerking, geeft hier het basiskader voor. 
 
Het plangebied is op navolgende gebiedsvisiekaart aangegeven in het blauwe kader. 

 
Gebiedsvisiekaart Buurtplan Horst & Telgt 
 
Het gebied is aangeduid als “Afwegingsgebied ontwikkelingen” en “Ontwikkeling Hart van Horst en Telgt”. 
Binnen het afwegingsgebied is ruimte voor nieuwe woonconcepten. Met betrekking tot de “Ontwikkeling Hart 
van Horst en Telgt” is de wens uitgesproken deze drie harten te versterken en hier ook een verdere 
concentratie van functies te laten plaatsvinden. Dit mede vanuit de groei van de participatiesamenleving. 
Vanuit sociale optiek worden de harten een plek om elkaar te ontmoeten en om te verblijven. Langs de 
zuidzijde van het plangebied is een fietsroute beoogd. 
 
Conclusie 
De herontwikkeling van het recreatiecluster biedt kansen om de behoeften en doelen die vanuit het Buurtplan 
naar voren komen in te vullen op de locatie. Dit geldt zowel voor het versterken van het Hart van Horst, als 
voor het bieden van nieuwe woonconcepten.  
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Hoofdstuk 4 Ruimtelijke analyse 

4.1 Historische structuur 
Op de afgebeelde (historische) kaarten is de ontwikkeling van het gebied in de loop van de tijd te zien. 
Oorspronkelijk vormde het gebied met onontgonnen heidevelden een uitloper van de Veluwe. In de 19e eeuw 
is het gebied ontgonnen door het aanplanten van bos. Op de kaart van 1875 zijn nog enkele onontgonnen 
heideterreinen te zien, terwijl in 1925 alles ontgonnen is. 

 

 
Topografische kaart circa 1875 en 1925 (www.topotijdreis.nl) 
 
Op de kaart van 1925 is te zien dat de verharde Horsterweg en Zeeweg de hoofdontsluitingswegen van het 
gebied vormen. Langs deze wegen is in de loop van de tijd steeds meer bebouwing verrezen, in de vorm van 
bedrijvigheid en woningen. De Horsterweg is daarbij intensiever bebouwd dan de Zeeweg, die is vooral op de 
kaart van 1975 goed te zien. Ten westen van het plangebied is het gebied meer open, hoewel dit in de loop van 
de jaren door de toegenomen erfbebouwing wat is afgenomen. Sommige agrarische erven zijn later 
omgevormd tot andersoortige bedrijvigheid. Aan de Kawoepersteeg en Korpersteeg bevinden zich enkele 
(voormalige) agrarische enclaves die vrij in het landschap zijn gelegen. 

http://www.topotijdreis.nl/
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Topografische kaart circa 1950,1975 en 2015 (www.topotijdreis.nl) 

http://www.topotijdreis.nl/
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Binnen het plangebied is een aantal historische structuren/routes niet meer als zodanig herkenbaar. Dit is goed 
te zien wanneer de kaart van 1925 vergeleken wordt met die van nu. Dit is het gevolg geweest van de realisatie 
van de recreatieterreinen in het gebied, met de bijbehorende bebouwing en aanplant van bomen. De oost-
west lopende paden en ook enkele noord-zuid lopende paden zijn niet meer te zien op de kaart.  
Midden in het plangebied, aan de Kawoepersteeg, heeft een open ruimte gelegen die inmiddels is bebouwd. 
Deze open ruimte heeft nog steeds een minder bosrijk karakter.  
Doordat alle gronden zijn uitgegeven en de eigendomssituatie is versnipperd, is de (historische) structuur 
binnen het plangebied ook verdwenen (deels nog aanwezig in de eigendomsgrenzen). Hierdoor is het gebied 
slecht toegankelijk, onoverzichtelijk en is de samenhangende structuur verloren gegaan. Aan de andere kant is 
er op de parken zelf wel rust en kan men vrij autonoom het terrein gebruiken. Dit wordt ook als positief 
ervaren. 

4.2 Landschappelijke structuur 
Het plangebied is onderdeel van het bos- en heidelandschap, als uitloper van de Veluwe. Rondom het 
plangebied ligt het kampenlandschap. Het kampenlandschap kenmerkt zich door de afwisseling van open 
weiden en houtopstanden. Dit is ook direct zichtbaar, vanaf de randen van het plangebied zijn er diverse open 
gebieden aanwezig die afgewisseld worden met houtsingels en losliggende erven met erfbeplanting.  
Het plangebied zelf is grotendeels bebost, met uitzondering van de linten langs de hoofdontsluitingswegen en 
in mindere mate het recreatieterrein aan de oostzijde. Dit bosrijke karakter wordt door de eigenaren erg 
gewaardeerd. 

 
Huidige groen/landschapsstructuur 
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4.3 Stedenbouwkundige structuur 
Langs de Horsterweg bepaalt de lintbebouwing het beeld. De bebouwing bestaat uit vrijstaande 
(arbeiders)woningen en een aantal riante villa’s. Op een aantal plekken is een bedrijf gevestigd. De bebouwing 
heeft een kleine korrelgrootte en staat op vrij smalle kavels. De bebouwing staat grotendeels in dezelfde 
rooilijn (op gelijke afstand vanaf de weg). In de tweede lijn (achter de bestaande bebouwing) is recent een klein 
woonbuurtje gerealiseerd, de Horsterhof. Verder is er een bedrijf met grotere bedrijfsgebouwen gelegen 
(Hopcon Las- en Metaaltechniek op nr. 139).  
De Zeeweg is ook een organisch gegroeid bebouwinglint. Hier staan aan de zijde van het plangebied enkele 
recreatiewoningen, afgewisseld met reguliere vrijstaande woningen. Ten opzichte van de Horsterweg heerst er 
hier meer een landelijk beeld. 
De recreatieparken hebben afzonderlijk een eigen inrichtingsopzet en structuur. Er is geen relatie onderling en 
soms binnen een terrein is de structuur ook niet helder. Bovendien zijn sommige parken alleen te bereiken met 
een smalle verscholen doorgang vanaf de Horsterweg, Zeeweg of via het onverharde pad, Kawoepersteeg.  
Er bevinden zich op de recreatieterreinen afwisselend bungalows/recreatiewoningen, chalets en stacaravans. 
Deze recreatiemiddelen liggen verspreid in het bos en op een aantal parken dicht op elkaar ten koste van de 
bospercelen. 
Mede door de versnipperde eigendomsstructuur en het ontbreken van openbare ruimte met doorgaande 
routes, ontbreekt er een duidelijke structuur binnen het plangebied. Het gebied is daardoor minder 
toegankelijk en niet overzichtelijk. De samenhangende structuur is verloren gegaan. 

 
Huidige bebouwing en functies (Bron: BAG dec.2018) 

 

4.4 Verkeersstructuur 
De Horsterweg en Zeeweg zijn de doorgaande wegen in het plangebied. Ze zijn beide voorzien van 
asfaltverharding. De Horsterweg is voorzien van fietssuggestiestroken. De Horsterweg is ook onderdeel van de 
bebouwde kom van Horst, de maximumsnelheid is 50 km/u (voor de Zeeweg is dit 60 km/u). 
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De Kawoepersteeg in een smalle weg, die eigenlijk alleen de aanliggende percelen ontsluit. De weg is aan het 
begin (vanaf de Zeeweg) nog voorzien van asfaltverharding, maar bestaat verder uit halfverharding. In de 
Kawoepersteeg zit een knip, waardoor er geen doorgaand verkeer mogelijk is tussen de Zeeweg en de oostelijk 
van het plangebied gelegen Oude Nijkerkerweg. De Looweg is een smalle, halfverharde weg die in noord-
zuidrichting dwars door het plangebied loopt. 

Bestaande verkeersstructuur 

 

4.5 Functionele structuur 
Aan de Horsterweg is de bebouwing van de bebouwde kom van Horst gelegen, hier zijn naast wonen ook 
enkele andere functies aanwezig zoals Hopcon en bedrijfjes aan huis. Rondom het kruispunt Horsterweg – 
Zeeweg zijn diverse voorzieningen geclusterd, zoals een eetcafé, benzinepomp en kapsalon. Aan de zuidzijde is 
nog een volkstuincomplex en houthandel van der Leede gelegen.  
De hoofdfunctie van het gebied zelf is recreatief wonen met aan de randen (aan Horsterweg en Zeeweg) 
regulier wonen. Op de parken zijn verschillende soorten gebruik aanwezig: 

1. recreatief met wisselende verhuur 
2. recreatief met niet wisselend verhuur 
3. recreatieve bestemming met een object gebonden permanente woonstatus 
4. recreatieve bestemming met een persoonsgebonden gedoogbeschikking voor permanent wonen 
5. recreatieve bestemming met bedrijfswoning waar gewoond mag worden, als men gebonden is aan het 

recreatieve bedrijf. 
Met betrekking tot de eigendomssituatie zijn er ook verschillende soorten van eigendom: 

1. volledig eigendom 
2. Recht van erfpacht  
3. Recht van erfpacht en opstal 
4. Recht van vruchtgebruik 
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Factsheet over huidig gebruik 
Op basis van het Kadaster (2017), bestemmingsplan (2013), basisadministratie/vergunning (2012), BAG (2017) 
is onderstaande factsheet opgesteld. Hierin zijn 14 parken opgenomen, daarnaast zijn er ook nog 2 
bedrijfskavels die onderdeel zijn van het plangebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.6 Milieutechnische situatie 
Om inzicht te geven in mogelijke belemmeringen met betrekking tot de uitvoerbaarheid van de plannen is 
hieronder ingegaan op verschillende haalbaarheidsaspecten uit de Wet ruimtelijke ordening. Deze aspecten en 
onderzoekszones zijn ook (deels) verbeeld op de kaarten in bijlage 7. De aspecten die hierbij onder andere van 
belang zijn: externe veiligheid, geluid, hoogspanning, bedrijven en milieuzonering, geur, ecologie, archeologie 
en bodem. In bijlage 7 is een uitgebreid verslag gedaan van diverse bureau- en verkennende onderzoeken. 
Hieruit volgt of deze aspecten een dermate beperking met zich meebrengen waaruit blijkt dat herontwikkeling 
onmogelijk is. De aspecten zullen in de vervolgfasen om een nadere studie vragen in de vorm van verkennende 
en locatie specifieke onderzoeken. Dit wordt in het volgende hoofdstuk specifiek gemaakt per 
toekomstperspectief. Uitgangspunt in de analyse is dat in de toekomst het gebied onderdeel wordt van de 
bebouwde kom, met uitzondering van het recreatieterrein aan de Rodeschuurderwegje (blijft onderdeel van 
buitengebied). De in de bijlage opgenomen LPG-vulpunt is intussen komen te vervallen. 

Omschrijving aantallen 
Totaal aantal objecten (woningen, bedrijfswoningen, 
recreatiewoningen (376), stacaravans (55)) 

431 

Aantal recreatiewoningen niet wisselende verhuur 333 
Totaal legaal bewoond 89 

• Facet bp Recreatieterreinen permanent wonen 
• Aantal bedrijfswoningen 
• Aantal persoonsgebonden gedoogbeschikkingen 

45 
17 (toegestaan 14) 
25 

  
Totaal aantal parken 14 

• Alles perceelsniveau uitgegeven met vve 6 
• 1 parkeigenaar 3 
• Combi  5 

Totaal aantal afzonderlijke eigenaarschap 272 
• Uit Ermelo 117 
• Amsterdam 19 
• Harderwijk 11 
• Overig (aantal 0-4) 125 

Eigendomssituaties  
•  Erfpacht(erfpacht kavel/gebouw,vruchtgebruik) 
• Volledig eigendom (terrein en huisjes) 

107 
213 

Leeftijd eigenaren  
• 0-20 
• 20-40 
• 40-60 
• 60-80 
• 80+ 

0 
21 
119 
152 
21 

Bouwjaar  
• <1945 
• 1945-1970 
• 1970-1990 
• 1990-2010 
• 2010+ 

11 
193 
196 
193 
2 
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Milieutechnische onderzoekszones  
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Hoofdstuk 5 Visie Herontwikkeling Recreatiecluster Horst 
 

5.1 Verbeterpunten betrekken in gebiedsontwikkeling 
Met de herontwikkeling van het recreatiegebied wordt er een kwaliteitsslag nagestreefd op verschillende 
schaalniveaus: van de huisjes, van de parken en voor het hele gebied. Per locatie kunnen meerdere 
verbeterpunten spelen, bijvoorbeeld het huisje zal gemoderniseerd moeten worden en een fietspad door het 
gebied zal moeten worden opgeknapt. Aan de andere kant kan het zijn dat op alle niveaus het reeds op orde is, 
dan is er geen kwaliteitsslag nodig.  Ieder schaalniveau heeft zijn eigen verbeterpunten, maar allemaal met één 
of meerdere doelstellingen (zie paragraaf 5.2). Daarnaast is het van belang om de kwaliteiten die reeds in het 
gebied zijn te behouden en te beschermen. Hiervoor is het nodig deze te benoemen en vervolgens ook als 
randvoorwaarden/doelstelling in de nieuwe ontwikkeling op te nemen. 
In algemene zin spelen onderstaande aandachtspunten op verschillende schaalniveaus en op verschillende 
plekken een rol. Dit betekent dat het niet binnen het hele gebied speelt of op elk park aan de orde is of geldt 
voor elk huisje.  Onderstaand is in het kort de problematiek beschreven en het gevolg hiervan: 

• Gebruik verschuift -  oneigenlijk gebruik, kans op crimineel gebruik 
• Parken zijn matig ontsloten – verkeersveiligheid, toegang calamiteiten, geen structuur, zichtbaarheid 

entrees.  
• Kleinschalige terreinen – versnippering organisatie, eigendom, geen robuuste infrastructuur 
• Geen opvolging/verkoop – geen toekomstperspectief richting recreatie 
• Aantal huisjes verouderd – investeren en duurzaamheid 
• Onduidelijkheid toekomst/veel vragen - Geen toetsingskaders voor ontwikkeling 

Deze algemene verbeterpunten zijn vertaald in de gebiedsopgaven. 

5.2 Gebiedsopgave 
5.2.1 Algemene doelstelling: 
Transformatie van recreatiecluster Horst ten behoeve van toekomstbestendig gebruik en het realiseren van een 
kwaliteitsslag van het gebied. 
 

5.2.2. Transformatiedoelstelling gebied 
Om de gebiedsopgave op te pakken is er een aantal hoofduitgangspunten geformuleerd, dat als basis dient 
voor de gehele transformatie en zijn vertaald in uitgangspunten op de verschillende schaalniveaus:  

1. Behouden/versterken groen (boskarakter gebied, recreatieve routes begeleiden, verblijfsgebied) 
2. Behouden rust en ruimte (extensieve dichtheid en geen doorgaande verkeersroutes) 
3. Betere infrastructuur (auto, fiets, voetgangersnetwerk en ondergrondse infra) en veilige aansluitingen 
4. Mix en goede balans van woonfuncties (aansluiten behoefte, mix doelgroepen) 
5. Kwaliteitsslag parken (veiligheid, uitstraling, duurzaam) 
6. Vitaal en economisch aantrekkelijk ondernemerschap (opbrengsten in balans met kosten) 

 
Leeswijzer 
Voor het recreatiecluster Horst is er een voornemen tot herontwikkeling van het gebied naar een meer 
toekomstbestendige functie. Dit biedt kansen voor de eigenaren en gebruikers van het gebied, maar vraagt ook 
om veranderingen, zowel individueel als collectief. Zo vraagt een woonomgeving bijvoorbeeld om een 
robuustere ontsluitingsstructuur en inrichting van het openbare gebied. Een dergelijke verandering overstijgt 
het individuele eigendom en het parkeigendom. In dit hoofdstuk worden de transformatiedoelstellingen 
genoemd en wordt daarbij een mogelijke uitwerkingsvoorstel gedaan (bovenwijkse ingrepen). Net als de ligging 
van deze ingrepen op de kaart, zijn de oplossingen nader te bepalen bij de uitwerking van de plannen. Het is 
echter wel in het belang van iedereen dat er invulling wordt gegeven aan de gebiedsopgave om te komen tot 
een haalbaar plan en aantrekkelijk woonmilieu. 
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5.2.3. Ingrepen op gebiedsniveau 
De verbeterpunten op gebiedsniveau zijn vertaald in een aantal concrete ingrepen. Het ambitieniveau is naar 
beneden bijgesteld naar aanleiding van de inspraakreacties van de belanghebbenden in het gebied. Een deel 
van de bovenwijkse ingrepen zijn vertaald naar een financieel vereveningsmodel (zie paragraaf 6.3). Dit geldt 
alleen voor de ingrepen die grotendeels in het openbaar gebied liggen. In navolgende paragraaf zijn deze 
gemarkeerd met een *. De andere ingrepen zullen in samenspraak met de parkeigenaren worden onderzocht 
of het onderdeel kan worden van de parktransformatie. Tot slot zijn er ingrepen voor klimaatbestendig en 
aantrekkelijke woonomgeving. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn aangemerkt als ‘bijdrage ruimtelijke 
ontwikkeling’. De exacte invulling van de ingrepen en de hoogte van de financiële bijdrage wordt uiteindelijk in 
de anterieure overeenkomst vastgelegd. De financiële verevening wordt nader toegelicht in paragraaf 6.3. 
 
Toegankelijkheid 
Zoals in de gebiedsanalyse is beschreven, is het gebied geleidelijk van bos- en heidegebied veranderd naar 
recreatiegebied. Dit heeft geresulteerd in een totale verkaveling van het gebied (geen openbaar gebied/paden) 
en opdeling in verschillende recreatieparken. Elk park heeft zijn eigen toegangsweg en is van het omringende 
gebied afgesloten. In feite zijn dit 14 eilandjes geworden. Omdat het gebied geleidelijk zal verkleuren naar 
(over het algemeen) een woongebied is het een logisch gevolg om ook het karakter openbaarder te maken. De 
eilandjes worden woonbuurtjes met ieder een eigen karakter. Dat eigen karakter is historisch zo gegroeid en 
wordt door de parkbewoners zelf bepaald en is ook waardevol. Om als woonbuurtje te functioneren is het wel 
noodzakelijk dat deze goed en veilig verbonden is met zijn omgeving, zowel voor voetgangers, fietsers als voor 
auto’s en hulpdiensten. Uitgangspunt is dat het niet ten koste mag gaan van het rustige karakter van het 
gebied. Hiervoor is een aanzet gemaakt om de toegankelijkheid op een aantal punten te veranderen en zal dit 
dadelijk in de parkplannen geïntegreerd worden. Het is nadrukkelijk een eerste aanzet en suggestie, die in de 
komende jaren verder uitgezocht dient te worden samen met de parken. Daarnaast is dit iets van de lange 
adem, een stip op de horizon. En het pad er naar toe zal in kleine stapjes gaan en kan gedurende het 
ontwikkelproces nog verder ontwikkelen. 
 
Toekomstperspectief toegankelijkheid (Stip op de horizon): De toegangswegen tot het centrale gebied wordt 
terug gebracht naar 2 hoofdroutes: Toegangsweg oost en toegangsweg west. Verder behouden een aantal 
parken hun huidige toegangsweg: Sneeuwwitje oost, Duiventil, Horsterland en Beukenhorst. Met de nieuwe 
hoofdroutes wordt er één veilige aansluiting op de Horsterweg (via de Looweg) gemaakt en één aansluiting op 
de Zeeweg gerealiseerd. Er wordt geen doorgaande verkeersroute gerealiseerd zodat het rustige karakter 
behouden blijft. De aangrenzende parken kunnen vervolgens via deze hoofdroute het omliggend netwerk 
bereiken. De oorspronkelijke entree van de parken kan dan worden afgewaardeerd als calamiteitenuitgang 
en/of wandel/fietsroute. Verder wordt de Kawoepersteeg afgewaardeerd tot een ‘auto te gast’ invulling 
waarbij recreatief verkeer (wandel/fiets) voorop wordt gesteld. Onder de nieuwe toegangswegen wordt gelijk 
een robuust ondergrondse infrastructuur aangelegd dat bestand is tegen een gebied dat voor wonen wordt 
gebruikt. Hier kunnen de parken vervolgens op aan takken. 
Voor de toegangswegen is het belangrijk dat motorvoertuigen in twee richtingen elkaar kunnen passeren. De 
gemeente heeft voor ontsluitingswegen minimale eisen met een breedte van 5,5 meter. Dit houdt in dat het 
profiel van de Looweg aangepast zal moeten worden. Alternatieven zoals een éénrichtingsweg is ook bekeken. 
Hiervoor zijn echter vele malen grotere ingrepen nodig waarbij meer verharding nodig is voor de omliggende 
wegen. Er ontstaan tevens meer omrijdbewegingen door het landelijke gebied. Ook neemt het sluipverkeer 
toe.  Een andere oplossing is het realiseren van passeerkommen. Passeerkommen zijn plekken waar in het 
profiel meer ruimte ontstaat om te kunnen passeren. Het aanleggen van passeerkommen vergt minder ruimte. 
Op basis van veilige verkeersprincipes biedt dit mogelijkheden. Uiteraard zal ook bij dit project met de parken 
en de verkeerskundige de exacte haalbaarheid moeten worden getoetst. De nadere uitwerking en definitieve 
keuze volgt dan ook nadrukkelijk nog in de volgende fasen. Aanvullend kan nog onderzocht worden of er rond 
de kruising van Looweg en Kawoepersteeg een knip kan worden gelegd zodat sluipverkeer wordt voorkomen 
en op termijn de Kawoepersteeg qua autoverkeer verder ontlast kan worden.  
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Suggestie voor de nieuwe verbindingen 

Samengevat resulteert dit in de volgende ingrepen:   
1. Toegankelijkheid  
A toegangsweg oost  
- verbreden en verharden Looweg (*)  
- herinrichting kruising Horsterweg-Looweg (*) 
- aansluiting Looweg-toegangsweg oost 
- weg verharden en verbreden Timar Imor  
- aansluiting bungalowpark Het Loo 
B toegangsweg West 
- verbreden en verharden weg  
- verbeteren kruispunt zeeweg - rode 

schuurderwegje 
- aansluiten bungalowpark Veluwe  
- aansluiten bungalowpark Alco  
- aansluiting bungalowpark klein Veluwe 
 
2. Ondergrondse infrastructuur bij 
toegangswegen*  
A aanleggen riolering, elektra, glasvezel en 
waterleiding onder toegangsweg 
B nieuwe verdeelstations 

 
3. Fietsroutes en wandelpaden  
A Kawoepersteeg*  
- Deels afbakenen voor fietsers  
- deels nieuw grondmateriaal 
- aanplant laanbomen zuidzijde 
B Klein Veluwe-Dennenhorst 
- Verwerving gronden 
- nieuw/aanpassen grondmateriaal 
- doorgang over Veluwe/Klein Veluwe (zie ook toegangsweg 

west) 
C Aansluiting omgeving netwerk 
- aanpassing veilige overweg/logische aansluiting 

Tankstation/Zeeweg 
- overige aansluitingen 
D Wandelpaden 
- Klompenpaden en andere trottoirs en 

overgangen omgeving aansluiten 
 
 

 

* Deze kosten zijn verrekend als bovenwijkse voorzieningen in de financiële verevening. De verevening is in 
paragraaf 6.3 nader toegelicht. 
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Klimaatbestendige en aantrekkelijke leefomgeving  
Om aan te kunnen sluiten bij een toekomstbestendig leefomgeving en om de huidige kwaliteiten te 
beschermen is het gewenst om bomen zoveel als mogelijk te handhaven en bij te planten. Dit kan enerzijds in 
de huidige tuinen en anderzijds is het ook gewenst om binnen het gebied van circa 23 hectare ook collectieve 
groenvoorzieningen te hebben. Dit zorgt enerzijds voor plekken van rust en natuur en anderzijds kan dit deels 
worden gebruikt voor spelen van kinderen en/of zitgelegenheden en ruimte voor ontmoeting. Dit is namelijk 
ook van belang voor veranderend gebruik en doelgroepen die in het gebied gaan wonen. In de ontwerp 
omgevingsvisie was dit ingevuld met één collectief buurtbos. Echter hiervoor was vanuit de belanghebbenden 
onvoldoende draagvlak. Om toch voldoende groen/speelvoorzieningen te realiseren gelden hiervoor 
aanvullende regels op parkniveau zodat men een eigen invulling hiervoor kan kiezen. Er is een vuistregel 
gehanteerd van 3 procent collectief groen per park. Dit is veel gebruikte norm bij woonbuurten (‘Jantje-Beton’ 
norm). Naast voldoende groen wordt ook natuurinclusief bouwen gestimuleerd, door bijvoorbeeld het 
ophangen van kasten voor o.a. vogels/vleermuizen en eekhoorns die hier veel verblijven. Deze maatregelen 
kunnen als collectief worden opgepakt of op parkniveau. Een andere meerwaarde voor het klimaat is de 
hoeveelheid verharding tot het minimum beperken en voldoende waterbergingsmogelijkheden. Denk hierbij 
aan gescheiden hemelwaterafvoer, tuinen zoveel als mogelijk groen houden, de dichtheid van de bebouwing 
beperken en de paden op de parken zoveel als mogelijk half verhard laten. Bij groen en natuurinclusief bouwen 
wordt het ‘Groen- en natuurinclusief bouwen - puntensysteem’ gehanteerd, zoals dit door de gemeente 
Ermelo is opgesteld bij de ‘Beleidsnotitie afweging woningbouwplannen’. Tot slot wordt ingezet op het 
verduurzamen van de bouwwerken. Hiervoor kunnen collectieve energieopwekkingsprojecten worden opgezet 
of op individuele of parkgewijze invulling aan worden gegeven.  
Voor bovenstaande ingrepen biedt het financieel vereveningsmodel middelen om dit op gebiedsniveau op te 
pakken. De kosten die men hieraan bijdraagt kan vervallen indien men in het op te stellen parkplan voldoet aan 
de gestelde maatregelen. Deze hoogte van de zogenoemde ‘bijdrage voor ruimtelijke ontwikkeling’  is nader 
toegelicht in paragraaf 6.3 en wordt uiteindelijk in de anterieure overeenkomst vastgesteld. 
 

5.2.4 Transformatiedoelstelling parken in Recreatiecluster Horst 
Op basis van de wensen van de parkeigenaren, vereniging van eigenaren en de eigenaren van de woningen zijn 
er drie toekomstperspectieven te onderscheiden. 
Pakket 1: Toekomstbestendig recreatiepark met niet wisselende verhuur (Park met 2e recreatiewoning) 
Pakket 2: Woonparken (Recreatiepark met woonbestemming) 
Pakket 3: Herstructurering (nieuwe structuur en nieuwe functie) 
 
Per toekomstperspectief zijn zogenoemde pakketten van kaders en randvoorwaarden opgesteld.  
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5.3 Kaders en randvoorwaarden Pakket 1: Toekomstbestendig recreatiepark 
Binnen dit pakket vallen de parken die zich willen blijven richten op de verblijfsrecreatiefunctie. In dit geval 
betreft het parken met voornamelijk recreatiewoningen en is er sprake van individuele eigenaren die dit als 
tweede woning recreatief gebruiken en middels vaste huur, erfpacht of volledig eigendomsconstructies een 
contract hebben. Zij zijn verenigd in een Vereniging Van Eigenaren (VVE) of er is één parkeigenaar 
verantwoordelijk.  
 
Het is belangrijk dat deze parken ook voldoende toekomstperspectief behouden. Dat houdt in dat er wordt 
verwacht dat er een parkplan wordt opgesteld waarin onderstaande uitgangspunten naar voren komen. 
 
Er is geen formele procedure noodzakelijk, bijvoorbeeld bestemmingsplan. Er zal echter wel worden getracht 
met de parkeigenaar of vve afspraken te maken om, daar waar mogelijk, het park op voldoende 
kwaliteitsniveau te houden. Gedurende dit proces zal ook gekeken worden naar de behoefte van 
ondersteuning van de parkeigenaren en vve’s.   
 

Leeswijzer 
Om te komen tot een toekomstbestendig recreatiepark is er een basiskwaliteit beoogd. Hiervoor zijn een 
aantal doelstellingen, kaders, eisen en wensen geformuleerd. De kaders bestaan uit het vigerend beleid en 
regelgeving waaraan wordt getoetst. In de parkplannen dient inzicht te worden gegeven in de wijze waarop 
invulling kan worden gegeven aan de eisen en wensen. Ook kan hierin worden gemotiveerd wanneer en 
waarom een eis niet haalbaar is en wat de alternatieve oplossing is. Doel van deze voorwaarden is niet om 
elk aspect af te vinken, maar om tot een integraal goed plan te komen. Zo is er ruimte voor maatwerk en 
kan er een goede afweging worden gemaakt. 

 
 
5.3.1 Functies en doelgroepen  
Doelstelling: Toekomstbestendig recreatieterrein met recreatie als hoofdfunctie en 
tijdelijk wonen als ondergeschikte functie.  
Kaders:  

a. Bestemmingsplan Recreatieterreinen 2013 
Eisen: 

a. Recreatief gebruik: 2e woning, hoofdverblijf elders 
b. Het aantal recreatieobjecten mag niet meer zijn dan in het bestemmingsplan 

recreatieterreinen (vastgesteld 04-07-2013) is toegestaan 
c. Bestaande rechten rondom permanente bewoning blijven gehandhaafd (facet 

bestemmingsplan vastgesteld 28-11-2013) 
d. Tijdelijke huisvesting in de recreatiewoningen tot de periode dat er zicht is op 

vervangende woning met een maximum van 2 jaar (maximaal wettelijke huurcontract bepaalde tijd). 
e. Maximaal 20% van de vergunde recreatiewoningen van een park mag worden ingezet voor tijdelijke 

bewoning.  
f. Tijdelijke huisvesting in de recreatiewoningen is alleen mogelijk met  toestemming van het college van 

B en W.  
g. Bij tijdelijke bewoning moet men inschrijven bij de gemeente en een tijdelijke woonvergunning 

aanvragen bij de gemeente. 
h. Woonwaarderingsstelsel is van toepassing. 
i. Na invoering van eerste tijdelijke wonen dient binnen 5 jaar een heroverweging plaats te vinden over 

de toegepaste regeling. 
j. Duidelijke afspraken maken over toewijzing van tijdelijke bewoning door bijvoorbeeld inschrijving op 

parkniveau en loting. 
k. Huurtoeslag is niet mogelijk. 
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Wensen: 
a. Parkeigenaar/vve dient inzicht te geven in gewenste doelgroepen voor de lange termijn en de 

benodigde voorzieningen voor dergelijke doelgroepen. Bijvoorbeeld zorgsteunpunt, gezamenlijk 
ruimte voor atelier of kantoorruimte, gezamenlijke berging voor onderhoudsmateriaal, parkeerterrein 
en speelterrein voor bezoekers etc.) 

b. Bedrijfsmatige exploitatie en minimaal 40 procent wisselende verhuur 
c. Specifieke doelgroepen huisvesten door afzonderlijke afspraken met parkeigenaren/vve’s te maken.  

 
5.3.2 Brand en bouwveiligheid  
Doelstelling: Het recreatiepark en de recreatiewoningen dienen voldoende brandveilig 
en bouwkundig veilig te zijn. 
Kaders: 

a. AMvB voor Gebruik overige plaatsen (GOP) 
b. Bouwbesluit 2012 (03 november 2018) bestaande bouw voor logiesfuncties 
c. Bouwverordening gemeente Ermelo 2010 

 
Brandveiligheid 
Eisen: 

a. Voldoen aan de regels in het bouwbesluit 2012 bestaande bouw voor 
logiesfuncties. Een aantal zijn hieronder specifiek benoemd. 

b. Tussen de openbare weg en de toegang van een bouwwerk voor het 
verblijven van personen een verbindingsweg aanwezig zijn die geschikt is voor het te verwachten 
verkeer, zoals brandweervoertuigen en voertuigen van andere hulpverleningsdiensten.  

c. Toegangsweg heeft de volgende eigenschappen: 
o een doorrijbreedte van ten minste 4,5 meter;  
o een weg over een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen 

met een massa van ten minste 14.600 kilogram;  
o een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter;  
o een doeltreffende afwatering.  

d. Opschuiven van recreatievoorzieningen buiten de bebouwingsvrije zone (de rand van het park) zoals 
in bestemmingsplan is opgenomen 

e. 2e calamiteitenuitgang in ieder geval voor voetgangers 
f. Goede huisnummering en verwijzing voor hulpdiensten bij inritten 
g. Hekken, slagbomen en paaltjes die de routes blokkeren moeten snel en gemakkelijk geopend of 

verwijderd kunnen worden bij een calamiteit 
h. Parkeerverbod op doorgaande wegen op en naar het park 
i. Het park heeft bij voorkeur een geoefend ontruimingsplan te hebben 
j. De afstand tussen stacaravans is minimaal 3 meter en tussen recreatiewoningen minimaal 5 meter.  
k. Informeer naar bluswatervoorzieningen in de omgeving in relatie tot de omgeving/omvang van het 

park.  
l. Behoud voldoende afstand tot een propaangastank. Hiervoor gelden richtafstanden. 
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Wensen: 
a. Geen coniferenhagen 
b. Bij nieuwe aanplant loofbomen en (beperkt) gebiedseigen naaldbomen 
c. Bij voorkeur ziet de VNOG de afstand tussen recreatieobjecten groter dan 5 meter. 
d. 2e toegangsmogelijkheid voor brandweer/hulpdiensten.  
e. Plaatsen van rookmelders conform bouwbesluit nieuwbouw 

 
Bouwveiligheid 
Eisen: 

a. Alle recreatieobjecten dienen te voldoen aan het bouwbesluit 2012 logiesfunctie bestaande bouw 
Wensen: 

b. Daar waar redelijkerwijs mogelijk ook voldoen aan de eisen bouwbesluit 2012 nieuwbouw 
5.3.3 Stedenbouwkundig/ruimtelijke kwaliteit  
Doelstelling: Behouden en waar mogelijk versterken van de bestaande ruimtelijke 
kwaliteit 
Kaders: 

a. Erfgoedverordening gemeente Ermelo 2018 
b. Groenvisie Ermelo 2017 
c. Landschapsontwikkelingsplan Ermelo-Putten 2011-2021Nota 

omgevingskwaliteit 2016 
d. Bestemmingsplan Recreatieterreinen 2013 

Eisen: 
a. Behoud rust, ruimte en boskarakter (zie ook aspect natuur) 
b. Behoud contrast bosrand en open landelijk gebied aan de Kawoepersteeg  
c. Hanteren van beslisboom bepaling kap van waardevolle bomen / groen (groenvisie) 
d. Waardevol groen dat moet verdwijnen, compenseren met nieuw groen; 
e. Maximale bouwmogelijkheden conform geldend bestemmingsplan recreatieterreinen (vastgesteld 04-

07-2013) 
f. Beeldkwaliteitseisen conform welstandsnota  

Wensen:  
a. Bij voorkeur toepassen van groene erfafscheidingen (geen schutting of coniferen) van maximaal 1 

meter hoog voor de voorgevel en tot maximaal 2 meter achter de voorgevel.  
b. Bij bouwkundig vervallen status mogelijkheid tot verplichting opknappen/verkoop in koopakte 
c. Hoogwaardig materiaalgebruik: baksteen, duurzaam hout en glas 
d. Het is wenselijk om een deel van het terrein in te richten ten behoeve van collectief groen, speelplek 

en/of ruimte voor ontmoeting.    
 

5.3.4 Verkeersveiligheid en parkeren  
Doelstelling: Een gebied voorzien van overzichtelijke verkeersstructuur die veilig is en 
waarbij voldoende parkeergelegenheid is, passend bij de functie. 
Kaders: 

a. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Ermelo 
b. Bestemmingsplan parkeernormen 2017 

Eisen: 
a. Veiligheidseisen bij calamiteiten (zie brandveiligheid) komt ook ten goede van 

verkeersveiligheid 
b. Bij toename van aantal recreatieobjecten geldt de parkeernorm uit de Nota 

parkeernormen en minimale compensatie van het bestaande aantal 
parkeerplaatsen. 

c. Geen parkeerplaatsen in de openbare ruimte buiten het park of op de verbindingswegen voor 
calamiteiten 
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d. Minimaal 1 parkeerplaats per recreatieobject 
 
Wensen: 

a. Overzichtelijke verkeersstructuur door voorkomen van doodlopende straatjes 
b. Nota parkeernormen bij de bestaande recreatieobjecten toepassen 
c. Minimaal één centrale parkeerterrein voor bezoekers 0,3 pp per recreatieobject 

 

5.3.5 Infrastructuur en hemelwaterafvoer  
Doelstelling: De bestaande ondergrondse infrastructuur en hemelwaterafvoer 
handhaven en knelpunten oplossen. 
Kaders: 

a. Bouwbesluit 2012 (03 november 2018) bestaande bouw voor logiesfuncties 
Eisen: 

a. Op de recreatieterreinen zijn de grondeigenaren zelf verantwoordelijk voor 
de ondergrondse infra (gas, water, riool en elektra) 

b. De gemeente is samen met de netbeheerders verantwoordelijk voor de 
hoofdinfrastructuur in openbaar gebied (zie bovenwijkse ingrepen). 

c. Inzichtelijk maken of en waar knelpunten zitten en zorgen voor een passende 
oplossing.  

Wensen: 
a. Afkoppelen hemelwater en infiltreren in de grond 

 
5.3.6 Duurzaamheid  
Doelstelling: Verduurzamen van bestaande recreatiewoningen 
Kaders:  

a. Programma Duurzaamheid 2016-2020 
Eisen: 

a. Inzicht krijgen in toekomstige energiebesparing en opwekmogelijkheden door 
de eigenaren 

Wensen: 
a. Over 5-10 jaar gasloos, BENG door bijvoorbeeld de volgende 

maatregelen/alternatieven: individuele warmtepompen, biomassa, biogas, 
isolatiemaatregelen, zonnecollectoren/panelen op daken (let op bosachtig 
gebied), zonnepanelen/windenergie op omliggende velden. Zie ook 
collectieve systemen bij hoofdstuk bovenwijkse maatregelen.  

b. Inzet stimuleringsmaatregelen (lening en advies Innovatiecentrum Groene Energie Noord Veluwe 
(IGEV)) 

c. Klimaatadaptatie (afkoppelen regenwater, wateroverlast voorkomen, hittestress voorkomen, droogte 
voorkomen) Hangt samen met aspect natuur en infrastructuur. 
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5.3.7 Openbare orde, veiligheid en handhaving 
Doelstelling: De openbare orde en veiligheid dient gegarandeerd te zijn op de 
terreinen  
Kaders: 

a. Nederlandse Wetboek van Strafrecht  
b. Wetboek van Strafvordering  
c. Wegenverkeerswet 1994 
d. Opiumwet 
e. Wet wapens en munitie 
f. Wet op de economische delicten 
g. Arbeidsomstandighedenwet. 
h. Bestemmingsplan Recreatieterreinen 
i. politiekeurmerk veilig wonen (PKVW) 
j. ZETA-vuistregels voor sociale veiligheid 

Eisen:  
a. Eisen uit bovenstaande kaders a t/m h 
b. Geen permanente bewoning toegestaan met uitzondering van woningen waarbij dit expliciet is 

toegestaan. 
c. Toezicht op afspraken tijdelijke bewoning  

Wensen: 
a. Een veiligheidsstandaard zoals dat ook voor woningen geldt conform het politiekeurmerk veilig wonen 

(PKVW). Om in aanmerking te komen voor een PKVW-certificaat moet een woning samengevat 
voldoen aan: 
o Gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels 
o Verlichting bij buitendeuren 
o Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat (bijv. een deurspion) 
o Rookmelders op iedere etage, op de juiste plek 

b. Ten behoeve van de sociale veiligheid in de omgeving van de recreatiewoning kunnen de ZETA-
vuistregels worden gehanteerd: 
o Zichtbaarheid: overzichtelijkheid en zichtbaarheid 
o Eenduidigheid: eenduidige en duidelijke zonering van territoria 
o Toegankelijkheid: toegankelijkheid of juist ontoegankelijkheid 
o Aantrekkelijkheid: aantrekkelijke omgeving 

 

5.3.8 Milieu- en natuurkwaliteit  
Doelstelling: bestaande milieu- en natuurkwaliteit in tact houden.  
Kaders: 

a. Wet bodemkwaliteit 
b. Wet geluidhinder 
c. Wet bedrijven en milieuzonering 
d. Besluit externe veiligheid inrichtingen, buisleidingen en transportroutes (Bevi, 

Bevb en Bevt) 
e. Beleidsvisie externe veiligheid Ermelo 
f. Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations  
g. Wet Geurhinder en Veehouderijen 
h. Voorzorgbeginsel Hoogspanning 
i. Wet Luchtkwaliteit 
j. Wet Natuurbescherming 
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Bodem/Akoestiek/Geluid/Externe veiligheid/Geur/Hoogspanning 
Eisen:  

a. Geen verruiming van gebruiksmogelijkheden (niet intensiever en anders dan verblijfsrecreatie) en 
(grootschalige) bouwmogelijkheden t.o.v. bestaand bestemmingsplan 

b. Geen bebouwing in de bebouwingsvrije zones van de ondergrondse gasleidingen, hoogspanningslijnen 
en plaatsgebonden risicocontour van het LPG-tankstation (naar verwachting verdwijnt het LPG-
vulpunt) 

c. Geen zeer kwetsbare objecten binnen de effectafstand van 160 meter vanaf het vulpunt van het LPG 
tankstation (naar verwachting verdwijnt het LPG-vulpunt); 

Wensen: 
a. Recreatiewoningen met permanente woonstatus binnen 60 meter van de Hoogspanningslijn bij 

voorkeur een nieuwe plek aanbieden. 
 
Natuur: 
Eisen:  

a. Bestaande natuurwaarde in stand houden (zie bijlage 8 beschrijving ‘natuurtoets Herinrichting -
recreatiecluster Horst, okt.2018’) 
o In hele gebied de grotere bomen (eik, beuk, berk en grove den) zoveel mogelijk behouden. Indien 

kap dan nader onderzoek naar holtes/verblijfsplaatsen nodig. 
o Behoud bomen langs Kawoepersteeg die (potentieel) geschikt zijn voor vleermuiskolonie.  
o Bosrand Kawoepersteeg vormt lijnvormig element dat geschikt is voor vliegroute vleermuizen. 

Deze bomenrand in stand houden. 
o Bij sloop bestaande panden dient uitgesloten te worden dat het geschikt is/bewoond wordt door 

huismussen en/of vleermuizen. 
o Als voor de werkzaamheden bosgebied wordt geschoond dient uit onderzoek te blijken dat er 

geen hazelwormen aanwezig zijn. 
b. Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, 

geldt een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb) Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
voorkómen van verontrusting of verstoring in de kwetsbare perioden zoals de broed-
/voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. Als ‘veilige’ periode voor alle 
groepen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half november. 

Wensen: 
a. Parkeigenaar/vve vragen naar plannen voor behoud van boskarakter voor korte en lange termijn 
b. Stimulering herplant bij kap bomen 
c. Stimulering natuurinclusief bouwen (zie pagina 14 Natuurtoets) 

 

5.3.9 Organisatorisch/overeenkomst  
Doelstelling: Afspraken maken met parkeigenaren en vve’s om de recreatieparken toekomstbestendig te laten 
zijn. 
Kaders: 
In een vervolgfase verwerken in een overeenkomst. 
Eisen: 

a. Afspraken maken tussen gemeente en parkeigenaren en vve’s in 
intentieovereenkomst of convenant over eisen en wensen. 

b. Communicatie plan opstellen over de wijze van informeren van betrokkenen 
c. Zeggenschap realiseren van het bestuur van de vve’s 
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5.4 Kaders en randvoorwaarden Pakket 2: Woonparken 
Onder woonparken wordt het volgende verstaan: parken waarbij de hoofdstructuur, situering en 
bebouwing grotendeels  behouden blijft en waarbij ‘slechts’ de bestemming veranderd naar wonen.  
 
Voor deze parken is het noodzakelijk om een goed uitgewerkt parkplan te ontvangen. In dit parkplan 
dienen onderstaande kaders en randvoorwaarden te worden verwerkt en zal men moeten aantonen 
hoe men dit wil borgen en uitvoeren. Na een goedgekeurd parkplan zal een overeenkomst met de 
gemeente worden gesloten en zal een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. In navolging 
hiervan mag er gewoond worden indien men voldoet aan de gestelde eisen van bijvoorbeeld het 
Bouwbesluit.  
 
Gedurende dit proces zal ook gekeken worden naar de behoefte van ondersteuning van de 
parkeigenaren en vve’s. 
 

Leeswijzer 
Om te voldoen aan een volwaardig woonpark is de basiskwaliteit van pakket 1 is aangevuld met de onderstaande 
doelstellingen, kaders, eisen en wensen. De kaders bestaan uit het vigerend beleid en regelgeving waaraan wordt 
getoetst. In de parkplannen dient inzicht te worden gegeven in de wijze waarop invulling kan worden gegeven 
aan de eisen en wensen. Ook kan hierin worden gemotiveerd wanneer en waarom een eis niet haalbaar is en wat 
de alternatieve oplossing is. Doel van deze voorwaarden is niet om elk aspect af te vinken, maar om tot een 
integraal goed plan te komen. Zo is er ruimte voor maatwerk en kan er een goede afweging worden gemaakt. 

 
5.4.1 Functies en doelgroepen  
Doelstelling: Een volwaardig woonmilieu realiseren ten behoeve van voornamelijk 
kleinschalig, betaalbare woningen 
Kaders:  

a. Woonvisie Ermelo 2014 (en daarvan afgeleide stukken) wordt geactualiseerd 
b. Afwegingskader woningbouwplannen 
c. Verordening sociale woningbouw 
d. Sociaal beleid 

Eisen: 
a. Het aantal om te zetten woningen moet zoveel als mogelijk passen binnen de 

woonbehoefte zoals dat in de woonvisie is benoemd en zoals dat wordt 
afgewogen t.o.v. andere woningbouwplannen met het afwegingskader. 
Hierover zullen ook afspraken moeten worden gemaakt met de provincie. 

b. De doelgroep is met name gericht op één/twee persoonshuishoudens, 
bijvoorbeeld starters, senioren en specifieke doelgroepen. 

c. De omvang van de woningen dienen kleinschalig te blijven om te kunnen voldoen aan de 
bovenstaande eis voor één/twee persoonshuishoudens (zie ook stedenbouwkundige kaders) 

Wensen: 
a. Parkeigenaar/vve geven bij voorkeur inzicht te geven in gewenste doelgroepen voor de lange termijn 

en de benodigde voorzieningen voor dergelijke doelgroepen. Bijvoorbeeld zorgsteunpunt, gezamenlijk 
ruimte voor atelier of kantoorruimte, gezamenlijke berging voor onderhoudsmateriaal, parkeerterrein 
en speelterrein voor bezoekers etc.) 

b. Specifieke doelgroepen huisvesten door afzonderlijke afspraken met parkeigenaren/vve’s te maken.  
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5.4.2 Brand en bouwveiligheid  
Doelstelling: Het woonpark en de woningen dienen voldoende brandveilig en 
bouwkundig veilig te zijn. 
Kaders: 

a. AMvB voor Gebruik overige plaatsen (GOP) 
b. Bouwbesluit 2012 (03 november 2018) voor woonfuncties 
c. Bouwverordening gemeente Ermelo 2010 
d. Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (2012) 

Brandveiligheid 
Eisen: 

a. Voldoen aan de eisen bouwbesluit 2012 (03 november 2018) bestaande bouw 
voor woonfuncties en daar waar verbouwing noodzakelijk is bouwbesluit 
2012 voor verbouw (gedeeltelijk/geheel) van toepassing (zie bijlage 6 met 
consequenties in Harderwijk) 

b. Brandveiligheidsvoorschriften van bouwbesluit 2012 nieuwbouw, hoofdstuk 6 en 7 
c. Tussen de openbare weg en de toegang van een bouwwerk voor het verblijven van personen een 

verbindingsweg aanwezig zijn die geschikt is voor het te verwachten verkeer, zoals 
brandweervoertuigen en voertuigen van andere hulpverleningsdiensten. Hierbij geeft de handreiking 
Bluswatervoorziening en bereikbaarheid voldoende handvatten.   

d. Toegangsweg heeft de volgende eigenschappen: 
o een doorrijbreedte van ten minste 4,5 meter;  
o een weg met een breedte van ten minste 3,25 meter, die geschikt is voor motorvoertuigen 

met een massa van ten minste 14.600 kilogram;  
o een vrijgehouden hoogte boven de kruin van de weg van ten minste 4,2 meter;  
o een doeltreffende afwatering.  

e. Opschuiven van woningen en bijbehorende bouwwerken buiten de bebouwingsvrije zone (de rand van 
het park) zoals in bestemmingsplan is opgenomen 

f. Realiseren van een veilige ontsluitingsstructuur. Bij doodlopende wegen is de voorkeur om een 2e of 
calamiteitenuitgang voor voetgangers  en hulpdiensten te realiseren. Alternatieven voor een 2e 
ontsluiting zijn te vinden in de handreiking ‘Bluswatervoorziening en bereikbaarheid’ van brandweer 
Nederland. 

g. Goede huisnummering en verwijzing voor hulpdiensten bij inritten 
h. Hekken, slagbomen en paaltjes die de routes blokkeren moeten snel en gemakkelijk geopend of 

verwijderd kunnen worden bij een calamiteit 
i. Parkeerverbod op doorgaande wegen op en naar het park 
j. Het park dient een geoefend ontruimingsplan te hebben 
k. De afstand tussen woningen is minimaal 5 meter.  
l. Informeer naar bluswatervoorzieningen in de omgeving in relatie tot de omgeving/omvang van het 

park.  
m. Behoud voldoende afstand tot een propaangastank. Hiervoor gelden richtafstanden. 

 
Wensen: 

a. Geen coniferenhagen 
b. Bij nieuwe bomen bij voorkeur Loofbomen  

 
Bouwveiligheid 
Eisen: 

a. Voldoen aan de eisen bouwbesluit 2012 (03 november 2018) bestaande bouw voor woonfuncties en 
daar waar verbouwing noodzakelijk is bouwbesluit 2012 voor verbouw (gedeeltelijk/geheel) van 
toepassing. (zie bijlage 6 met consequenties in Harderwijk) 

Wensen: 
a. Daar waar redelijkerwijs mogelijk ook voldoen aan de eisen bouwbesluit 2012 nieuwbouw. Zie 

ambitieniveau van onderzoek in Harderwijk bijlage 6. 
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5.4.3 Stedenbouwkundig/ruimtelijke kwaliteit  
Doelstelling: Versterken van de ruimtelijke kwaliteit 
Kaders: 

a. Erfgoedverordening gemeente Ermelo 2018 
b. Groenvisie Ermelo 2017 
c. Landschapsontwikkelingsplan Ermelo-Putten 2011-2021Nota 

omgevingskwaliteit 2016 
d. Bestemmingsplan Recreatieterreinen 2013 

 
Eisen: 

a. Behoud rust, ruimte en boskarakter (zie ook aspect natuur) 
b. Behoud contrast bosrand en open landelijk gebied aan de Kawoepersteeg  
c. Hanteren van beslisboom bepaling kap van waardevolle bomen / groen 

(groenvisie) 
d. Waardevol groen dat moet verdwijnen, compenseren met nieuw groen; 
e. Maximale bouwmogelijkheden conform geldend bestemmingsplan en voldoen aan 

beeldkwaliteitseisen (zie ook woonmilieu kleinschalig wonen in groen bijlage 1) 
f. Verruiming bouwmogelijkheden t.o.v. bestemmingsplan: Nokhoogte maximaal 7 meter en 

oppervlakte bijbehorende bouwwerken  maximaal 10 m2, vergunningsvrij bouwen wordt van 
toepassing. 

g. Toepassen van groene erfafscheidingen (geen schutting of coniferen) van maximaal 1 meter hoog voor 
de voorgevel en tot maximaal 2 meter achter de voorgevel.  

h. Circa 3 procent van het terrein wordt ingericht met collectief groen met bijvoorbeeld bomen, 
speelplek en ruimte voor ontmoeten. Dit kan ook in gezamenlijkheid met andere parken worden 
opgepakt. 

Wensen:  
a. Paden/toegangswegen op de parken bij voorkeur onverhard 
b. Verlichting bij voorkeur tot minimum beperken. Indien nodig alleen lage grondverlichting.  

 

5.4.4 Verkeersveiligheid en parkeren  
Doelstelling: Een gebied voorzien van overzichtelijke verkeersstructuur die veilig is en 
waarbij voldoende parkeergelegenheid is, passend bij de functie. 
Kaders: 

a. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Ermelo 
b. Bestemmingsplan parkeernormen 2017 

Eisen: 
a. Veiligheidseisen bij calamiteiten (zie brandveiligheid) komt voldoende ten 

goede van de verkeersveiligheid 
b. De hoofdstructuur is opgenomen onder bovenwijkse ingrepen. 
c. Overzichtelijke verkeersstructuur door voorkomen van doodlopende straatjes 

langer dan 10 meter 
d. Parkeernorm van het bestemmingsplan parkeernormen toepassen. Van recreatiewoning naar 

reguliere woning wordt aangemerkt als ‘vrijstaande woning’ met 2,3 pp per woning. Bij het parkplan 
zal uiteindelijk moeten worden aangegeven of er een verantwoorde parkeersituatie is.   

e. Geen parkeerplaatsen in de openbare ruimte buiten het park of op de verbindingswegen voor 
calamiteiten 

f. Minimaal 1 parkeerplaats per recreatieobject 
g. Minimaal één centrale parkeerterrein voor bezoekers 0,3 pp per woning 
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5.4.5 Infrastructuur en hemelwaterafvoer  
Doelstelling: Op de woonparken de bestaande ondergrondse infrastructuur en 
hemelwaterafvoer handhaven en knelpunten oplossen. 
Kaders: 

a. Bouwbesluit 2012 (03 november 2018) voor woonfuncties 
Eisen: 

a. Op de woonparken zijn de grondeigenaren zelf verantwoordelijk voor de 
ondergrondse infra (gas, water, riool en elektra) 

b. De gemeente is samen met de netbeheerders verantwoordelijk voor de 
hoofdinfrastructuur in openbaar gebied (zie bovenwijkse ingrepen). 

c. Toetsing van toename gebruik op infrastructuur (bijv. riolering). 
d. Inzichtelijk maken of en waar knelpunten zitten en zorgen voor een passende 

oplossing.  
e. Afkoppelen hemelwater en bergen op eigen terrein en infiltreren in de grond 

 

5.4.6 Duurzaamheid  
Doelstelling: Verduurzamen van bestaande recreatiewoningen 
Kaders:  

a. Programma Duurzaamheid 2016-2020 
b. Overheid verantwoordelijkheid Urgenda-zaak 

Eisen: 
a. klimaatadaptatie (afkoppelen regenwater, wateroverlast voorkomen, 

hittestress voorkomen, droogte voorkomen) Hangt samen met aspect natuur 
en infrastructuur. 

b. Inzicht krijgen in toekomstige energiebesparing en opwekmogelijkheden van 
eigenaren door bijvoorbeeld de volgende maatregelen/alternatieven: 
individuele warmtepompen, biomassa, biogas, isolatiemaatregelen, 
zonnecollectoren/panelen op daken (let op bosachtig gebied), 
zonnepanelen/windenergie op omliggende velden. Zie ook collectieve systemen bij hoofdstuk 
bovenwijkse maatregelen en zie ook onder paragraaf bouwveiligheid en bijlage 6. 

Wensen: 
a. Circulair bouwen (slim gebruik van grondstoffen, producten en goederen waardoor deze oneindig 

hergebruikt kunnen worden) 
 

5.4.7 Openbare orde, veiligheid en handhaving 
Doelstelling: De openbare orde en veiligheid dient gegarandeerd te zijn op de 
terreinen  
Kaders: 

a. Nederlandse Wetboek van Strafrecht  
b. Wetboek van Strafvordering  
c. Wegenverkeerswet 1994 
d. Opiumwet 
e. Wet wapens en munitie 
f. Wet op de economische delicten 
g. Arbeidsomstandighedenwet. 
h. Bestemmingsplan Recreatieterreinen 
i. politiekeurmerk veilig wonen (PKVW) 
j. ZETA-vuistregels voor sociale veiligheid 
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Eisen:  
a. Eisen uit bovenstaande kaders a t/m h eventueel controleren Bibob 
b. Een veiligheidsstandaard zoals dat ook voor woningen geldt conform het politiekeurmerk veilig wonen 

(PKVW). Om in aanmerking te komen voor een PKVW-certificaat moet een woning samengevat 
voldoen aan: 
o Gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels 
o Verlichting bij buitendeuren 
o Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat (bijv. een deurspion) 
o Rookmelders op iedere etage, op de juiste plek 

c. Ten behoeve van de sociale veiligheid in de omgeving van de woning kunnen de ZETA-vuistregels 
worden gehanteerd: 
o Zichtbaarheid: overzichtelijkheid en zichtbaarheid 
o Eenduidigheid: eenduidige en duidelijke zonering van territoria 
o Toegankelijkheid: toegankelijkheid of juist ontoegankelijkheid 
o Aantrekkelijkheid: aantrekkelijke omgeving 

 

5.4.8 Milieu- en natuurkwaliteit  
Doelstelling: een goed woon- en leefklimaat realiseren en de bestaande natuurwaarde 
behouden. 
Kaders: 

a. Wet bodemkwaliteit 
b. Wet geluidhinder 
c. Wet bedrijven en milieuzonering 
d. Besluit externe veiligheid inrichtingen, buisleidingen en transportroutes (Bevi, 

Bevb en Bevt) 
e. Beleidsvisie externe veiligheid Ermelo 
f. Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations  
g. Wet Geurhinder en Veehouderijen 
h. Voorzorgbeginsel Hoogspanning 
i. Wet Luchtkwaliteit 
j. Wet Natuurbescherming 

 
Bodem/Akoestiek/Bedrijven en milieuzonering/Externe veiligheid/Geur/Hoogspanning 
Eisen:  

a. Bodem: Voor de plaatsen waar transformatie plaats gaat vinden is nader historisch onderzoek 
conform NEN 5725 nodig, en wellicht daaruit voorvloeiend (aanvullend) bodemonderzoek conform 
NEN 5740. Op basis van de verdenkingen van het voorkomen van asbest kan gericht bodemonderzoek 
worden uitgevoerd conform NEN 5707. 

b. Akoestiek: Binnen de akoestische onderzoekszones die in bijlage 7 zijn aangegeven dient een 
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. Merendeel van het 
ontwikkelgebied ligt buiten deze zones en daar vormt dit aspect dan ook geen belemmering voor een 
functieverandering.   

c. Bedrijven en milieuzonering: Binnen de bedrijven en milieuzones die in bijlage 7 zijn aangegeven dient 
een onderzoek naar het effect van de ontwikkeling op de bestaande bedrijfsvoering van de 
omliggende bedrijven en vice verca te worden uitgevoerd. 

d. Externe veiligheid: Binnen de contour van het plaatsgebonden externe veiligheidsrisico van het LPG-
tankstation (naar verwachting verdwijnt het LPG-vulpunt) en gasleidingen zijn geen nieuwe woningen 
toegestaan. Binnen het invloedsgebied van de genoemde risicobronnen dient een aanvullend 
onderzoek te worden uitgevoerd indien het maximaal aantal woningen van 15/ha, dit komt overeen 
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met 36 personen/ha, niet wordt overschreden. Op grond van de circulaire effectafstanden LPG 

tankstations geldt een afstand van 160 meter waarbinnen geen zeer kwetsbare objecten gerealiseerd 

mogen worden. De plaatsgebonden risicocontouren en invloedsgebieden zijn opgenomen in bijlage 7. 

Naar verwachting verdwijnt het LPG‐vulpunt. 

e. Geur: Binnen de contouren  zoals zijn opgenomen in bijlage 7 geldt dat hier niet zonder een nadere 

motivering/verantwoording een verblijfsfunctie is toegestaan. De nadere motivering volgt uit een 

afweging of de woonkwaliteit binnen deze zone nog acceptabel is. Het betreft grotendeels erg kleine 

gebieden, waarbij nog de vraag is of hier nieuwe functies komen. Alleen voor het terrein aan de 

Rodeschuurderwegje ‘Beukenhorst’ is sprake van een matige woon‐ en leefklimaat. Er kan 

gemotiveerd worden dat dit gebied onderdeel is van het buitengebied en dat hier dan ook andere 

normen gelden. Dit zal t.z.t. nader onderzocht/gemotiveerd moeten worden. 

f. Hoogspanning: Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening gehouden worden met de aanwezige 

hoogspanningslijnen en een indicatieve zone van 2x 60 meter. Geadviseerd wordt om in deze zone 

geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken waar langdurig verblijf van kinderen mogelijk is in 

aansluiting op het advies van de ministeries. Met een nader onderzoek en verantwoording van de 

risico’s kan het bevoegd gezag bepalen of sprake is van een goed woonmilieu. 

g. Luchtkwaliteit: Dit aspect vormt geen belemmering.   

 

Wensen: 

a. Externe veiligheid: Er wordt geadviseerd bij de realisatie van de voorzieningen de gebouwen zover als 

mogelijk van het LPG tankstation te plaatsen en in een vroegtijdig stadium in overleg te treden met de 

VNOG (Veiligheidsregio Noord‐ en Oost‐Gelderland) zodat maatregelen voor de rampenbestrijding en 

zelfredzaamheid optimaal in de planontwikkeling meegenomen kunnen worden. Naar verwachting 

verdwijnt het LPG‐vulpunt. 

b. Akoestiek: Bij de planvorming rekening houden met de gecumuleerde situatie over de mate van 

geluidsbelasting van de locatie (zie bijlage 7).    

 

Natuur: 

Naast de eisen en wensen zoals gesteld bij pakket 1 geldt aanvullend het volgende: 

Eisen:  

a. Natuurwaarde waar mogelijk versterken  

b. Kapverbod en herplantplicht borgen in bestemmingsplan. 

c. Bij concrete plannen dient op basis van de toename van het aantal vervoersbewegingen en het 

beoogd programma een onderzoek naar de stikstofdepositie te worden uitgevoerd op de omliggende 

Natura‐2000 gebieden Veluwe en Veluwerandmeren. 

5.4.9 Organisatorisch/overeenkomst 
Doelstelling: Waarborgen van de kaders, randvoorwaarden en afspraken met parkeigenaren en vve’s om de 

woonparken ook in de toekomst vitaal te laten zijn. 

Kaders: 

In een vervolgfase verwerken in een overeenkomst.  

Eisen: 

a. De eigenaren stellen een parkplan op 

b. Afspraken maken tussen gemeente en parkeigenaren en vve’s in 

intentieovereenkomst over eisen en wensen en vervolgens anterieure 

overeenkomst voor bestemmingsplantraject. 

c. Communicatie plan opstellen over de wijze van informeren van betrokkenen 

d. Zeggenschap realiseren van het bestuur van de vve’s 

e. Streven naar 90 procent van de huiseigenaren in te stemmen met het 

parkplan. 
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5.5 Kaders en randvoorwaarden Pakket 3: Herstructurering 
Parkeigenaren die het voornemen hebben om een nieuwe functie te geven aan een park zullen het park 
herontwikkelen. Dit houdt in dat een deel van het terrein wordt weggehaald en er iets nieuws voor terug komt. 
Ook kan de verkeer-, groen- en bebouwingsstructuur van het park worden aangepast. Hierbij komen niet alleen 
losse kleinschalige woningen aan de orde maar ook allerlei andere woonmilieus.  
 
Voor een dergelijke ontwikkeling is er sprake van een wat andere vorm van kaders en randvoorwaarden. De 
randvoorwaarden richten zich op wat voor doelgroepen men in het gebied wil en welke nieuwe 
stedenbouwkundige invulling  men kiest. De eisen zullen betrekking hebben op met name ‘nieuwbouw’ en de 
samenhang van het gehele park. De parken die naar verwachting worden geherstructureerd zijn over het 
algemeen van 1 parkeigenaar en zullen in overleg met de huidige bewoners worden gekomen tot een integraal 
plan.   
 

Leeswijzer 
Om te voldoen aan een volwaardig woonmilieu zijn onderstaande doelstellingen, kaders, eisen en wensen 
opgesteld. De kaders bestaan uit het vigerend beleid en regelgeving waaraan wordt getoetst. In de parkplannen 
dient inzicht te worden gegeven in de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de eisen en wensen. Ook 
kan hierin worden gemotiveerd wanneer en waarom een eis niet haalbaar is en wat de alternatieve oplossing is. 
Doel van deze voorwaarden is niet om elk aspect af te vinken, maar om tot een integraal goed plan te komen. Zo 
is er ruimte voor maatwerk en kan er een goede afweging worden gemaakt. 

 

5.5.1 Functies en doelgroepen  
Doelstelling: Een volwaardig woonmilieu realiseren ten behoeve van een mix van 
woningtypes en doelgroepen, aangevuld met voorzieningen passend bij een 
woonbuurt 
Kaders:  

a. Woonvisie Ermelo 2014 (en daarvan afgeleide stukken) wordt geactualiseerd 
b. Afwegingskader woningbouwplannen 
c. Verordening sociale woningbouw 
d. Sociaal beleid 

Eisen: 
a. Het aantal woningen moet passen binnen de woonbehoefte zoals dat in de 

recente woonvisie is benoemd en zoals dat wordt afgewogen t.o.v. andere 
woningbouwplannen met het afwegingskader. Hierover zullen ook afspraken 
moeten worden gemaakt met de provincie. 

b. De herontwikkelingslocaties dienen zich te onderscheiden ten opzichte van de woonparken. De 
woonmilieus die passend worden bevonden zijn onder 5.5.3 opgenomen. Hiermee ontstaat voor het 
gehele cluster een mix aan woonmilieus en daarmee een mix aan woontypes, doelgroepen en 
prijsklasse. 

c. De woontypes moeten aansluiten bij de woonbehoefte die als volgt is onder te verdelen:  
gelijkvloerse woningen    40% 
kleine grondgebonden woningen   30% (kleiner dan 75 m2) 
grote grondgebonden woningen   30% (groter dan 75 m2) 

d. Merendeel zal bij de herontwikkellocatie zich richten op de eerste en laatste woontypecategorie. De 
middelste categorie wordt immers in de ‘woonparken’ opgevangen (pakket 2).  

e. Van deze woningen dient het aandeel huur 40% te bedragen en het aandeel koop 60%. Hierbij moet 
rekening worden gehouden met de prijsklasses uit de meest recente woonvisie en aanverwante 
stukken. 

f. Minimaal 50% van de totale aantal woningen dient maximaal in de ‘sociale prijsklasse’ te zitten, 
waarvan grofweg 30% in het huur- en 20% in het koopsegment. 

g. Op de locatie nabij de kruising Zeeweg/Horsterweg kunnen voorzieningen worden gerealiseerd ten 
behoeve van de (nieuwe) bewoners van cluster Horst. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 
(zeer) kwetsbare groepen zodat deze niet in de buurt van LPG-tankstation worden gehuisvest (zie 
paragraaf 5.5.8). Naar verwachting verdwijnt het LPG-vulpunt.  
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h. In de ontwikkeling wordt rekening te worden gehouden met buurtfuncties bijvoorbeeld 
zorgsteunpunt, gezamenlijk ruimte voor atelier of kantoorruimte, gezamenlijke berging voor 
onderhoudsmateriaal, parkeerterrein en speelterrein voor bezoekers etc.) Dit komt ook terug bij 
paragraaf 5.5.3. 

Wensen 
a. Meer huur dan koop aangezien op de woonparken meer koop is.  
b. Meer sociale huur aangezien op de woonparken het aandeel sociale huur laag is. 

 
5.5.2 Brand en bouwveiligheid  
Doelstelling: De ontwikkeling dient voldoende brandveilig en bouwkundig veilig te zijn. 
Kaders: 

a. AMvB 
b. Bouwbesluit 2012 (03 november 2018) voor woonfuncties nieuwbouw 
c. Bouwverordening gemeente Ermelo 2010 
d. Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid (2012) 

Eisen: 
a. Voldoen aan bovenstaande kaders 

 
5.5.3 Stedenbouwkundig/ruimtelijke kwaliteit   
Doelstelling: Een woongebied met een hoge ruimtelijke kwaliteit passend bij het 
gebied. 
Kaders: 

a. Bijlage 1 geven stedenbouwkundige randvoorwaarden passend bij de 
gewenste woonmilieus en bijlage 2 geeft de locatiespecifieke kaders en 
randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het gebied. 

b. Erfgoedverordening gemeente Ermelo 2018 
c. Groenvisie Ermelo 2017 
d. Landschapsontwikkelingsplan Ermelo-Putten 2011-2021Nota 

omgevingskwaliteit 2016 
 

Eisen: 
a. De voorwaarden voor de bovenwijkse ingrepen zoveel als mogelijk 

geïntegreerd in de herontwikkelingsplannen. 
b. De herontwikkelingslocaties dienen zich te onderscheiden ten opzichte van de woonparken. De 

woonmilieus die passend worden bevonden zijn in bijlage 1 opgenomen. Hiermee ontstaat voor het 
gehele cluster een mix aan woonmilieus en daarmee een mix aan woontypes, doelgroepen en 
prijsklasse. 

c. Per gebied waarbij herontwikkeling één van de toekomstperspectieven is, is een kaderkaart 
opgenomen in bijlage 2. De opgenomen kaders zullen in de gesprekken met de eigenaren verder 
worden vormgegeven en vervolgens als basis voor de uitwerking dienen. 

d. Met de ontwikkeling wordt aangesloten bij de gebiedskarakteristiek: Bosrijk, rust en ruimte. Dit komt 
terug in de kaderkaarten en de uitgangspunten bij de woonmilieus.  

e. Er dient een stedenbouwkundige/landschapsplan te worden gemaakt, gebaseerd op een ruimtelijke 
analyse van de plek. Aandachtspunt is een zorgvuldige aansluiting op de omgeving. Dit heeft te maken 
met o.a. de te hanteren voorgevelrooilijnen, oriëntatierichting (voor-achterkant situaties), omvang van 
de massa’s, beeldkwaliteit, erfinrichting etc. 

f. Er dient een bomeninventarisatie en beeldkwaliteitplan te worden opgesteld. 
g. Circa 3 procent van het terrein wordt ingericht met collectief groen met bijvoorbeeld bomen, 

speelplek en ruimte voor ontmoeten. Dit kan ook in gezamenlijkheid met andere parken worden 
opgepakt. 
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5.5.4 Verkeersveiligheid en parkeren 
Doelstelling: 
Een gebied voorzien van overzichtelijke verkeersstructuur die veilig is en waarbij 
voldoende parkeergelegenheid is, passend bij de functie. 
Kaders: 

a. Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Ermelo 
b. Bestemmingsplan parkeernormen 2017 
c. Handboek openbare ruimte 

Eisen: 
a. Veiligheidseisen bij calamiteiten (zie brandveiligheid) komt voldoende ten 

goede van de verkeersveiligheid 
b. De hoofdstructuur is opgenomen onder bovenwijkse ingrepen. 
c. Overzichtelijke verkeersstructuur door voorkomen van doodlopende straatjes langer dan 10 meter  
d. Parkeernormen passend bij gekozen woontypes uit Nota parkeernormen Ermelo  
e. Duidelijke afspraken omtrent openbare wegen en eigen wegen en wie verantwoordelijk is voor het 

beheer. 
f. Minimaal één centraal parkeerterrein voor bezoekers 0,3 pp per woning op loopafstand 
g. Maatvoeringen overeenkomstig CROW en voor openbare wegen conform het gemeentelijk Handboek 

openbare ruimte 

 
5.5.5 Infrastructuur en hemelwaterafvoer  
Doelstelling: Volwaardige ondergrondse infrastructuur en hemelwaterafvoer. 
Kaders: 

a. Bouwbesluit 2012 (03 november 2018) voor woonfuncties nieuwbouw 
Eisen: 

a. De grondeigenaar/ontwikkelaar is zelf verantwoordelijk voor de aanleg van 
een volwaarde ondergrondse infra (gas, water, riool en elektra) op eigen 
grond 

b. De gemeente is samen met de netbeheerders verantwoordelijk voor de 
hoofdinfrastructuur in openbaar gebied (zie bovenwijkse ingrepen). 

c. Toetsing van toename gebruik op infrastructuur (bijv. riolering). 
d. Afkoppelen hemelwater en bergen op eigen terrein en infiltreren in de grond 

 

5.5.6 Duurzaamheid  
Doelstelling: Verduurzamen van bestaande recreatiewoningen 
Kaders:  

a. Programma Duurzaamheid 2016-2020 
b. Overheid verantwoordelijkheid Urgenda-zaak 

Eisen: 
a. gasloos, BENG 
b. klimaatadaptatie (afkoppelen regenwater, wateroverlast voorkomen, 

hittestress voorkomen, droogte voorkomen) Hangt samen met aspect natuur 
en infrastructuur. 

c. Inzicht geven in toekomstige energiebesparing en opwekmogelijkheden van 
eigenaren door bijvoorbeeld de volgende maatregelen/alternatieven: 
individuele warmtepompen, biomassa, biogas, isolatiemaatregelen, 
zonnecollectoren/panelen op daken (let op bosachtig gebied), zonnepanelen/windenergie op 
omliggende velden. Zie ook collectieve systemen in hoofdstuk 5.2.3 ‘bovenwijkse ingrepen’. 
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Wensen: 
a. Circulair bouwen 
b. Energieneutraal 

 

5.5.7 Openbare orde, veiligheid en handhaving 
Doelstelling: De openbare orde en veiligheid dient gegarandeerd te zijn op de 
terreinen  
Kaders: 

a. Nederlandse Wetboek van Strafrecht  
b. Wetboek van Strafvordering  
c. Wegenverkeerswet 1994 
d. Opiumwet 
e. Wet wapens en munitie 
f. Wet op de economische delicten 
g. Arbeidsomstandighedenwet. 
h. Bestemmingsplan Recreatieterreinen 
i. politiekeurmerk veilig wonen (PKVW) 
j. ZETA-vuistregels voor sociale veiligheid 

Eisen:  
a. Eisen uit bovenstaande kaders a t/m h eventueel controleren middels een Bibob onderzoek 
b. Een veiligheidsstandaard zoals dat ook voor woningen geldt conform het politiekeurmerk veilig wonen 

(PKVW). Om in aanmerking te komen voor een PKVW-certificaat moet een woning samengevat 
voldoen aan: 
o Gecertificeerd hang-en-sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels 
o Verlichting bij buitendeuren 
o Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat (bijv. een deurspion) 
o Rookmelders op iedere etage, op de juiste plek 

c. Ten behoeve van de sociale veiligheid in de omgeving van de woning kunnen de ZETA-vuistregels 
worden gehanteerd: 
o Zichtbaarheid: overzichtelijkheid en zichtbaarheid 
o Eenduidigheid: eenduidige en duidelijke zonering van territoria 
o Toegankelijkheid: toegankelijkheid of juist ontoegankelijkheid 
o Aantrekkelijkheid: aantrekkelijke omgeving 

 

5.5.8 Milieu- en natuurkwaliteit  
Doelstelling: een goed woon- en leefklimaat realiseren en de bestaande natuurwaarde 
behouden. 
Kaders: 

a. Wet bodemkwaliteit 
b. Wet geluidhinder 
c. Wet bedrijven en milieuzonering 
d. Besluit externe veiligheid inrichtingen, buisleidingen en transportroutes (Bevi, 

Bevb en Bevt) 
e. Beleidsvisie externe veiligheid Ermelo 
f. Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations  
g. Wet Geurhinder en Veehouderijen 
h. Voorzorgbeginsel Hoogspanning 
i. Wet Luchtkwaliteit 
j. Wet Natuurbescherming 
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Bodem/Akoestiek/Bedrijven en milieuzonering/Externe veiligheid/Geur/Hoogspanning 
Eisen:  

a. Bodem: Voor de plaatsen waar transformatie plaats gaat vinden is nader historisch onderzoek 
conform NEN 5725 nodig, en wellicht daaruit voorvloeiend (aanvullend) bodemonderzoek conform 
NEN 5740. Op basis van de verdenkingen van het voorkomen van asbest kan gericht bodemonderzoek 
worden uitgevoerd conform NEN 5707. 

b. Akoestiek: Binnen de akoestische onderzoekszones die in bijlage 7 zijn aangegeven dient een 
akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai te worden uitgevoerd. Merendeel van het 
ontwikkelgebied ligt buiten deze zones en daar vormt dit aspect dan ook geen belemmering voor een 
functieverandering.   

c. Bedrijven en milieuzonering: Binnen de bedrijven en milieuzones die in bijlage 7 zijn aangegeven dient 
een onderzoek naar het effect van de ontwikkeling op de bestaande bedrijfsvoering van de 
omliggende bedrijven en vice versa te worden uitgevoerd. 

d. Externe veiligheid: Binnen de contour van het plaatsgebonden externe veiligheidsrisico van het LPG-
tankstation en gasleidingen zijn geen nieuwe woningen toegestaan. Binnen het invloedsgebied van de 
genoemde risicobronnen dient een aanvullend onderzoek te worden uitgevoerd indien het maximaal 
aantal woningen van 15/ha, dit komt overeen met 36 personen/ha, niet wordt overschreden. Op 
grond van de circulaire effectafstanden LPG tankstations geldt een afstand van 160 meter waarbinnen 
geen zeer kwetsbare objecten gerealiseerd mogen worden. De plaatsgebonden risicocontouren en 
invloedsgebieden zijn opgenomen in bijlage 7. Naar verwachting verdwijnt het LPG-vulpunt. 

e. Geur: Binnen de contouren  zoals zijn opgenomen in bijlage 7 geldt dat hier niet zonder een nadere 
motivering/verantwoording een verblijfsfunctie is toegestaan. De nadere motivering volgt uit een 
afweging of de woonkwaliteit binnen deze zone nog acceptabel is. Het betreft grotendeels erg kleine 
gebieden, waarbij nog de vraag is of hier nieuwe functies komen. Alleen voor het terrein aan de 
Rodeschuurderwegje ‘Beukenhorst’ is sprake van een matige woon- en leefklimaat. Er kan 
gemotiveerd worden dat dit gebied onderdeel is van het buitengebied en dat hier dan ook andere 
normen gelden. Dit zal t.z.t. nader onderzocht/gemotiveerd moeten worden. 

f. Hoogspanning: Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening gehouden worden met de aanwezige 
hoogspanningsleiding en een indicatieve zone van 2x 60 meter. Geadviseerd wordt om in deze zone 
geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken waar langdurig verblijf van kinderen mogelijk is in 
aansluiting op het advies van de ministeries. Met een nader onderzoek en verantwoording van de 
risico’s kan het bevoegd gezag bepalen of sprake is van een goed woonmilieu. 

g. Luchtkwaliteit: Dit aspect vormt geen belemmering.   
 

Wensen: 
a. Externe veiligheid: Er wordt geadviseerd bij de realisatie van de voorzieningen de gebouwen zover als 

mogelijk van het LPG tankstation te plaatsen en in een vroegtijdig stadium in overleg te treden met de 
VNOG (Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland) zodat maatregelen voor de rampenbestrijding en 
zelfredzaamheid optimaal in de planontwikkeling meegenomen kunnen worden. Naar verwachting 
verdwijnt het LPG-vulpunt. 

b. Akoestiek: Bij de planvorming rekening houden met de gecumuleerde situatie over de mate van 
geluidsbelasting van de locatie (zie bijlage 7).    

 
Natuur: 
Naast de eisen en wensen zoals gesteld bij pakket 1 geldt aanvullend het volgende: 
Eisen:  

a. Natuurwaarde waar mogelijk versterken 
b. Natuurinclusief bouwen   
c. Bomeninventarisatie (kroonprojecties, soorten en kwaliteit)  
d. Kapverbod en herplantplicht borgen in bestemmingsplan. 
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e. Bij concrete plannen dient op basis van de toename van het aantal vervoersbewegingen en het 

beoogd programma een onderzoek naar de stikstofdepositie te worden uitgevoerd op de omliggende 

Natura‐2000 gebieden Veluwe en Veluwerandmeren. 

5.5.9 Organisatorisch/overeenkomst 
Doelstelling: De kaders, randvoorwaarden en afspraken voldoende waarborgen. 

Kaders: 

In een vervolgfase verwerken in een overeenkomst 

Eisen: 

a. De initiatiefnemer stelt een stedenbouwkundig/landschapsplan en 

uitgangspunten voor de ontwikkeling op.  

b. De uitgangspunten en het plan wordt behandeld als principeverzoek 

c. Na principeakkoord worden afspraken vastgelegd in intentieovereenkomst 

over eisen, wensen en verwachtingen en vervolgens anterieure 

overeenkomst voor bestemmingsplantraject. 

d. Communicatie plan opstellen over de wijze van informeren van betrokkenen 
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5.6 Toekomstperspectief per park 
Op welke manier het gebied zich exact gaat ontwikkelen en in welk tempo is niet geheel duidelijk en is niet op 
te sturen vanwege de dynamiek van het gebied, de verschillende snelheden van het ontwikkelen van een plan, 
de complexiteit in eigenaarschap etc. etc. In onderstaand overzicht is aangegeven welk twee 
toekomstperspectieven het meest voor de hand liggen passend bij de analyses en de gesprekken met de 
parkeigenaren. Dit zijn over het algemeen twee richtingen en een enkele keer kan het nog drie richtingen uit. 
Een combinatie is wellicht ook denkbaar wanneer er sprake is van fysiek onderverdeelde gebieden. Op een 
park zelf kan niet individueel per huisje een toekomstperspectief worden bepaald. Het is dus in principe één 
park, één plan, één pakket. In de laatste kolom is aangegeven wat de parkeigenaren en vve’s voorlopig als 
voorkeursrichting hebben aangegeven. 

 
 

Naam locatie Pakket 1 
Recreatiepark 

Pakket 2  
Woonpark 

Pakket 3 
Herontwikkeling 

Voorkeur  

1. Beukenhorst  x x 2 
2. Dennenhorst   x 3 
3. Oud Duin Ermelo   x 3 
4. Bungalowpark De 
Veluwe 

x x  2 

5. Klein Veluwe x x  2 
6. Bungalowpark het 
Loo 

x x  2 

7. Coenravi x x x 1 
8. Oase  x x 2 
9. Sneeuwwitje x x x 2 
10. Horsterland x x  2 
11. De Duiventil x x  2 
12. Dennenoord   x 3 
13. Alco x x  2 
14. Timar Imor x x x onbekend 
15. Hopcon   x 3 
16. Locatie 
Kawoepersteeg 16-20 

 x x 2 

17. Locatie Zeeweg 7   x 3 
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Hoofdstuk 6   Uitvoering  

6.1 Vervolgstappen 
Deze omgevingsvisie gaat in op de ambities en kaders voor de gebiedsontwikkeling. Samen met de 

initiatiefnemers wordt gekeken in hoeverre hun plannen binnen deze ambities kunnen worden gerealiseerd. 

De gemeente Ermelo heeft hierin een faciliterende rol. Dit betekent: “Actief begeleiden van parkeigenaren bij 

de parkplannen, van het eerste concept tot het collegebesluit en daarna bij het opstellen van de 

bestemmingsplannen, waarbij het initiatief bij de parkeigenaren ligt.” 

 

Deze omgevingsvisie zal fungeren als toetsingskader bij het beoordelen en aanjagen van allerlei projecten en 

initiatieven. De transformatie van het recreatiecluster Horst zal grofweg volgens onderstaande stappen 

verlopen: 

a. Opstellen omgevingsvisie (zie voorliggend document) 

b. Informatiebijeenkomst belanghebbenden  

c. Afronden omgevingsvisie ten behoeve van vaststelling raad 

d. Individuele parkplannen verder uitwerken en toetsen aan omgevingsvisie 

e. Overeenstemming binnen het park over parkplan (min. 90% commitment) 

f. Sluiten van intentieovereenkomst bij overeenstemming van het parkplan 

g. Parallel aan parkplannen wordt de omgevingsvisie uitgewerkt in een Omgevingsplan (globaal 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) met wijzigingsregels (vergemakkelijkt de individuele 

procedures). 

h. Afspraken over bestemmingsplanprocedure en plankosten in anterieure overeenkomst met de parken 

i. Opstellen bestemmingsplan en onderzoeken door de vve/parkeigenaren 

j. Na het doorlopen van de planologische procedure en het verkrijgen van de benodigde vergunningen 

kan gestart worden met de realisatie van de (deel)plannen van de grondeigenaren/ontwikkelende 

partijen. 

k. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de parkplannen zullen altijd vergunningen nodig zijn. Dit geeft 

ons als overheid de ruimte om een Bibob‐toets te doen (Bevordering integriteitsbeoordelingen door 

het openbaar bestuur) 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid (omgevingsdialoog) 
De omgevingsvisie is tot stand gekomen middels diverse centrale bijeenkomsten en tientallen gesprekken. 

Hierbij zijn diverse belanghebbenden betrokken waaronder: parkvertegenwoordigers, omwonden, eigenaren 

en bewoners van recreatiewoningen en de buurtvereniging. Belangrijk bij de totstandkoming van de visie was 

dat eenieder de mogelijkheid kreeg om hun ideeën en wensen te delen. Dit starten met de kansen en 

bedreigingen benoemen van het gebied (analyse). Vervolgens welke richting de parken op willen 

(toekomstperspectieven) en tot slot over de inhoud van de omgevingsvisie.  

Er is bewust niet gekozen voor een hard omlijnd plan, maar de mogelijkheid om in de komende jaren het 

gebied organisch te laten groeien met een toekomstperspectief dat het beste past bij de wensen van de 

eigenaren.  

Dit traject blijft gedurende het uitwerkingsproces erg belangrijk. Zowel tussen de woningeigenaren onderling, 

als met omliggende parken, omwonenden en bedrijven. Door het gekozen proces en de opzet van de visie 

hebben de bewoners grotendeels zelf de grip op de toekomstige invulling en is er ruimte voor het creëren van 

voldoende draagvlak. 

De ontwerp Omgevingsvisie recreatiecluster Horst heeft van 7 november tot en met 18 december 2019 ter 

inzage gelegen. Hierbij kreeg men de mogelijkheid om ook formeel een reactie op de visie te geven. Hiervan is 

veelvuldig gebruik gemaakt. De inspraakreacties en de gemeentelijke reactie hierop is opgenomen in bijlage 9. 

De omgevingsvisie is op diverse punten aangepast zoals deze in de inspraaknota (e200001315) en 

vaststellingsbesluit is benoemd.    
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6.3 Economische uitvoerbaarheid 
6.3.1. Inleiding 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) vereist dat de gemeente bij een omgevingsvisie (structuurvisie) een 
uitvoeringsparagraaf opstelt. De wet formuleert dit als volgt: 
Artikel 2.1Wro: 
De gemeenteraad stelt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de 
gemeente een of meer structuurvisies vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen 
ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De 
structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen 
verwezenlijken. 
Met de structuurvisie wil de gemeente de ruimtelijke ontwikkeling van Recreatiecluster Horst op hoofdlijnen 
vastleggen voor de toekomst. Het gaat om ambities die de gemeente wil waarmaken, maar ook om regie op 
initiatieven van derden te voeren ter voorkoming van ongewenste ontwikkelingen. Dit betekent dat deze visie 
ook inzicht geeft in potentiële ontwikkelrichtingen. Op basis van de visie kunnen programma’s en daaruit 
voortvloeiende maatregelen en projecten worden geformuleerd. De structuurvisie heeft daarnaast een 
belangrijke functie voor het kostenverhaal.  

De keuze van de wijze van het verhalen van de kosten is gebaseerd op een analyse naar de mogelijkheden zoals 
deze zijn opgenomen in bijlage 3. Hierin wordt ook nader ingegaan op de totstandkoming van de gekozen 
strategie, het wettelijk kader en de gekozen aannames en kengetallen. De gemeente heeft in het kader van 
kostenverhaal de voorkeur om op basis van onderhandeling een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten: de 
zogenaamde anterieure overeenkomst. Hierop wordt in de volgende paragraaf nader ingegaan. 
 
Anterieure overeenkomsten 
De grond is grotendeels particulier eigendom en de gemeente kiest voor deze locatie in beginsel voor 
faciliterend grondbeleid waarbij de gemeente de kosten privaatrechtelijk tracht te verhalen via een 
zogenaamde anterieure overeenkomst op basis van onderhandeling met de grondeigenaar (initiatiefnemer).  
 
Een anterieure overeenkomst wordt gesloten voordat publiekrechtelijk kostenverhaal gaat plaatsvinden via 
een exploitatieplan. Het exploitatieplan is dan niet meer nodig. In de anterieure overeenkomst kunnen meer 
kosten verhaald worden dan via een exploitatieplan. Een voorbeeld hiervan is een bijdrage aan ‘ruimtelijke 
ontwikkeling’ als deze expliciet in de structuurvisie (of omgevingsvisie) is benoemd. Denk hierbij aan de 
bijdrage aan een nieuw fietspad of verbeteren van de veiligheid van de toegangswegen. Maar ook bijdragen 
aan natuurinclusief bouwen of collectieve systemen voor energieopwekking.   
  
Een ander voordeel van een anterieure overeenkomst ten opzichte van een exploitatieplan is dat de anterieure 
overeenkomst partijen meer vrijheid geeft om te zoeken naar een goede balans tussen kosten en dekking, 
maar ook fasering. Een exploitatieplan is meer aan regels gebonden en indien onderaan de streep een tekort 
ontstaat dient de gemeente in aanvullende dekking te voorzien (zie ook de volgende paragraaf).  
 

6.3.2. Verhaalbare kosten in de Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst 
Algemeen 
In het kader van deze omgevingsvisie wordt in deze paragraaf ingezoomd op een aantal specifieke verhaalbare 
kosten welke een relatie hebben met de omgevingsvisie. Maar ook op welke wijze de kosten binnen het 
plangebied worden verdeeld. Hiervoor is een uitgebreide notitie opgesteld door het bedrijf Gloudemans. Dit is 
in bijlage 3 opgenomen. De bovenwijkse ingrepen zoals benoemd in paragraaf 5.2.3. zijn onder te verdelen in: 
1. gebiedseigen kosten 
2. kosten voor bovenwijkse voorzieningen 
3. investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen  
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1. Gebiedseigen kosten 
Een aantal ingrepen zijn op particuliere grond gelegen. Bijvoorbeeld project Toegangsweg west en het fietspad 
in noord-zuidrichting. Het uitgangspunt is dat samen met de eigenaren wordt gezocht naar de best passende 
oplossing. Hierbij is het belangrijk dat de ingrepen zoveel als mogelijk in de parkplannen worden geïntegreerd, 
waarbij de grondeigenaar zoveel als mogelijk invloed heeft op de kosten. Deze gebiedseigen kosten vormen 
nadrukkelijk géén onderdeel van de via de anterieure overeenkomsten te verhalen kosten voor bovenwijkse 
voorzieningen (genoemd onder onderdeel 2) en park overstijgende ruimtelijke ontwikkeling (hierna te 
behandelen onder onderdeel 3). .   
 
2. Kosten bovenwijkse voorzieningen 
Bovenwijkse voorzieningen zijn maatregelen buiten de parken die noodzakelijk zijn voor de herontwikkeling 
van – in dit geval – recreatiecluster Horst en bedrijfskavels. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen aan de wegen 
en fietspaden of een centraal groenvoorziening. 
Met de invoering van de Wro is het begrip bovenwijkse voorzieningen wettelijk gedefinieerd. Wat onder 
voorzieningen moet worden verstaan, is limitatief opgesomd in art 6.2.5 Bro. 
Welke onderdelen van de omgevingsvisie aangemerkt worden als bovenwijkse voorzieningen zijn in paragraaf 
5.2.3. beschreven. Deze zijn tevens geprioriteerd zodat afhankelijk van de mate van herontwikkeling de 
bovenwijkse ingrepen kunnen worden gerealiseerd. 
 
3. Bijdrage aan ruimtelijke ontwikkeling 
De wet geeft in artikel 6.24 Wro gemeenten de mogelijkheid om met een private initiatiefnemer van een 
ontwikkeling een bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling overeen te komen. Deze bijdrage kan bestemd 
worden voor een belangrijke, maatschappelijke functie die expliciet is benoemd in de structuurvisie (of 
omgevingsvisie). In de structuurvisie moet de koppeling tussen de opgave en ontwikkeling aangegeven, 
gemotiveerd en onderbouwd zijn. In deze structuurvisie wordt onder meer genoemd Collectieve 
energieopweksystemen, natuurinclusief bouwen en aanleggen van wandelpaden.   
De bijdrage maakt geen onderdeel uit van de kostensoortenlijst en kan daarmede niet publiekrechtelijk worden 
afgedwongen. In overleg met initiatiefnemers zal bepaald worden of zij bereid zijn hieraan middels anterieure 
overeenstemming een bijdrage te leveren. 

 
6.3.3. Toerekenbaarheid, profijt en proportionaliteit 
Kosten van toekomstig beheer en onderhoud vallen niet onder de verhaalbare kosten. In de Omgevingswet 
wordt door de wetgever in kader van verhaalbare kosten vastgehouden aan de huidige 3 criteria waaraan 
voldaan dient te worden: 
• Toerekenbaarheid/causaliteit; 
• Profijt; 
• Proportionaliteit. 
Daarnaast is het kostenverhaal beperkt tot de opbrengstcapaciteit van het plan, de zgn. macro-aftopping. Dit 
betekent dat er niet meer kosten verhaald kunnen worden dan er opbrengsten zijn. Hetgeen vaak aan de orde 
is bij herstructurering van bestaand gebied. 
De totstandkoming van de kosten voor de bovenwijkse kosten en bijdrage aan ruimtelijke ontwikkeling is in 
bijlage 5 opgenomen. 
In onderstaande tabel is per investering aangegeven hoeveel procent van de geraamde investering aan de 
parken is toegerekend en hoeveel niet aan de parken is toegerekend. Dit houdt in dat de gemeente ook een 
deel van de kosten op zich dient te nemen om het gewenste resultaat te bereiken. 
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*Bijdrage betreft geen bovenwijkse voorziening en mag als zodanig niet worden meegerekend. Deze kosten vervallen wanneer er voldoende 
investeringen in het park gedaan worden.   

Het profijt dat parken hebben van de beschreven investeringen zijn per park verschillend. Dit geldt alleen voor 
de bovenwijkse voorzieningen. Het profijt van de projecten vallende onder bijdrage ruimtelijke ontwikkeling is 
bij elk park gelijk. In onderstaand overzicht is het profijt zichtbaar gemaakt. 

 

Voor de invulling van het criterium proportionaliteit is gekozen voor een verdeling op basis van een bepaalde 
mate van waardevermeerdering, die ontstaat na een voorgenomen wijziging van het gebruik of functie. De 
hoogte van de waardevermeerdering is afhankelijk de huidige situatie (recreatie, permanente bewoning of 
bedrijfswoning) op het park, per object en het gekozen pakket. 

  

 Project Toerekenbaar parken  Aandeel gemeente 
 Bijdrage bovenwijkse voorzieningen   
1 Kruispunt Looweg/ Horsterweg €85.000, - 

(100% toerekenbaar 
 

2 Aanpassing Looweg € 380.000, - 
(100% toerekenbaar) 

 

3 Herprofilering Kawoepersteeg €120.000, - 
(50% toerekenbaar) 

€ 120.000,- 

 Totaal bovenwijkse kosten € 585.000, - € 120.000,- 

 Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling*   
4 Klimaat en  duurzaamheidsmaatregelen € 640.000, -  
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1 Kruispunt Looweg/ Horsterweg      x x x x     €85.000, - 
(100% toerekenbaar 

 

2 Aanpassing Looweg      x x x x     € 380.000, - 
(100% toerekenbaar) 

 

3 Herprofilering Kawoepersteeg x x x x x x x x x x x x x €120.000, - 
(50% toerekenbaar) 

€ 120.000,- 

 Totaal bovenwijkse kosten              € 585.000, - € 120.000,- 

 Bijdrage ruimtelijke 
ontwikkeling* 

               

4 Klimaat en  
duurzaamheidsmaatregelen 

x x x x x x x x x x x x x € 640.000, -  
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Uitgaande van een gemiddelde perceelgrootte van 400 m2 gaat het in de meeste gevallen dus om een 
ingeschatte waardestijging bij een recreatiewoning van € 96.000,00 naar € 167.600,00 wanneer het perceel 
een woonbestemming krijgt. 

6.3.4. Hoogte vereveningsbijdrage uitgaande van voorkeursperspectieven parken 
Aan de hand van de beschreven parameters (PTP-criteria) en de gewenste toekomstperspectieven zoals deze in 
paragraaf 5.6 zijn omschreven is een berekening gemaakt wat de kosten worden per park. Hierbij is per park 
nog aangegeven welke consequenties dit heeft per woning (afhankelijk van huidige woonstatus). 
Het overzicht is opgenomen in bijlage 4. Navolgend een samenvatting van de omgerekende bijdrage per object 
per park, uitgaande van het voorkeurspakket. Let op: De bedragen zijn zowel de bijdrage voor de bovenwijkse 
voorzieningen als voor de bijdrag in de ruimtelijke ontwikkeling. 

 Voorbeeldberekening bij voorkeursvariant 

 
6.3.5. Nacalculatie 
De beschreven kosten in bijlage 4 en bovenstaande tabel zijn voorlopige kosten, het vereveningsmodel heeft 
een dynamische opzet waarbij de uiteindelijke pakketkeuze (toekomstperspectief) van invloed is op het te 
betalen bedrag. Maar ook samenhangt met de uiteindelijk uitvoerbaarheid en kosten van de verschillende 
bovenwijkse voorzieningen. Dit houdt in dat parken die nu nog geen keuze hebben gemaakt, en daarmee 
voorlopig recreatiepark blijven, in de toekomst bij functieverandering ook een bijdrage zullen moeten betalen 
die dan weer wordt verrekend met de bijdrage van andere parken. In bovenstaand voorbeeld is te zien dat de 
bijdrage van Het Loo, Sneeuwwitje A en Oase relatief hoog zijn omdat Coenravi en Timar Imor (die ook vlakbij 

 Huidige waarde per 
m2 perceel 

Toekomstige waarde 
per m2 perceel 

Sloop en aanleg 
BRM/WRM 

Waardevermeerdering 

Pakket 1 € 240,- € 240,-   

Pakket 2     
-Recreatiepermanent wonen € 240,- €419,-  €179,- 

-Functieaanduiding wonenperm. wonen € 404,- €419,-  €15,- 
-Bedrijfswoning  permanent wonen € 350,- €419,-  €69,- 

Pakket 3     
-Recreatiepermanent wonen € 240,- €419,- €50,- €129,- 
-Functieaanduiding wonenperm. wonen € 404,- €419,- €50,- - 
-Bedrijfswoning  permanent wonen € 350,- €419,- €50,- €19,- 

Parken/bijdrage per 
object 

Voorkeurspakket Recreatie  wonen Permanent wonen 
 wonen 

Bedrijfswoning  
wonen 

De Beukenhorst 2 € 2.104 Nvt € 811 
Dennenhorst 3 € 1.814 Nvt € 267 
Dennenoord 3 € 1.176 Nvt € 173 
Oud Duin 3 € 1.599   Nvt € 236 
De Veluwe 2 € 2.409 € 202 Nvt 
Klein Veluwe 2 € 3.740 € 313 € 1.442 
Alco 2 € 3.648 Nvt € 1.406 
Timar Imor Onbekend    
Het Loo  2 € 15.286 Nvt € 5.893 
Coenravi 1 Nvt Nvt Nvt 
Oase 2 € 10.726 € 899 € 4.135 
Sneeuwwitje A 2 € 14.473 € 1.213 € 5.579 
Sneeuwwitje B 2 € 2.743 € 230 nvt 
Horsterland 2 € 2.504 Nvt € 965 
Duiventil 2 € 2.042 € 171 € 787 
Kawoepersteeg 16-20 2 Nvt € 477 € 2.194 
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de Looweg liggen) aangemerkt zijn als pakket 1 en dus geen bijdrage betalen. Wanneer deze 2 parken toch 
besluiten te transformeren dan zal hun bijdrage worden verrekend met de ander genoemde parken. 
Er zal op een gegeven moment, wanneer een groot aantal parken is getransformeerd en de eerste bovenwijkse 
projecten zijn gerealiseerd een nacalculatie plaatsvinden, zodat eenieder kan zien waar de kosten aan besteed 
zijn en/of er sprake is van teruggave van gemaakte kosten. Het verhogen van de eerder verhaalde kosten zal 
niet aan de orde zijn. De definitieve bedragen worden bepaald op het moment dat een anterieure 
overeenkomst is afgesloten. Hierna kunnen de kosten alleen maar dalen en niet stijgen. Bovenstaande 
voorbeeldberekening is tevens opgesteld om de bedragen te maximaliseren zodat men weet dat de bedragen 
in ieder geval niet hoger dan dit plafond uitkomt. De bedragen zijn als volgt gemaximaliseerd, omvormen: 
1. van recreatiewoning (met recreatiebestemming) naar wonen: €16.000,- 
2. van permanente woonstatus (met recreatiebestemming) naar wonen: € 1.500,- 
3. van bedrijfswoning (met recreatiebestemming) naar wonen: € 6.000,- 
 

6.3.6 Financiering 
Een positieve waardeontwikkeling is niet in alle gevallen meteen om te zetten in geld. De gemeente vertrouwt 
erop dat de parken zich maximaal in te spannen om de vereveningsbijdrage zo goed mogelijk te financieren. 
Het is aan de parken zelf om dit te organiseren en hier onderling afspraken over te maken met de eigenaren. 
De gemeente is bereid om in gevallen waarbij financiering van de vereveningsbijdrage het knelpunt is waarom 
de transformatie geen doorgang zou kunnen vinden om te onderzoeken op welke wijze er maatwerk kan 
worden geboden teneinde de zich hierdoor optredende stagnatie op te heffen. Denkrichting hierbij zou kunnen 
zijn gespreide betaling van de bijdrage, omdat bijv. de bovenwijkse projecten mogelijk niet allemaal in één keer 
gerealiseerd worden. Dit brengt voor de gemeente wel extra administratieve lasten en financiële risico’s met 
zich mee. Er wordt op vertrouwd dat de parken zich maximaal inspannen om in redelijkheid medewerking te 
verlenen aan garanties en zekerheidsstellingen. Nadere uitwerking van deze afspraken zal plaatsvinden in de 
anterieure overeenkomsten per park.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Visiekaart en woonmilieus Herontwikkeling Recreatiecluster Horst 
A: Kaart bovenwijkse ingrepen 
B: Kaart potentiële woonmilieus 
C: Woonmilieus 
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prijssegment

1.  T i jdel i jke  mini-huis jes  in  groen
Stedenbouwkundig principe
- Individuele woningen verspreid in het bos
- Uit het bos gesneden kavels
- Informele padenstructuur auto te gast
- Gezamenlijke parkeerterreinen

Beeldkwaliteitseisen: 
- Hoogwaardig materiaalgebruik: baksteen, duurzaam 
hout, gepotdekseld hout, gestucadoord in combinatie 
met glas. Geen ‘standaard’ stacaravan, geen golfpla-
ten of ander plaatmateriaal.
- Gebruik van gedekte en natuurlijke kleuren: geen felle 
kleuren

70 %30< 50
20-30

30-60
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25

Stedenbouwkundig principe
- Individuele woningen verspreid in het bos
- Uit het bos gesneden kavels
- Informele padenstructuur auto te gast
- Parkeren deels op eigen terrein en deels op gezamen-
lijk parkeerterrein 

Beeldkwaliteitseisen: 
- Hoogwaardig materiaalgebruik: baksteen, duurzaam 
hout, gepotdekseld hout, gestucadoord in combinatie 
met glas. Geen ‘standaard’ stacaravan, geen golfpla-
ten of ander plaatmateriaal.
- Gebruik van gedekte en natuurlijke kleuren: geen felle 
kleuren

90 %75

2 .  K leinschal ig  wonen  in  het  groen
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25

Stedenbouwkundig principe
- Woningen gericht op centraal hof of park
- Vrijstaand en soms 2 kap
- Parkeren op eigen terrein

Beeldkwaliteitseisen: 
- Hoogwaardig materiaalgebruik: baksteen, duurzaam 
hout, gepotdekseld hout, gestucadoord in combinatie 
met glas. Geen ‘standaard’ stacaravan, geen golfpla-
ten of ander plaatmateriaal.
- Gebruik van gedekte en natuurlijke kleuren: geen felle 
kleuren

70 %75

3 .  K le inschal ig  wonen  rond  hof/park
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Stedenbouwkundig principe
- Woningen gericht op centraal hof/park
- ‘Rug’ in het groen
- Eenduidige architectonische uitstraling
- Rechte rooilijn
- Rijwoningen met diversiteit in beukmaten
- Gezamenlijk parkeren op centraal hof/park

Beeldkwaliteitseisen: 
- Hoogwaardig materiaalgebruik: baksteen, duurzaam 
hout, gepotdekseld hout, in combinatie met glas. Geen 
‘standaard’ stacaravan, gestucadoord geen golfplaten 
of ander plaatmateriaal.
- Gebruik van gedekte en natuurlijke kleuren: geen felle 
kleuren

variabel50 %2050-100 

4.  R i jwoningen  rond  hof/park
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Stedenbouwkundig principe
- Geclusterde wooneenheden in een parkachtig land-
schap
- 4-8 Wooneenheden clusteren
- Kleine tuinen met collectief groen
- Parkeren bij de woningen

Beeldkwaliteitseisen: 
- Hoogwaardig materiaalgebruik: baksteen, duurzaam 
hout, gepotdekseld hout, gestucadoord in combinatie 
met glas. Geen ‘standaard’ stacaravan, geen golfpla-
ten of ander plaatmateriaal.
- Gebruik van gedekte en natuurlijke kleuren: geen felle 
kleuren

50 %2050-100

5.  Gec lus terd  in  het  landschap

collectief
80+

20-30

60+



75-150 90 % variabel15

B
eb

o
u

w
in

g

Referent iebeelden

Traditioneel Eigentijds

G
ro

en
O

n
tslu

itin
g

m2 hoofdge-
bouw

dichtheid wo-
ningen/ha

percentage 
uitgeefbaar

doelgroep prijssegment

6 .  L intbebouwing

particulier

Stedenbouwkundig principe
- Woningen gericht op en ontsloten op de weg
- ‘Rug’ in het groen
- Diversiteit in architectonische uitstraling
- Wisselende rooilijn
- Vrijstaand en soms 2 kap
- Parkeren op eigen terrein

Beeldkwaliteitseisen: 
- Hoogwaardig materiaalgebruik: baksteen, duurzaam 
hout, gepotdekseld hout, gestucadoord in combinatie 
met glas. Geen ‘standaard’ stacaravan, geen golfpla-
ten of ander plaatmateriaal.
- Gebruik van gedekte en natuurlijke kleuren: geen felle 
kleuren
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Stedenbouwkundig principe
- Villa’s verspreid in het bos
- Uit het bos gesneden kavels
- Parkeren op eigen terrein

Beeldkwaliteitseisen: 
- Hoogwaardig materiaalgebruik: baksteen, duurzaam 
hout, gepotdekseld hout, gestucadoord in combinatie 
met glas. Geen ‘standaard’ stacaravan, geen golfpla-
ten of ander plaatmateriaal.
- Gebruik van gedekte en natuurlijke kleuren: geen felle 
kleuren

10100-150

7.  V i l labouw

particulier

30-60
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Bijlage 2: Aanzet stedenbouwkundige ontwikkelkaders 
A Inventarisatie wensen eigenaren 
B Overzichtskaart woonmilieus 
C Ontwikkelkaders voor herontwikkellocaties 

  



Pakket 2: 
Woonpark

Functie deelgebieden

Voorkeur (nog) onbekendPakket 3: 
Herstructurering naar 
andere functie/woonmilieu

Ook andere functies mogelijk

Pakket 1: 
recreatie
2e woning
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3 Kleinschalig wonen 
rond een hof/park

4 Rijwoningen rond 
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5 Geclusterd in het 
landschap

6 Lintbebouwing 7 Villabouw
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Hoogspanningsleiding, 
afstand 60 m

Richtafstand tot bedrijf Waar mogelijk bestaande 
bomen behouden

Vaste afstand dieren 
bebouwde kom 100 m 
buitengebied 50m

Aardgasleiding belem-
meringenstrook/in-
vloedsgebied

Aardgasleiding belem-
meringenstrook/in-
vloedsgebied

48 dB-geluid-
contour

Veehouderij contour
bebouwde kom 3 OU/m³
buitengebied 14 OU/m³
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C o n C e p t  B e l e m m e r i n g e n k a a r t m e i  2020
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bestaande woning (mogelijk handhaven)

bestaande schuur (mogelijk handhaven)

zone voor nieuwe bebouwing

bestaande verkeerstructuur 
behouden en waar mogelijk verbreden

bestaande bomen indien mogelijk 
inpassen, nieuwe bomen toevoegen

begrenzing recreatiepark ca. 1,9 ha

onderzoekszone veehouderij buitengebied

geurcontour vaste afstand tot bouwvlak

1 Tijdelijke mini-huisjes in het groen

2 Kleinschalig wonen in het groen

7 Villabouw

Legenda

Mogelijke woonmilieus (zie separaat blad)
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Bijlage 3: Notitie Ontwikkelstrategie en verevening  
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1. Inleiding 
 
 

De in dit rapport beschreven ontwikkelstrategie heeft betrekking op een advies voor het 
kostenverhaal bij de realisatie van de Omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst. 
 
De (concept) Omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst is een onderdeel van het 
project ‘Vitale Vakantieparken, toekomstvisie op de verblijfsrecreatie in Ermelo’. Dit project is 
om de aanwezige vakantieparken in Ermelo vitaler en veiliger te maken en te zorgen dat het 
aanbod weer aansluit op de vraag. Voor uitvoering van dit project zijn gebiedsvisies voor de 
drie recreatieclusters binnen de gemeente Ermelo opgesteld, waaronder een gebiedsvisie voor 
het recreatiecluster Horst. 
 
Recreatiecluster Horst omvat in totaal 14 vakantieparken, één locatie met voormalige 
bedrijfswoning en recreatiewoningen en twee voormalige bedrijfslocaties. Mede als gevolg van 
overaanbod heeft verblijfsrecreatie binnen het recreatiecluster Horst niet of nauwelijks 
toekomstwaarde. De gemeente wil voor dit cluster daarom inzetten op transformatie naar 
andere functies ten behoeve van toekomstbestendig gebruik en het realiseren van een 
kwaliteitsslag van het gebied zelf. Met het oog op deze transformatieopgave is de (concept) 
Omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst opgesteld. De verwachting is dat de 
omgevingsvisie in 2019 definitief, inclusief kostenverhaalsregeling wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad. 
 
De transformatie van recreatiecluster Horst is een complexe opgave, mede door de 
aanwezigheid van verschillende parkeigenaren, maar ook door een aantal 
uitgeponde/verkochte (vakantie)woningen. Hierdoor is het eigendom in deze parken zeer 
versnipperd. 
Daarnaast is in veel gevallen bij de transformatie van het recreatiecluster Horst geen sprake 
van een bouwplan in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), terwijl er wel sprake is 
van een gewijzigd gebruik of bestemmingswijziging. 
Tenslotte is bij de herstructurering sprake van een relatief grootschalige en organische 
gebiedsontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat de verschillende eigenaren de herstructurering 
niet gelijktijdig zullen uitvoeren, terwijl de gemeente wel voorafgaand of in een eerder stadium 
(bovenwijkse) kosten dient te maken ten behoeve van de herstructurering. 
 
Door deze omstandigheden heeft de gemeente een moeilijke positie wat betreft het 
(publiekrechtelijk) verzekeren van de te maken (gemeentelijke) kosten en het voorkomen van 
zogenoemde free-riders: eigenaren die kosteloos meeprofiteren van de transformatie.  
In deze ontwikkelstrategie is uiteengezet welke (on)mogelijkheden de gemeente heeft om het 
kostenverhaal van de herontwikkeling van recreatiecluster Horst te verzekeren. Hierbij geldt 
als uitgangspunt dat de gemeente faciliterend grondbeleid toepast en haar kostenverhaal zo 
veel als mogelijk – al dan niet middels niet-traditionele mogelijkheden – wenst te verzekeren 
om grote (voor)investeringen te voorkomen. 
 
Hiertoe wordt in hoofdstuk 2 allereerst de relevante wetgeving besproken. Vervolgens is in 
hoofdstuk 3 een analyse gemaakt van de verschillende deelgebieden (vakantieparken) 
binnen recreatiecluster Horst, de eigendomssituatie en het ontwikkelspoor van deze parken 
en de mate waarin de investeringen van de gemeente kunnen worden toegerekend aan deze 
parken. In hoofdstuk 4 is een aantal voorgestelde ontwikkelstrategieën opgenomen en wordt 
één van deze ontwikkelstrategieën geadviseerd voor recreatiecluster Horst. Tenslotte is 
hoofdstuk 5 de verdeelsleutel uiteengezet. 
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2. Theoretisch kader kostenverhaal 
 
 
2.1. Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 

Wanneer een private initiatiefnemer op eigen grond een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 
Bro wil ontwikkelen en realiseren, is daarover overleg met de gemeente noodzakelijk om te 
bepalen onder welke condities dat plan gerealiseerd kan worden. Aan gemeentezijde ontstaan 
hierdoor allerlei kosten, bijvoorbeeld vanwege de benodigde inzet van het ambtelijk apparaat, 
het moeten doen van allerlei onderzoek, het opstellen van een nieuw planologisch regime en 
het aanleggen van de openbare ruimte. Dergelijke kosten (willen en) moeten gemeenten 
verhalen op de ontwikkelaar via toepassing van de afdeling 6.4 Grondexploitatie uit de Wro. 
Deze afdeling van de Wro maakt het mogelijk om kosten contractueel, publiek- en 
privaatrechtelijk, te verhalen. Dit wettelijk systeem bij gebiedsontwikkelingen en private 
initiatieven werkt in de praktijk naar behoren. 
 
Als gevolg van de Wro (artikel 6.12 Wro) is een gemeente verplicht, ten tijde van een 
bestemmingsplan dat aangewezen bouwplannen op particulier eigendom mogelijk maakt, een 
exploitatieplan vast te stellen, indien zij haar kostenverhaal niet anderszins verzekerd heeft. 
Heeft de gemeente haar verhaal van kosten wel anderszins verzekerd (bv. een anterieure 
overeenkomst waarin het verhaal van de gemeentelijke kosten is opgenomen voordat een 
bestemmingsplan wordt vastgesteld), dan hoeft zij geen exploitatieplan vast te stellen. In deze 
laatste situatie mag de gemeente een exploitatieplan vaststellen, bv. om eisen en regels (of 
kostenverhaal bij faillissement van de contractpartij) voor de uitvoering van het 
bestemmingsplan of gebied te stellen of te garanderen. 
 
Bij een gebiedsontwikkeling kan de gemeente vier soorten kosten verhalen. Deze 
kostensoorten zijn uiteengezet in onderstaande figuur.  
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De eerste drie kostensoorten kunnen in een anterieure overeenkomst en een via 
exploitatieplan verhaald worden door de gemeente. In de anterieure overeenkomst kunnen 
meer kosten verhaald worden dan via een exploitatieplan. Een voorbeeld hiervan is de vierde 
categorie van te verhalen kosten: de bijdrage aan een ruimtelijke ontwikkeling, waarvoor de 
basis is gelegd in een structuurvisie (artikel 6.24 Wro). Deze bijdrage is alleen door 
onderhandeling met de initiatiefnemer te verkrijgen en dus in belangrijke mate afhankelijk van 
de vrijwilligheid van deze initiatiefnemer en de financiële haalbaarheid van zijn / haar 
ontwikkeling. 
 
Tot begin april was de wetgever van plan om de mogelijkheid voor dergelijke vrijwillige 
bijdragen niet meer op te nemen in de komende Omgevingswet. Op basis van ingediende 
amendementen is er bij de wetgever het voortschrijdend inzicht ontstaan dat de wettelijke 
mogelijkheid om bijdragen te kunnen vragen voor ruimtelijke ontwikkelingen toch moet blijven 
bestaan. Zo kunnen volgens de wetgever ontwikkelingen doorgang vinden, terwijl tegelijkertijd 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving wordt verbeterd. Uitgangspunt is echter dat deze 
bijdrage slechts een vrijwillig karakter mag hebben en dat enige vorm van betaalplanologie of 
baatafroming ontoelaatbaar is. 
 
Een ander voordeel van een anterieure overeenkomst ten opzichte van een exploitatieplan is 
dat de anterieure overeenkomst partijen meer vrijheid geeft om te zoeken naar een goede 
balans tussen kosten, opbrengsten maar ook fasering. Een exploitatieplan is meer aan regels 
gebonden, de gemeente kan niet meer kosten verhalen dan dat er opbrengsten voorzien zijn 
(macro-aftopping, artikel 6.16 Wro), de gemeente moet het teveel aan betaalde 
exploitatiebijdrage terugbetalen (artikel 6.20 Wro) en indien het exploitatieplan een negatief 
resultaat heeft, dient de gemeente hiervoor garant te staan. 
 
Tenslotte is een exploitatieplan een facilitair grondbeleidsinstrument, omdat het exploitatieplan 
op zichzelf niet leidt of zorgt voor een realisatie van het bestemmingsplan. Alleen indien een 
omgevingsvergunning activiteit bouwen wordt aangevraagd door de private partij / 
initiatiefnemer, pas dan is via het exploitatieplan het verhaal van de gemeentelijke kosten 
verzekerd. Eerder is dat kostenverhaal niet aan de orde, tenzij de gemeente actief de 
ontwikkeling van het gebied zal oppakken door (posterieure) overeenkomsten te sluiten of 
grondeigendommen te kopen. 
 
Het voordeel van een exploitatieplan is dat het gemeentelijk kostenverhaal (te allen tijde) 
verzekerd is, ook bij faillissementen van contractpartijen, behorende bij de realisatie van het 
bijbehorende bestemmingsplan. Daarnaast geeft een exploitatieplan, complementair aan een 
bestemmingsplan, een duidelijk, transparant en helder signaal naar de private partijen / 
initiatiefnemers in het gebied. Hierdoor ontstaat een duidelijk en helder speelveld, set van 
eisen, regels en bijdragen, en is voor iedere partij bekend (inclusief zienswijze, bezwaar en  
beroep) wat er verwacht wordt voor de realisatie van het bestemmingsplan. 
 
De overheid heeft in het kader van kostenverhaal in de regel de voorkeur om op basis van 
onderhandeling een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten: de zogenaamde anterieure 
overeenkomst. Een anterieure overeenkomst wordt dus gesloten, voordat publiekrechtelijk 
kostenverhaal gaat plaatsvinden via een exploitatieplan, en heeft contractvrijheid voor beide 
partijen (gemeente en initiatiefnemer). 
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Het privaatrechtelijk borgen van het kostenverhaal middels een anterieure overeenkomst voor 
zal sommige parken binnen recreatiecluster Horst echter lastig zijn doordat de 
eigendomssituatie per park varieert. Sommige parken hebben een groot aantal eigenaren, 
welke in sommige gevallen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren (VvE). In paragraaf 
3.1 wordt nader op de eigendomssituatie ingegaan. Als gevolg van deze versnipperde 
eigendomssituatie binnen recreatiecluster Horst, zal de gemeente doorgaans niet met één 
eigenaar per park maar met meerdere eigenaren overeenstemming moeten bereiken. De 
gemeente kan de anterieure overeenkomsten ook met de VvE’s sluiten. Een VvE is op grond 
van artikel 124 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek een rechtspersoon en een gemeente is 
gerechtigd om overeenkomsten (bijvoorbeeld een anterieure overeenkomst) te sluiten met een 
rechtspersoon. Echter, dit heeft niet direct tot gevolg dat (een voorzitter of bestuur van) een 
VvE de mandaat heeft om met de gemeente een overeenkomst met betrekking tot het betalen 
van een exploitatiebijdrage te sluiten. Dit dient per VvE te worden bezien. In de statuten van 
de VvE zal zijn bepaald tot waar de mandaat (welke handelingen en tot welke bedragen) van 
de VvE strekt. 

 
 
2.2. Kostenverhaal Crisis- en herstelwet  

De Crisis en herstelwet (Chw) biedt onder Afdeling 2 (Innovatie) aan innovatieve 
ontwikkelingen de mogelijkheid om als experiment af te wijken van bepaalde regelgeving. Een 
ontwikkeling of project dient bij het ministerie van Binnenlandse Zaken (ministerie van BZK) 
aangemeld te worden met het verzoek om de ontwikkeling of het project per AMvB aan te laten 
wijzen als ‘innovatief experiment’. Het gehele grondgebied van de gemeente Ermelo is 
aangemeld als ‘innovatief experiment’. Deze aanmelding heeft tot gevolg dat de gemeente 
Ermelo gebruik kan maken van de (afwijkings)mogelijkheden die de Chw biedt.  
 
Voor wat betreft het kostenverhaal biedt de Chw twee afwijkingsmogelijkheden: 
1. op grond van artikel 7c BU Chw, en 
2. op grond van artikel 7v BU Chw. 
 
Onder artikel 7c lid 10 en 11 BU Chw kunnen gemeenten experimenteren met een ‘verbrede 
reikwijdte’ van bestemmingsplannen, in lijn met de Omgevingswet. Voor kostenverhaal houdt 
dit in dat een gemeenteraad kan besluiten tot afwijking van artikel 6.12 lid 1 en lid 3 Wro, 
waardoor ten laatste door burgemeester en wethouders bij een omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen een exploitatiebijdrage kan worden vastgesteld, in plaats van door de 
gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan (uitstel van kostenverhaal). 
 
Onder artikel 7v BU Chw hebben gemeenten de mogelijkheid om in afwijking van afdeling 6.4 
Wro en 7c lid 10 en 11 BU Chw regels voor kostenverhaal op te nemen in het bestemmingsplan 
of voorschriften daaromtrent aan de omgevingsvergunning te verbinden. Gemeenten kunnen 
met toepassing van artikel 7v BU Chw kosten te verhalen voor zover die gedragen worden 
door de waardestijging die de locatie als gevolg van de activiteit heeft of zal hebben (specifieke 
en andere toerekening van kosten). Daarnaast omvat artikel 7v lid 20 BU Chw een verruiming 
‘een bouwplan’ als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. Artikel 7v lid 20 onder g bepaalt namelijk dat 
het wijzigen van het gebruik van een locatie, voor zover dat in een bestemmingsplan is 
bepaald, ook wordt aangemerkt als activiteit waarvan de daaraan verbonden kosten kunnen 
worden verhaald.  
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De Chw en het BU Chw vergroot daarmee de “ruimte” voor gemeenten en initiatiefnemers om 
af te zien van de wettelijke bepalingen van de Wro. De tijd voor het maken van anterieure 
afspraken wordt verruimd, de mogelijkheden voor op de private ontwikkeling toegesneden 
kostenverhaal zijn meer en meer divers, en de verplichting van de gemeente voor 
medewerking aan een (financieel negatief) plan komt in een ander daglicht te staan. 
 
 

2.3. Kostenverhaal Omgevingswet  
Ter implementatie van Afdeling 6.4 Grondexploitatie Wro in de Omgevingswet is op 
1 februari 2019 het conceptwetsvoorstel ingediend: de Aanvullingswet grondeigendom 
Omgevingswet (Aanvullingswet). Het doel van de wijzigingen ten opzichte van de Wro is om 
het kostenverhaal te vereenvoudigen, te verbeteren en flexibeler te maken.  
 
In het wetsvoorstel is een regeling voor kostenverhaal opgenomen, die inhoudelijk bezien niet 
heel erg afwijkt van het systeem van de huidige Wro en Chw / BU Chw. Zo blijven gemeenten 
onder de Omgevingswet verplicht tot kostenverhaal en kunnen gemeenten met initiatiefnemers 
nog steeds anterieur en posterieur overeenkomsten sluiten binnen de daarvoor gestelde 
kaders. Lukt privaatrechtelijk kostenverhaal niet, dan geldt ook straks een wettelijk systeem 
van afdwingbaar publiekrechtelijk kostenverhaal. Dit heet dan geen exploitatieplan of 
exploitatiebijdrage bij omgevingsvergunning activiteit bouwen meer, maar de overheid legt dan 
eenzijdig een beschikking op. Ook de kostensoortenlijst (Bro) met de te verhalen kosten en 
het PPT-criteria (profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid) blijven gehandhaafd.  
 
Er is wel een aantal veranderingen binnen het kostenverhaal onder de Omgevingswet in 
vergelijking tot het kostenverhaal onder de Wro. Zo wordt het exploitatieplan vervangen door 
exploitatieregels, welke in het Omgevingsplan worden opgenomen. Bij het opstellen van de 
exploitatieregels heeft een gemeente twee mogelijkheden: 
1. Een integrale gebiedsontwikkeling met tijdvak; 
2. Een organisache gebiedsontwikkeling zonder tijdvak. 
 
In geval van kostenverhaal met tijdvak, zal de onder de Wro gehanteerde praktijk grotendeels 
worden voortgezet. Kostenverhaal met tijdvak kent een vaste looptijd, omvat de raming van de 
te verhalen kosten en opbrengsten die verband houden met het gehele kostenverhaalsgebied 
en werkt met macroaftopping (er kunnen niet meer kosten worden verhaald dan de 
opbrengsten in het gebied). Bij kostenverhaal zonder tijdvak worden enkel de kosten die 
verband houden met niet-uitgeefbare gronden geraamd en worden de maximaal te verhalen 
kosten per gebied en de maximale bijdrage per activiteit geraamd. Hierbij is macroaftopping 
niet verplicht, er geldt wel dat niet meer kosten kunnen worden verhaald dan de 
waardevermeerdering na aftrek van de kosten op het eigen perceel.  
 
Daarnaast komt de actualiseringsplicht voor (bestemmings- en) exploitatieplannen te 
vervallen. De kosten zullen niet worden verhaald middels een omgevingsvergunning - omdat 
activiteiten onder de Omgevingswet minder vaak vergunningsplichtig (kunnen) zijn - maar 
middels een beschikking bestuursrechtelijke geldschuld.  
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2.4. Praktijkvoorbeelden 
Uit de vorige paragrafen blijkt dat het kostenverhaal van een gebiedsontwikkeling op diverse 
manieren kan/mag worden geborgd, afhankelijk van het geval en het van toepassing zijnde 
wettelijke regime. Onderstaand is een aantal praktijkvoorbeelden weergegeven. Het eerste 
voorbeeld betreft de Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk, welk plan in aard en 
omvang vergelijkbaar is met recreatiecluster Horst. In dit voorbeeld geldt de Wro als 
uitgangspunt. Het tweede voorbeeld omvat een gebiedsontwikkeling die gebruikmaakt van de 
uitstelmogelijkheid van de Chw. 
 
Wro: Structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk 
De gemeente Harderwijk heeft ten behoeve van de transformatie van de vakantieparken 
binnen de gemeente op 18 januari 2018 de “Structuurvisie Vitale Vakantieparken” vastgesteld. 
Deze structuurvisie stelt voorwaarden en biedt ruimte om de toekomstvisies van de parken te 
kunnen vertalen tot bestemmingsplannen. De gemeente Harderwijk heeft aldus geen 
bestemmingsplan(nen) voor de betreffende vakantieparken vastgesteld. Het kostenverhaal 
hoeft ten tijde van het vaststellen van de visie dan ook nog niet geborgd te zijn, maar de visie 
moet wel voorzien zijn van een financiële uitvoeringsparagraaf. In deze financiële 
uitvoeringsparagraaf zijn de kosten van de noodzakelijke investeringen globaal geraamd. Deze 
kosten zullen vervolgens worden omgeslagen naar de parken waar transformatie plaatsvindt, 
wanneer zich een initiatief voordoet. 
 
Voor wat betreft de binnenplanse kosten geldt dat de gemeente Harderwijk per park zal bezien 
om welke binnenplanse kosten het gaat. Uitgangspunt is dat de initiatiefnemer het merendeel 
van de kosten voor eigen rekening neemt. De kosten die de aanvrager niet voor eigen rekening 
neemt, zullen via een anterieure overeenkomst worden verhaald.  
 
De gemeente Harderwijk voorziet geen gemeentelijke investering in bovenwijkse 
voorzieningen en hoeft zelf geen kosten te maken voor bovenwijkse voorzieningen. 
Kostenverhaal voor bovenwijkse voorzieningen is hierdoor niet aan de orde. 
 
De bijdrage ruimtelijke ontwikkeling heeft betrekking op kwaliteitsverbeteringen binnen het 
gebied en het verbeteren van toeristisch-recreatieve voorzieningen. In de structuurvisie is deze 
bijdrage ruimtelijke ontwikkeling overigens beschreven onder de paragraaf ‘Bovenplanse 
kosten’. De gemeente Harderwijk geeft in haar structuurvisies aan dat zij een fonds zal 
opstellen  en de kosten zullen worden verdeeld over die parken binnen het gebied waar sprake 
is van positieve waardeontwikkeling als gevolg van de transformatie. De bijdrage voor de 
bijdrage ruimtelijke ontwikkeling zal in de anterieure overeenkomst worden opgenomen. 
 
Chw: Alphen aan den Rijn, Rijnhaven Oost 
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft ten behoeve van de transformatie van een 
bedrijventerrein op 23 november 2017 het bestemmingsplan “Rijnhaven Oost” vastgesteld. De 
gemeente Alphen aan den Rijn maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om de verplichting 
om het kostenverhaal te verzekeren, uit te stellen tot het moment van een 
omgevingsvergunningaanvraag. 
 
De gemeente Alphen aan de Rijn voert een faciliterend grondbeleid en omdat zij niet zelf de 
grondexploitatie voert, zullen de door de gemeente gemaakte en nog te maken kosten op de 
ontwikkelende (markt)partij worden verhaald. Dit zijn enerzijds de binnenplanse 
(gebiedseigen) kosten, zoals plankosten, planschade en investeringen in de openbare ruimte 
op deelplanniveau, en anderzijds een bijdrage in de gebiedsgerichte kosten op 
bestemmingsplanniveau. 
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Om de beoogde transformatie tot stand te kunnen brengen, zijn naast de diverse bouwplannen 
ook een aantal gebiedsgerichte investeringen noodzakelijk en/of gewenst. Hieronder vallen 
onder meer de ophoging van de Rijnhavenbrug, het wegnemen van (milieukundige) 
belemmeringen en aanpassingen in het openbaar gebied. De kosten van deze gebiedsgerichte 
investeringen zullen voor een deel moeten worden bekostigd uit de (her)ontwikkelingen in het 
gebied. Het deel dat niet toerekenbaar c.q. verhaalbaar is, zal door de gemeente worden 
gedekt vanuit de vanuit het rijk verkregen subsidies en/of de algemene middelen van de 
gemeente. 
 
Alle vergunningplichtige (her)ontwikkelingen binnen het gebied Rijnhaven-Oost delen, naast 
hun bijdragen in de gebiedseigen kosten, mee in de kosten voor de gebiedsgerichte 
investeringen. De bijdrage voor de gebiedsgerichte investeringen wordt bepaald op basis van 
een bedrag per vierkante meter bruto vloeroppervlak (m² bvo) en wordt, indien nodig, jaarlijks 
herzien. Deze herziening is noodzakelijk indien het daadwerkelijk gerealiseerde niet in 
overeenstemming is met het aantal m² bvo dat het bestemmingsplan mogelijk maakt. De 
herziening heeft geen invloed op de op het moment van herziening reeds gemaakte, 
contractuele afspraken met marktpartijen. 
 
Doordat de gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt maakt van de mogelijkheid om de 
exploitatieplanplicht voor het bestemmingplan Rijnhaven-Oost uit te stellen tot moment van 
omgevingsvergunning, kan de gemeente op het moment dat er bij aanvraag 
omgevingsvergunning geen anterieure overeenkomst is gesloten met de betreffende 
grondeigenaar, overgaan tot het vaststellen van een exploitatieplan. Uitgangspunt blijft het 
sluiten van anterieure overeenkomsten. Daarbij is elke initiatiefnemer voor zijn eigen 
deelgebied verantwoordelijk voor het indienen van een economisch uitvoerbaar bouwplan 
binnen de kaders van dit bestemmingsplan. 
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3. Recreatiecluster Horst 
 
 
3.1. Parken  

Recreatiecluster Horst omvat één cluster, bestaande uit 14 vakantieparken, één locatie met 
voormalige bedrijfswoningen en twee voormalige bedrijfslocaties. Het totale plangebied omvat 
circa 23 hectare en is gelegen tussen de Horsterweg (noordzijde), de Kawoepersteeg 
(zuidzijde), de Zeeweg (westzijde) en de Veldwijk/Nijkerkerweg (oostzijde). Verder ligt één van 
de parken (De Beukenhorst) aan de Rodeschuurderwegje. De parken zijn alleen bereikbaar 
middels omliggende toegangswegen. Er zijn geen verbindingen / toegangswegen tussen de 
parken zelf. Een overzichtskaart van recreatiecluster Horst is als bijlage 1 toegevoegd. De 
twee voormalige bedrijfslocaties (te weten locatie Zeeweg 7 en locatie Hopcon) zijn in 
onderhavig advies niet meegenomen, omdat de herontwikkeling van deze locaties tot (al dan 
niet gestapelde) woningbouw dermate afwijkend, complex (kosten en opbrengsten) en 
verschillend van de andere ontwikkelstrategieën is. Dit laat onverlet dat herontwikkeling van 
deze twee locaties wel een meerwaarde voor de woonkwaliteit van het gehele gebied kan 
hebben. 
 
De eigendomssituatie van de gronden binnen recreatiecluster Horst varieert, zowel tussen de 
parken als op de parken zelf. Op enkele parken is het eigendom gecentreerd bij één eigenaar, 
maar bij het overgrote deel van de parken is het eigendom verdeeld over meerdere 
grondeigenaren, welke in sommige gevallen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren 
(VvE).  
 
Voor wat betreft de bestemming geldt dat alle recreatieparken een recreatiebestemming 
hebben. Toch is permanente bewoning op sommige (delen van) parken toegestaan. 
Permanente bewoning wordt op de parken toegestaan middels een objectgebonden recht, een 
persoonsgebonden recht, dan wel een gedoogsituatie. In onderhavig advies zijn enkel de 
recreatiewoningen die middels een objectgebonden recht permanent bewoond mogen worden 
als recreatiewoning met permanente woonbestemming aangemerkt, omdat een 
persoonsgebonden recht of een gedoogsituatie geen (directe) rechten ontleent aan een 
eventuele toekomstige bewoner.  
 
De gemeente is met de parkeigenaren in gesprek gegaan over de ontwikkelperspectieven per 
park. De parkeigenaren hebben de keuze uit drie richtingen, te weten: 
Pakket 1: Recreatiepark: toekomstbestendig recreatieterrein met recreatie als hoofdfunctie 

en tijdelijk wonen als ondergeschikte functie. 
Pakket 2: Woonpark: volwaardig woonmilieu ten behoeve van voornamelijk kleinschalig, 

betaalbare woningen. 
Pakket 3: Herontwikkeling: volwaardig woonmilieu ten behoeve van een mix van 

woningtypes en doelgroepen, aangevuld met voorzieningen passend bij een 
woonbuurt. 

  
Per park is aangegeven welk(e) van de drie voorgestelde ontwikkelperspectieven aannemelijk 
zijn en is de voorkeur voor één van deze ontwikkelperspectieven aangegeven. Deze keuze 
geldt voor het gehele park (minimaal 90% van de eigenaren binnen het park moet instemmen 
met het ontwikkelperspectief), een keuze per individueel huisje is niet toegestaan.  
 
Er is een analyse gemaakt van de beschikbare informatie met betrekking tot de parken, het 
aantal eigenaren per park, het aantal opstallen, het gebruik van deze opstallen en de voorkeur-
ontwikkelperspectieven per park. Een overzicht van deze analyse is weergegeven in bijlage 2.  
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3.2. Investeringen 
In de concept Omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst is een overzicht van de 
verwachte investeringen opgenomen. De in de omgevingsvisie opgenomen investeringen zijn 
in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij geldt dat de nummering van de investering (1 tot 
en met 6) tevens de prioritering van de investeringen aangeeft, waarbij nummer 1 
(toegankelijkheid) de hoogste prioritering en nummer 6 (wandelpaden) de minst hoge 
prioritering heeft. 
 

# Investering 
1 Toegankelijkheid 

a. Toegangsweg Oost 
b. Toegangsweg West 

2 Ondergrondse infrastructuur 
3 Fietsroutes 

a. Kawoepersteeg 
b. Klein Veluwe-Dennenhorst 
c. Aansluiting omgeving netwerk 

4 Centraal speelbos Dennenhorst 
5 Duurzaamheidsmaatregelen 

a. Individuele energiebesparing / opwekking  
b. Collectieve energieopwekking 
c. Natuurinclusief 
d. Waterberging 

6 Wandelpaden 
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4. Ontwikkelstrategie recreatiecluster Horst 
 
 
In onze beleving zijn voor de ontwikkelstrategie inzake kostenverhaal bij de transformatie van 
het recreatiecluster Horst twee stromen te onderscheiden, te weten: 
1. veel borgen   

 Wro; 
 kan een hoge exploitatiebijdrage tot gevolg hebben; 
 veel duidelijkheid / zekerheid; 
 geen tot weinig flexibiliteit voor ontwikkelingen. 

2. weinig borgen   
 Chw, “Omgevingswet”; 
 toegesneden exploitatiebijdrage; 
 geen duidelijkheid; 
 ook financiële zekerheid; 
 veel flexibiliteit voor ontwikkelingen.  

 
Vanuit deze twee hoofdstromen beschrijven we navolgend drie ontwikkelstrategieën: (i) strak, 
(ii) soepel en (iii) flexibel.  

 
 
4.1. Strategie 1: “strak volgens de Wro” 

De transformatie van het recreatiecluster Horst is het gebied van de 
gebiedsontwikkeling. Alle investeringen, met uitzondering van de in 
paragraaf 3.2 genoemde bovenwijkse voorzieningen, behoren tot dat 
gebied en zijn daarmee gebiedseigen kosten geworden. Ieder park, 
en private eigenaar, betaalt naar rato van de opbrengstpotentie van 
zijn / haar eigendom mee aan alle gebiedseigen kosten en een deel 
van de bovenwijkse voorzieningen. 
 
De gemeente probeert, voor vaststelling van het bestemmingsplan voor dit gebied, met de 
private eigenaren tot anterieure afspraken te komen. Mocht dat niet (geheel) lukken, dan stelt 
de gemeente het exploitatieplan vast, waarmee zij haar kostenverhaal borgt en verzekerd. In 
een exploitatieplan zijn de ambities van de gemeente - en de financiële gevolgen daarvan voor 
de eigenaren - transparant en duidelijk weergegeven. 

 
De gemeente stelt op basis van haar visie een bestemmingsplan vast, waarin (afhankelijk van 
de anterieure afspraken) de bestemmingen gedetailleerd, uit te werken of met een 
wijzigingsbevoegdheid zijn bestemd.  

 
Iedereen, die een initiatief neemt om een aangewezen bouwplan te realiseren, moet 
(uiteindelijk) zijn/haar deel betalen in de totale kosten en investeringen.  
 
Het kan zo zijn dat de gemeente “gedwongen” wordt om voorinvesteringen te doen, die pas 
veel later worden “terugbetaald” door de exploitatiebijdragen van de overige parken.  
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De investeringen worden zoveel als mogelijk als gebiedseigen kosten aangemerkt. Dit kan 
resulteren in een hoge exploitatiebijdrage per bouwplan. Een dergelijke hoge bijdrage kan 
ertoe lijden van de parkeigenaren afzien van (her)ontwikkeling, waardoor de plannen en 
ambities van de gemeente niet worden verwezenlijkt. Om de (her)ontwikkeling te stimuleren, 
kan de gemeente overwegen om zelf te investeren in het plangebied en zo de 
exploitatiebijdrage te verminderen.  
 
Doordat de gemeente een bestemmingsplan vaststelt, kan de gemeente besluiten een 
voorbereidingsbesluit te nemen. Wanneer de gemeente een voorbereidingsbesluit neemt, kan 
zij omgevingsvergunningsaanvragen op basis van het voorgaande/vigerende 
bestemmingsplan afhouden c.q. de behandeling daarvan uitstellen. Echter, een 
voorbereidingsbesluit geldt slechts voor de duur van één jaar. Na afloop van dit jaar kan het 
voorbereidingsbesluit worden verlengd, maar de in het voorgaande jaar aangevraagde 
omgevingsvergunningen dienen dan wel in behandeling te worden genomen. Afhankelijk van 
de mate waarin de gemeente anterieure afspraken kan maken – en de doorlooptijd van deze 
onderhandelingen – en de wijze van bestemmen (gedetailleerd, uit te werken of met een 
wijzigingsbevoegdheid), kan de gemeente overwegen om een voorbereidingsbesluit te nemen. 
  
 

4.2. Strategie 2: “soepel door combinatie van Wro met delen van BU Chw” 
De transformatie van het recreatiecluster Horst is het gebied van de 
gebiedsontwikkeling. Alle investeringen, met uitzondering van de 
genoemde bovenwijkse voorzieningen, behoren tot dat gebied en zijn 
daarmee gebiedseigen kosten geworden.  
 
Per investering en per park wordt bekeken welke investeringen 
noodzakelijk zijn en welke investeringen later kunnen worden 
uitgevoerd. Op basis hiervan worden de kosten verhaald in de 
anterieure overeenkomst. Ieder park, en private eigenaar, betaalt uiteindelijk wel mee aan alle 
kosten en een deel van de kosten voor de in paragraaf 3.2 genoemde bovenwijkse 
voorzieningen. 
 
De gemeente probeert, voor vaststelling van het bestemmingsplan voor dit gebied, met de 
private eigenaren tot anterieure afspraken te komen. Mocht dat niet (geheel) lukken, dan stelt 
de gemeente geen exploitatieplan vast, maar borgt zij haar kostenverhaal met 
exploitatievoorschriften en/of exploitatieregels (vooruitschuiven / uitstellen van kostenverhaal) 
door gebruik te maken van artikel 7c lid 10 BU Chw. Met dit laatste wordt haar kostenverhaal 
geborgd en verzekerd bij verlening van de omgevingsvergunning, maar niet bij vaststelling van 
het bestemmingsplan.  
 
De gemeente stelt op basis van haar visie een bestemmingsplan vast, waarin (afhankelijk van 
de anterieure afspraken) de bestemmingen gedetailleerd, uit te werken of met een 
wijzigingsbevoegdheid zijn of worden bestemd.  

 
Iedereen, die een initiatief neemt om een aangewezen bouwplan te realiseren (een park te 
transformeren), moet uiteindelijk zijn/haar deel betalen in de totale kosten en investeringen.  
 

  



 
Gemeente Ermelo | Recreatiecluster Horst Blad 15. 
 
 
 
 
 

 
2668.2-D1c10 

 
Disclaimer: Dit advies is bestemd voor de in dit advies genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen 

verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Deze strategie wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld: 
 

Recreatiepark Dennenhorst wenst tot (her)ontwikkeling over te gaan. Tezamen 
met de parkeigenaren gaat de gemeente in overleg over de noodzakelijke 
investeringen en beziet welke investeringen later kunnen worden uitgevoerd. 
In dit geval zijn de noodzakelijke investeringen de aanleg van de westelijke 
toegangsweg met ondergrondse infrastructuur, de aanleg van de fietsroute 
Klein Veluwe-Dennenhorst en het centraal speelbos Dennenhorst. Een 
investering die bijvoorbeeld (nog) niet noodzakelijk is, is de aanleg van de 
oostelijke ontsluitingsweg.  

 
 
Het kan veel minder zo zijn dat de gemeente “gedwongen” wordt om voorinvesteringen te 
doen, die pas veel later worden “terugbetaald” door de exploitatiebijdragen van de overige 
parken. De kosten van de investeringen behorende bij de transformaties en initiatiefnemers 
worden op het moment van het initiatief verzekerd (anterieur of via een exploitatiebijdrage bij 
de omgevingsvergunning). Niet ver van te voren, niet ver nadien, maar ten tijde van het 
initiatief.  
 
Echter, in het voorbeeld van park Dennenhorst heeft één ontwikkeling wel tot gevolg dat de 
gemeente een groot aantal investeringen moet doen, terwijl de gemeente deze kosten slechts 
kan verhalen ter hoogte van de exploitatiebijdrage van park Dennenhorst. In dit geval kan de 
gemeente gebruikmaken van een ‘voorverkooppercentage’: de gemeente verplicht zich om de 
investeringen te doen, maar zal pas overgaan tot de uitvoering daarvan indien een bepaald 
percentage van de kosten is verhaald. Hierbij kan de gemeente zich beroepen op de financiële 
en economische uitvoerbaarheid van de gebiedsontwikkeling van park Dennenhorst. 

 
 
4.3. Strategie 3: “flexibel en maatwerk” 

De transformatie van het recreatiecluster Horst is het gebied van de 
gebiedsontwikkeling. Alle investeringen, met uitzondering van de 
bovenwijkse voorzieningen, behoren tot dat gebied en zijn daarmee 
gebiedseigen kosten geworden.  

 
Op gebiedsniveau zijn de investeringen bekend, maar als een initiatief tot 
transformatie komt wordt pas nader bezien wat de benodigde (delen van) 
investeringen zijn. Dan wordt beoordeeld welke kosten hoe worden 
verhaald en wordt een anterieure overeenkomst gesloten. Ieder park, en private eigenaar, 
betaalt mee aan zijn benodigde (delen van) de investeringen. De hoogte van zijn 
exploitatiebijdrage wordt met hem bepaald en is zuiver maatwerk.  
 
De gemeente probeert niet, voor vaststelling van het bestemmingsplan voor dit gebied, met de 
private eigenaren tot anterieure afspraken te komen, maar wacht af. De gemeente stelt alsdan 
per initiatief een bestemmingsplan vast, passend binnen de totale visie van het recreatiecluster 
Horst. Op basis van het initiatief wordt een anterieure overeenkomst gesloten en stelt de 
gemeente geen exploitatieplan vast.  
Ook borgt zij haar kostenverhaal niet met exploitatievoorschriften en/of exploitatieregels 
(vooruitschuiven / uitstellen van kostenverhaal), omdat geen uitwerking van de visie in een 
bestemmingsplan wordt gegeven totdat de gemeente en partijen een anterieure overeenkomst 
hebben gesloten.  
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De gemeente stelt op basis van haar visie geen algeheel bestemmingsplan vast, maar “vult” 
haar visie met bestemmingsplannen, afhankelijk van de particuliere initiatieven en anterieure 
overeenkomsten. De gemeente zal haar visie voorzien van een uitvoeringsparagraaf, of 
eventueel een Nota bovenwijkse voorzieningen. In de uitvoeringsparagraaf zijn de 
investeringen en investeringsprojecten behorende bij de visie opgenomen.  

 
Iedereen, die een initiatief neemt om een aangewezen bouwplan te realiseren (een park te 
transformeren), betaalt een bepaalde of tot stand gekomen “eigen” exploitatiebijdrage.  
 
Het is niet zo dat de gemeente “gedwongen” wordt om voorinvesteringen te doen, die pas veel 
later wordt “terugbetaald” door de exploitatiebijdragen van de overige parken. De kosten van 
de investeringen, behorende bij de transformaties en de initiatiefnemers, worden op het 
moment van het initiatief verzekerd (anterieure overeenkomst). Andere investeringen worden 
op andere momenten van andere initiatieven verzekerd. 
 
 

4.4. Samenvatting 
In de voorgaande paragrafen zijn drie ontwikkelstrategieën voor recreatiecluster Horst 
uiteengezet. In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van deze strategieën 
samenvattend uiteengezet.  
 

Voordelen Nadelen 
Strategie 1: “strak volgens de Wro”  

Ambities van de gemeente en de financiële 
gevolgen daarvan zijn transparant en 
duidelijk weergegeven en nodigen daarmee 
uit tot herontwikkeling. 

Gemeente kan gedwongen worden tot het 
doen van voorinvesteringen. 

Iedere initiatiefnemer moet uiteindelijk 
zijn/haar deel betalen in de totale kosten en 
investeringen. 

Ingeval niet tot anterieure overeenkomst 
wordt gekomen, is vaststelling van een 
exploitatieplan verplicht. 

 Kan niet tot moeilijk inspelen op 
veranderende en/of meerdere 
ontwikkelperspectieven.  

Voordelen Nadelen 
Strategie 2: “soepel door combinatie van Wro met delen van BU Chw” 

Iedere initiatiefnemer moet uiteindelijk 
zijn/haar deel betalen in de totale kosten en 
investeringen. 

Doordat de bijdrage van pioniers (early 
adopters) relatief hoog kan zijn, kan dit 
eerste ontwikkelaars afschrikken, ondanks 
de systematiek van een uiteindelijke 
eindafrekening.  

Ingeval niet tot anterieure overeenkomst 
wordt gekomen, is vaststelling van een 
exploitatieplan niet verplicht, maar kan 
worden volstaan met exploitatievoorschriften 
en/of exploitatieregels. 

Een relatief nieuwe vorm van 
bestemmingsplan en uitstel van 
kostenverhaal kan tot onduidelijkheid bij 
initiatiefnemers en gemeente leiden, omdat 
bieden er niet mee bekend zijn.  

Gemeente wordt minder snel gedwongen tot 
het doen van voorinvesteringen. 

 

De gemeente kan relatief gemakkelijk en 
flexibel inspelen op veranderende en/of 
meerdere ontwikkelperspectieven. 
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Voordelen Nadelen 
Strategie 3: “flexibel en maatwerk” 

Gemeente wordt niet gedwongen worden tot 
het doen van voorinvesteringen. 

De financiële gevolgen van 
(her)ontwikkeling zijn niet transparant 
weergegeven. 

Kan flexibel inspelen op veranderende en/of 
meerdere ontwikkelperspectieven. 

Exploitatiebijdragen worden onevenredig 
per park verdeeld. 

 Kan zorgen voor geen of gedeeltelijke 
uitvoering van gewenste investeringen of 
ambities, omdat ieder park zijn eigen deel 
doet (lappendeken).  

 
 
4.5. Advies recreatiecluster Horst 

Gezien de aard en omvang van de transformatie van het recreatiecluster Horst, wordt 
strategie 3 (flexibel en maatwerk) zoals beschreven in paragraaf 4.3 geadviseerd. Dit houdt in 
dat de gemeente op basis van haar visie geen algeheel bestemmingsplan vaststelt, maar per 
initiatief een bestemmingsplan vaststelt dat past binnen de totale visie van het recreatiecluster 
Horst. Per initiatief wordt – alvorens de bestemmingsplanprocedure wordt gestart - een 
anterieure overeenkomst gesloten en de gemeente stelt geen exploitatieplan of 
bestemmingsplan met exploitatievoorschriften of -regels vast. De gemeente dient de visie te 
voorzien van een uitvoeringsparagraaf, of eventueel een Nota bovenwijkse voorzieningen. In 
de uitvoeringsparagraaf zijn de investeringen en investeringsprojecten behorende bij de visie 
opgenomen.  

 
Bij strategie drie worden de investeringen voor zoveel als mogelijk toegeschreven aan de 
parken zelf, als gebiedseigen kosten. Dit houdt in dat een initiatiefnemer de benodigde 
investering(en) op het betreffende park zelf zal uitvoeren en financieren. Dit heeft als voordeel 
dat de parken – voor wat betreft de gebiedseigen kosten – enkel investeren wanneer de 
investering op het park zelf plaatsvindt en zij er aldus direct profijt van hebben. Daarnaast heeft 
de initiatiefnemer door deze strategie zelf invloed op uitvoering van de investeringen en de 
hoogte van de kosten. In paragraaf 3.2 werd al aangeduid dat de hoogte van de investeringen 
voor de toegangswegen oost en weg niet (meer) accuraat blijken te zijn en deze naar alle 
waarschijnlijkheid te hoog zijn ingeschat. De initiatiefnemer voert in geval van Strategie 3 de 
gebiedseigen kosten zelf uit en betaalt enkel de daadwerkelijke kosten. Daarnaast kan de 
gemeente - door het zoveel als mogelijk toeschrijven van de investeringen als gebiedseigen 
aan de parken zelf – voor deze gebiedseigen kosten niet worden gedwongen tot het doen van 
voorinvesteringen.  
 
De investeringen die niet als gebiedseigen kosten kunnen worden aangemerkt betreffen de 
investeringen die op meerdere parken betrekking hebben: (i) de bovenwijkse voorzieningen 
en (ii) de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Deze investeringen dient de gemeente te verhalen 
in de anterieure overeenkomst die zij met de initiatiefnemer sluit. De hoogte van de te verhalen 
kosten per park wordt berekend door middel van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is 
nader uitgewerkt in hoofdstuk 5. Om te voorkomen dat de gemeente voor wat betreft de 
bovenwijkse voorzieningen en de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling wordt gedwongen tot het 
doen van (hoge) voorinvesteringen, kan worden gewerkt met een voorverkooppercentage. Dit 
houdt in dat een bepaald percentage van de kosten voor een investering moet zijn verhaald 
alvorens de investering daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De hoogte van dit percentage is 
afhankelijk van de hoogte van de investeringskosten en de prioriteit van de investering. 
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5. Verdeelsleutel kosten en investeringen recreatiecluster Horst  
 
 

Voor het benaderen van de te verhalen kosten, passend bij Strategie 3, is gebruikgemaakt van 
de identificatie van de parken (zie hiervoor hoofdstuk 3.1 met aanvulling vanuit bijlage 2) en 
de investeringen (zie hoofdstuk 3.2). Vanuit deze twee identificaties is de verdeling / 
toerekening van de investeringen opgesteld en is een zogenaamde kostenverdeelsleutel 
geresulteerd.  
 
Voor het bepalen van de verdeelsleutel voor de kosten en investeringen worden drie stappen 
doorlopen:  

1. Het bepalen van de te verhalen kosten; 
2. Het bepalen van de maximaal te verhalen kosten (profijt en toerekenbaarheid), en  
3. De toerekening van de maximaal te verhalen kosten aan de parken, meer specifiek 

aan de individuele (recreatie)woningen (proportionaliteit). 
 
Deze drie stappen komen in de navolgende paragraven aan de orde. 
 
 

5.1. Te verhalen kosten 
Zoals in paragraaf 4.5 nader is omschreven, worden bij Strategie 3 de kosten zoveel als 
mogelijk als gebiedseigen aan de parken zelf toegeschreven. Deze gebiedseigen kosten 
komen direct voor rekening van de initiatiefnemer en hoeven daardoor niet te worden verhaald 
op andere parken of initiatiefnemers. Naast deze gebiedseigen kosten zijn er ook zogenaamde 
kosten voor bovenwijkse voorzieningen en investeringen in ruimtelijke ontwikkeling die niet 
volledig of direct aan 1 park of initiatiefnemer kunnen worden toegerekend. Deze kosten en 
investeringen zijn in het belang van meerdere parken of initiatiefnemers in het gehele 
recreatiecluster Horst.  
 
De benodigde investeringen en kosten (zoals beschreven in paragraaf 3.2) bij toepassing van 
strategie 3 kunnen dus worden opgesplitst in drie categorieën:  

1.  Gebiedseigen kosten; 
2.  Kosten voor bovenwijkse voorzieningen, en 
3.  Investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen.  

 
Navolgend is uiteengezet welke investeringen worden aangemerkt als gebiedseigen kosten, 
bovenwijkse voorzieningen en investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen.1   
 
Gebiedseigen kosten: uit te voeren en te financieren door initiatiefnemer 
De noodzakelijke investeringen van een (te transformeren) gebied of park worden zoveel als 
mogelijk toegeschreven aan de (herontwikkeling van de) parken zelf als gebiedseigen kosten. 
Daarnaast of daardoor is initiatiefnemer zelf verantwoordelijk voor de uitvoering en financieren 
van deze investeringen c.q. gebiedseigen kosten. De onderstaande investeringen kunnen als 
gebiedseigen kosten worden aangemerkt. De kosten voor investeringen zijn niet in bedrag 
geraamd, omdat de investeringen voor rekening en risico van de initiatiefnemer zijn.  
 

                                                      
1 De investering ‘3c: Aansluiting fietsroutes op omgeving netwerk’ is niet meegenomen bij de onderverdeling, omdat de kosten 
van deze investering enkel bestonden uit de realisatie van een fietsoversteekplaats plateau op de Zeeweg en tijdens één van de 
overleggen met de gemeente is geconstateerd dat deze fietsoversteekplaats niet noodzakelijk is omdat de bestaande 
infrastructuur zonder plateau een afdoende verkeersafwikkeling kan borgen. 
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# Investering Raming kosten 
1a + 2 
 
1b + 2 

Toegangsweg Oost m.u.v. kruising Horsterweg/Looweg 
en aanleg en verbreding Looweg 
Toegangsweg West  

N.v.t.  
N.v.t.  

3b Fietsroute: Klein Veluwe-Dennenhorst  N.v.t. 
 
Bovenwijkse voorzieningen: te verhalen middels anterieure overeenkomst 
Een aantal voorziene investeringen kan worden aangemerkt als investeringen in of kosten van 
bovenwijkse voorzieningen. Deze investeringen / kosten hebben betrekking op of zijn 
noodzakelijk bij een (herontwikkeling) van meerdere parken. Oftewel: een dergelijke 
investering is niet alleen ten bate en benodigd voor één park, maar voor meerdere parken 
binnen het recreatiecluster Horst.  
 
De kosten voor deze investeringen zijn geraamd conform het “Basisdocument Exponent 
Finance BV” d.d. 4 april 2019. Wat betreft 1a Toegangsweg Oost wordt opgemerkt dat de 
daadwerkelijk te maken kosten naar alle waarschijnlijkheid lager zullen zijn dan de geraamde 
kosten, omdat in de kostenraming de aanleg van volledig nieuwe wegen en ondergrondse 
infrastructuur als uitgangspunt is genomen, terwijl naar verwachting de bestaande 
infrastructuur (deels) kan worden (her)gebruikt. 
 
De onderstaande investeringen kunnen als investeringen / kosten voor bovenwijkse 
voorzieningen worden aangemerkt. 
 

# Investering Raming kosten 
1a + 2 Toegangsweg Oost:  

Kruising Horsterweg/Looweg 
Aanleg en verbreding Looweg 

 
€ 515.660 
€ 80.000 

3a Fietsroute: Kawoepersteeg € 1.010.000 
4 Centraal speelbos Dennenhorst € 510.000 

 
Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling: te vragen middels anterieure overeenkomst 
Ten slotte betreft een aantal investeringen kwaliteitsverbetering van het recreatiecluster Horst 
in zijn geheel. Bijdragen aan deze investeringen in zogenaamde ruimtelijke ontwikkelingen– 
zoals beschreven in paragraaf 2.1 – zijn alleen door middel van een anterieure overeenkomst 
te verkrijgen van een initiatiefnemer. Deze bijdrage kan worden gevraagd in de gesprekken 
voor het sluiten van een anterieure overeenkomst, maar kan niet worden afgedwongen of 
verhaald op de initiatiefnemer. Binnen het recreatiecluster Horst kunnen de onderstaande 
investeringen als in ruimtelijke ontwikkelingen worden aangemerkt. De kosten voor deze 
investeringen zijn geraamd conform het “Basisdocument Exponent Finance BV” d.d. 
4 april 2019. 
 

# Investering Raming kosten 
5 Duurzaamheidsmaatregelen 

a. Collectieve energieopwekking 
b. Natuurinclusief 

 
€ 350.0000 
€ 270.000 

6 Wandelpaden Niet geraamd 
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5.2. Profijt en toerekenbaarheid 
De gebiedseigen kosten worden, zoals in de vorige paragraaf naar voren is gekomen, voor 
rekening en risico uitgevoerd door de initiatiefnemer van het betreffende park. Ieder park zal 
zorgdragen voor het deel van de Toegangsweg west, Toegangsweg Oost en de Fietsroute 
Klein Veluwe-Dennenhorst voor zover deze wegen respectievelijk fietsroute op het betreffende 
park is voorzien. De kosten voor deze investeringen zijn aldus niet meegenomen in de 
navolgende paragrafen om te komen tot een kostenverdeelsleutel voor de parken. De 
investeringen in / kosten van bovenwijkse voorzieningen en de bijdrage aan de investeringen 
in ruimtelijke ontwikkelingen betreffen de investeringen / kosten die zijn meegenomen in de 
verdeelsleutel. 
 
Het bepalen van de maximaal te verhalen kosten vindt plaats op grond van artikel 6.13 lid 6 
Wro in combinatie met artikel 6.2.3 tot en met 6.2.5 Bro. In deze laatste artikelen is de 
kostensoortenlijst (de wettelijk verhaalbare kostensoorten) opgenomen. Door toepassing van 
deze artikelen én het artikel 6.13 lid 6 Wro worden de zogenaamde bovenwijkse voorzieningen 
in het kader van de te verhalen kosten betrokken.  
 
Artikel 6.13 lid 6 Wro luidt als volgt: “De kosten in verband met werken, werkzaamheden en 
maatregelen waarvan het plangebied of een gedeelte daarvan profijt heeft, en welke 
toerekenbaar zijn aan de herontwikkeling, worden naar evenredigheid opgenomen in de 
berekening van de bijdrage.”  
 
In dit artikel zijn de onderstaande drie voorname en relevante criteria terug te vinden: 

 Profijt: het plangebied of een gedeelte daarvan moet baat hebben bij de betreffende 
werken, werkzaamheden en maatregelen. Te denken valt aan fysiek nut (bij wegen 
of riolering bijvoorbeeld) of aan het feit dat door de voorzieningen en maatregelen 
een groter gebied kan worden ontwikkeld; 

 Toerekenbaarheid: de kosten zouden zonder het plan niet gemaakt worden of 
worden mede ten behoeve van het plan gemaakt; 

 Proportionaliteit: als meerdere percelen profijt hebben van een voorziening, werk of 
maatregel, worden de kosten naar rato verdeeld. 

 
De toepassing van deze drie criteria op verhaalbare kosten, kan betekenen dat niet alle kosten 
verhaald kunnen worden op het een of op het andere plangebied. Dit kan in deze casus van 
het recreatiecluster Horst betekenen dat niet alle kosten verhaald kunnen worden op alle 
recreatieparken, omdat niet alle recreatieparken profijt van de investering / kosten hebben, of 
omdat de investering niet aan alle recreatieparken is toe te rekenen. Volledigheidshalve wordt 
opgemerkt dat deze drie criteria niet verplicht zijn om toe te passen bij het verhalen van kosten 
via een anterieure overeenkomst. Echter, in de praktijk houden (ontwikkelende) partijen in de 
onderhandelingen voor een anterieure overeenkomst wel vaak (enige) rekening mee.  
 
Per investering is reeds in paragraaf 5.1 bezien welke investeringen “langs de lat van deze 
3 criteria worden gelegd”: de kosten voor bovendijkse voorzieningen en de investeringen in 
ruimtelijke ontwikkelingen. Vervolgens moet worden bepaald of alle parken profijt hebben van 
een of meerdere investeringen. Slaagt dit criterium, dan moet per investering worden bepaald 
of de investering toe te rekenen is aan een of meerdere parken. Slaagt dit criterium, dan moet 
worden bepaald wat dan het proportionele deel van de investering is dat aan een betreffend 
park wordt toegerekend.  
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De toets van het criterium profijt en het criterium toerekenbaarheid is in bijlage 3 opgenomen. 
Deze bijlage geeft ook weer dat een deel van de bovenwijkse voorzieningen niet aan de parken 
is toe te rekenen, maar dat een deel aan het “bestaand gebied” van de gemeente Ermelo wordt 
toegerekend. Oftewel: het bestaand gebied heeft ook profijt van deze investeringen en deze 
investeringen zijn niet volledig toe te rekenen aan de parken.  
 
Uit bijlage 3 blijkt dat de geraamde bovenwijkse voorzieningen niet geheel toerekenbaar zijn 
aan de recreatieparken, omdat deze bovenwijkse voorzieningen deels toerekenbaar zijn aan 
de omgeving van het plangebied (bestaand gebied van de gemeente Ermelo). De 
investeringen in ruimtelijke ontwikkelingen zijn geheel toerekenbaar aan de recreatieparken. 
In totaal heeft dit tot gevolg dat € 632.500,00 niet kan worden verhaald op de parken.  
 
In onderstaande tabel is dit nader uiteengezet en is per investering aangegeven hoeveel 
procent van de geraamde investering aan de parken is toegerekend en hoeveel niet aan de 
parken is toegerekend.  
 

Investering Bedrag Toerekenbaar 
aan parken 
(PTP) 

Niet 
toerekenbaar 
aan parken 

Bovenwijkse voorzieningen 
1a+2 Toegangsweg Oost 
(Kruising Horsterweg/Looweg) 

 € 80.000  100%  € -    

1a+2 Toegangswet Oost 
(aanleg verbreding Looweg) 

 € 515.660  100%  € -    

3a Fietsroute  € 1.010.000  50%  € 505.000  
4 Centraal speelbos 
Dennenhorst 

 € 510.000  75%  € 127.500  

Totaal  € 2.115.660   € 1.483.160   € 632.500  
Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling 

5b Collectieve 
energieopwekking 

 € 350.000  100%  € -    

5 Natuurinclusief  € 270.000  100%  € -    
Totaal  € 620.000   € 620.000   € -    

 
 
5.3. Proportionaliteit / verdeelsleutel  

Het criterium proportionaliteit omvat de wijze waarop een park of een individuele woning moet 
bijdragen aan de toegerekende investeringen / kosten.  
 
5.3.1. Proportionaliteit 
Voor de invulling van dit criterium is gekozen voor een proportionele verdeling op basis van 
een waardevermeerdering, die ontstaat na een voorgenomen wijziging van het gebruik of 
functie. Deze eventuele herontwikkeling / wijziging van een park is beschreven in de pakketten 
1, 2 en 3 in de (concept) Omgevingsvisie Herontwikkeling recreatiecluster Horst. Op basis van 
deze pakketten worden de toe te rekenen kosten verdeeld over de recreatieparken  

- indien sprake is van een waardevermeerdering ; 
- als gevolg van het gekozen pakket, en 
- naar rato van deze waardevermeerdering.  
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De hoogte van de waardevermeerdering is afhankelijk van de waarde in de huidige situatie 
(recreatie of permanente bewoning) op het park en de waarde na herontwikkeling, afhankelijk 
van het gekozen pakket. Deze waarde voor en waarde na zijn gewaardeerd op basis van een 
referentieonderzoek naar transacties van (i) recreatiewoningen, (ii) recreatiewoningen met 
permanent verblijf, en (iii) woonbungalows. In dit referentieonderzoek zijn verkooptransacties 
tussen 1 januari 2018 en 23 juni 2019 meegenomen en zijn deze referentietransacties 
vergeleken met en een overzicht van de WOZ-waarde d.d. 2018 van de opstallen op de 
recreatieparken. 
 
Uit het referentieonderzoek naar recreatiewoningen (waar voor zover bekend geen 
permanente verhuur is toegestaan) in Ermelo blijkt een gemiddelde waarde van € 240,00 per 
m² perceeloppervlakte. De waarde voor bungalow woningen in Ermelo bedraag op basis van 
het referentieonderzoek € 559,00 per m² perceeloppervlak. Deskundigen hebben voor de 
waarde van woningen binnen het recreatiecluster een afslag van 25% gehanteerd, omdat de 
waarde van woningen in de omgeving van een recreatiepark doorgaans lager is dan de waarde 
van woningen in een gemiddelde woonwijk. Dit resulteert in een waarde van € 419,00 per m² 
perceel. De waarde van bedrijfswoningen ad. € 350,00 per m² perceeloppervlakte hebben 
deskundigen afgeleid van de WOZ-waarde van de bedrijfswoningen binnen recreatiecluster 
horst, omdat er geen / niet voldoende bruikbare referentietransacties beschikbaar zijn.   
 
Dit resulteert samengevat in de navolgende waardes:  
 

 
 
Voor de invulling van het criterium proportionaliteit betekent concreet:  
 

 Pakket 1: de functie en het gebruik blijven na herontwikkeling gelijk aan de huidige 
functie, waardoor er geen waardevermeerdering plaatsvindt en er dus ook geen 
kosten te verhalen of (proportioneel) toe te rekenen zijn.  

 Pakket 2: de huidige recreatiefunctie wijzigt in een permanente woonfunctie, 
waardoor drie waardevermeerderingen ontstaan: 
1. Recreatie  permanente woonbestemming: deze waardevermeerdering wordt 

door ons geraamd op € 179,00 per m² perceel. 
2. Bedrijfswoning  permanente woonbestemming: deze waardevermeerdering 

wordt door ons geraamd op € 69,00 per m² perceel. 
3. Recreatiewoning met recreatieve bestemming en functieaanduiding wonen  

permanente woonbestemming waarbij functie en gebruik gelijk blijven, maar de 
bouwmogelijkheden verruimen (maximale bouwhoogte wijzigt van 4,5 naar 7 
meter en in plaats van 6m² aan bijgebouwen wordt 10m² toegestaan): deze 
waardevermeerdering wordt door ons geraamd op € 15,00 per m² perceel.  

 Pakket 3: de recreatiefunctie wijzigt – net zoals bij pakket 2 – naar wonen, waardoor 
ook hier een waardevermeerdering ontstaat. Echter, doordat in pakket 3 
herstructurering van het gehele park is voorgenomen zijn hier tevens sloop- en 
ontwikkelkosten aan de orde. Hierdoor dient een correctie op de 
“bruto”waardevermeerdering plaats te vinden om de “netto”waardevermeerdering te 
bereiken.  

 

waarde per m2 perceel

Recreatiewoning 240,00€                                                    

Woning in omgeving recreatiepark 419,00€                                                    

Bedrijfswoning 350,00€                                                    
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Er ontstaan in dit pakket dus drie “netto”waardevermeerderingen: 
1. Recreatie  permanente woonbestemming: deze waardevermeerdering wordt –

inclusief correctie - door ons geraamd op € 129,00 per m² perceel. 
2. Bedrijfswoning  permanente woonbestemming: deze waardevermeerdering 

wordt – inclusief correctie door ons geraamd op € 19,00 per m² perceel. 
3. Recreatiewoningen met recreatieve bestemming en functieaanduiding wonen  

permanente woonbestemming waarbij functie en gebruik gelijk blijven, maar de 
bouwmogelijkheden verruimen (maximale bouwhoogte wijzigt van 4,5 naar 7 
meter en in plaats van 6m² aan bijgebouwen wordt 10m² toegestaan): deze 
waardevermeerdering wordt door ons geraamd op € 15,00 per m² perceel. Echter 
is in dit pakket herstructurering van het gehele park aan de orde en is de correctie 
op de “bruto” waardevermeerdering (€ 50,00 per m2 perceel) hoger dan de “bruto” 
waardevermeerdering zelf (€ 15,00 per m2 perceel). Hierdoor ontstaat er voor 
deze type woningen geen “netto” waardevermeerdering. .  

 
5.3.2 Gewogen eenheden 
Om de proportionele bijdrage van een park bij een bepaald gekozen pakket (1, 2 of 3) te 
kunnen berekenen / bepalen, dienen de verschillende waardevermeerderingen ten opzichte 
van elkaar te worden “gewogen”.  

 
De gewogen eenheid wordt berekend door één van de waardevermeerderingen op 1 te stellen 
en de andere waardevermeerderingen uit te drukken ten opzichte van de 
waardevermeerdering die op 1 is gesteld. De waardevermeerdering van een recreatiewoning 
naar permanente woning bij pakket 3 (€ 129,00 per m²) is in onderhavig advies op 1 gesteld. 
De andere waardevermeerderingen in de pakketten 1, 2 en 3, variërend van € 0,00 tot € 179,00 
per m², zijn uitgedrukt ten opzichte van de waardevermeerdering van € 129,00 per m². Dat wil 
zeggen dat een waardevermeerdering van € 179,00 per m² ten opzichte van “de op 1 gestelde” 
waardevermeerdering van € 129,00 per m² een gewichtsfactor oplevert van 1,39.  
 
Onderstaande tabel geeft de gewogen eenheid weer per waardevermeerdering van een opstal 
bij het gekozen pakket 1, 2 of 3. 
  

 
 
Op basis van:  

 de keuze van een pakket (voor herontwikkeling) door een park (1, 2 of 3), 
 de waardevermeerderingen die ontstaan als gevolg van het gekozen pakket, en 
 de gewichtsfactor behorende bij de waardervermeerderingen,  

kunnen, per park en voor het totaal van het recreatiecluster Horst, de gewogen eenheden 
worden bepaald. De eenheden, oftewel de woningen van een park, zijn hierdoor, op basis van 
de verschillende waardevermeerderingen die deze eenheden / woningen kunnen hebben, ten 
opzichte van elkaar gewogen. Daarmee zijn de woningen zogenaamde “gewogen eenheden” 
geworden.  

Huidige waarde per 

m2 perceel

Toekomstige 

waarde per m2 

perceel

Sloop en aanleg 

BRM/WRM

Waardevermeer-

dering
Gewichtsfactor

Pakket 1 240,00€                         240,00€                         -€                        -€                           0,00

Pakket 2

Recreatie --> permanent wonen 240,00€                         419,00€                         -€                        179,00€                    1,39

Functieaanduiding wonen --> permanent wonen 404,00€                         419,00€                         -€                        15,00€                      0,12

Bedrijfswoning --> Permanent wonen 350,00€                         419,00€                         -€                        69,00€                      0,53

Pakket 3

Recreatie -->Wonen 240,00€                         419,00€                         50,00€                   129,00€                    1

Functieaanduiding wonen --> permanent wonen 404,00€                         419,00€                         50,00€                   -€                           0,00

Bedrijfswoning-->Wonen 350,00€                         419,00€                         50,00€                   19,00€                      0,15
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Voor het bepalen van deze gewogen eenheden van een park wordt de gewichtsfactor, per type 
waardevermeerdering behorend bij het gekozen pakket (zoals in voorgaande tabel is 
weergegeven), vermenigvuldigd met de hoeveelheid m2 oppervlakte van het park naar rato 
van het aantal opstallen / woningen op het park. Deze vermenigvuldigingen per type 
waardevermeerdering geven het aantal gewogen eenheden per recreatiepark. Voor de m² 
oppervlakte en het aantal opstallen / woningen per park wordt verwezen naar bijlage 2.  
 
De wijze van berekening is nader toegelicht aan de hand van een rekenvoorbeeld van het 
aantal gewogen eenheden voor het Park Dennenhorst bij pakket 3: 
- Huidige situatie: 

 Totale perceeloppervlakte: 26.950 m²  
 Opstallen (afgeronde percentages):  

o 88% recreatiewoningen;  
o 10% functie aanduiding wonen; 
o 2% bedrijfswoningen.  

- Berekening aantal gewogen eenheden (gewichtsfactoren zijn afgeronde getallen): 
 26.950 * 88% * 1 +  
 26.950 * 10% * 0,00 +  
 26.950 * 2% * 0,12 = 23.917 gewogen eenheden 

 
Onderstaande tabel geeft de totale hoeveelheid gewogen eenheden per recreatiepark weer 
op basis van de door de recreatieparken aangegeven voorkeur van de pakketten 1, 2 of 3.  

 
 Uit voorgaande tabel en gegevens is een minimale- en maximale hoeveelheid gewogen 
eenheden per recreatiepark te bepalen / onderscheiden. Onderstaande tabel laat deze 
minimale- en maximale hoeveelheid gewogen eenheden per recreatiepark zien.  
 

Park Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3

De Beukenhorst NVT 25.324                          18.000                        

Dennenhorst NVT NVT 23.917                        

Dennenoord NVT NVT 12.485                        

Oud Duin Ermelo NVT NVT 5.550                          

De Veluwe -                                36.774                          NVT

Klein Veluwe -                                6.436                            NVT

Alco -                                23.332                          NVT

Timar Imor -                                29.557                          21.009                        

het Loo -                                18.476                          NVT

Coenravi -                                13.889                          9.800                          

Oase NVT 2.106                            938                              

Sneeuwwitje -                                25.073                          17.400                        

Horsterland -                                33.902                          NVT

Duiventil -                                7.325                            NVT

Kawoepersteeg 16-20 NVT 899                                173                              
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Deze minimale en maximale gewogen eenheden geven per park weer wat de ene en de 
andere uiterste is van de waardevermeerderingen, die als gevolg van/ het gekozen pakket (1, 
2 of 3) optreden. Dit geeft dus ook weer over welke minimale en maximale gewogen eenheden 
de toegerekende investeringen / kosten kunnen worden verdeeld.  

 
Binnen deze minimale en maximale gewogen eenheden zijn nog legio andere mogelijkheden 
en varianten denkbaar. Op voorhand is echter niet bekend welk pakket van herontwikkeling 
een park kiest. Met de minimale en maximale gewogen eenheden, op basis van de voorkeur 
van een park voor een pakket 1,2 of 3, zijn wel de twee uiterste varianten inzichtelijk gemaakt. 
 
5.3.3 Bijdrage per investering 
Om de totale bijdrage per recreatiepark te kunnen berekenen, is naast het aantal gewogen 
eenheden per park ook de bijdrage per gewogen eenheid per park noodzakelijk. De totale 
bijdrage per recreatiepark wordt dan als volgt berekend:  

“aantal gewogen eenheden x bijdrage per gewogen eenheid”   
 
Het aantal gewogen eenheden volgt uit de voorgaande paragraaf.  
 
De bijdrage per gewogen eenheid wordt allereerst per investering berekend. Voor bijvoorbeeld 
de investering ‘1a+2 Toegangsweg Oost (Kruising Horsterweg / Looweg)’ wordt gekeken aan 
welke parken deze investering wordt toegerekend en in hoeverre / in welke mate deze 
investering aan deze parken toe te rekenen is. Voor de investering ‘1a+2 Toegangsweg Oost 
(Kruising Horsterweg / Looweg)’ betreft de toerekening aan de parken Timar Imor, Het Loo, 
Coenravi, Oase en Sneeuwwitje. De investering wordt voor 100% aan deze parken 
toegerekend en bedraagt € 80.000.  
 
Vervolgens wordt het aantal gewogen eenheden, op basis van de eenheden 
(recreatiewoningen, bedrijfswoningen en recreatiewoningen met functie wonen) van deze 
parken (Timar Imor, Het Loo, Coenravi, Oase en Sneeuwwitje) bij elkaar opgeteld. In totaal 
bedragen de gewogen eenheden van deze parken 938 (minimale gewogen eenheden) en 
89.103 (maximale gewogen eenheden). 
 
 

Park Minimale gewogen eenheden Maximale gewogen eenheden

De Beukenhorst 18.000                                                      25.324                                                            

Dennenhorst 23.917                                                      23.917                                                            

Dennenoord 12.485                                                      12.485                                                            

Oud Duin Ermelo 5.550                                                        5.550                                                               

De Veluwe -                                                            36.774                                                            

Klein Veluwe -                                                            6.436                                                               

Alco -                                                            23.332                                                            

Timar Imor -                                                            29.557                                                            

het Loo -                                                            18.476                                                            

Coenravi -                                                            13.889                                                            

Oase 938                                                            2.106                                                               

Sneeuwwitje -                                                            25.073                                                            

Horsterland -                                                            33.902                                                            

Duiventil -                                                            7.325                                                               

Kawoepersteeg 16-20 173                                                            899                                                                  

Totaal                                                       61.062                                                           265.047 
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Daarna wordt het bedrag van de investering, dat aan de parken is toe te rekenen (in dit geval 
100%), gedeeld door de som van het aantal gewogen eenheden van de betreffende parken 
(Timar Imor, Het Loo, Coenravi, Oase en Sneeuwwitje). Dit resulteert in een bijdrage per 
gewogen eenheid van de betreffende parken voor de investering ‘1a+2 Toegangsweg Oost 
(Kruising Horsterweg / Looweg’. Deze bijdrage voor deze investering per gewogen eenheid 
bedraagt dan respectievelijk € 85,28 (minimale gewogen eenheden) en € 0,90 (maximale 
gewogen eenheden).  
 
De bijdrage per gewogen eenheid is op deze wijze voor iedere investering berekend in de 
“minimale en de maximale variant” van waardevermeerdering behorende bij de keuze voor 
pakket 1, 2 of 3 en is onderstaand weergegeven.  
 

 
 
5.3.4 Bijdrage per recreatiepark 
Nu de bijdrage per gewogen eenheid per investering berekend is, kan de bijdrage per gewogen 
eenheid per park worden berekend.  
 
Deze bijdrage per gewogen eenheid per park volgt uit de optelling van de bijdragen per 
gewogen eenheid per investering waar een “park bij betrokken is” en een investering aan 
toegerekend is.  
 
Voor bijvoorbeeld de toegerekende investeringen aan het park Beukenhorst is de berekening 
van de totale bijdrage per gewogen eenheid, in de “minimale variant” als volgt: 
- 5b Collectieve energieopwekking:  

o Investering € 350.000,00. 
o Gewogen eenheden van de toegerekende parken 61.062. 
o Bijdrage per toegerekend park per gewogen eenheid € 5,73. 

- 5c Natuurinclusief:  
o Investering € 270.000,00. 
o Gewogen eenheden van de toegerekende parken 61.062. 
o Bijdrage per toegerekend park per gewogen eenheid € 4,42.  
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1a+2 Toegangsweg Oost (Kruising Horsterweg/Looweg) X X X X X 80.000€           100% 938         85,28€       89.103      0,90€     

1a+2 Toegangsweg Oost (Looweg aanleg verbreding) X X X X X 515.660€        100% 938         549,69€     89.103      5,79€     

3a Fietsroute X X X X X X X X X X X X X X 1.010.000€     50% 43.062   11,73€       239.723   2,11€     

4 Centraal speelbos Dennenhorst X X X X X X 510.000€        75% 41.952   9,12€         108.494   3,53€     

2.115.660€     1.483.160€     

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling
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5b Collectieve energieopwekking X X X X X X X X X X X X X X X 350.000€        100% 61.062   5,73€         265.047   1,32€     

5c Natuurinclusief X X X X X X X X X X X X X X X 270.000€        100% 61.062   4,42€         265.047   1,02€     

620.000€        620.000€        

totale investering

totale investering
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- Totaal Beukenhorst:  
o Toegerekende investeringen: € 620.000,00. 
o Gewogen eenheden van de toegerekende parken 61.062.  
o Bijdrage per toegerekend park per gewogen eenheid € 10,15. 

 
Op deze wijze volgt voor ieder park de totale bijdrage per gewogen eenheid voor wat betreft 
de aan dat park toegerekende investeringen, in zowel de “minimale als de maximale variant” 
van waardevermeerdering behorende bij de keuze voor pakket 1, 2 of 3.  
 

  
 

Vanuit de totale bijdrage per gewogen eenheid per park kan door een vermenigvuldiging met 
de gewogen eenheden van het park de totale bijdrage per park ontstaan.  
 
Voor het park Beukenhorst betreft dit dan:  
- Minimale gewogen eenheden 

o totale bijdrage per gewogen eenheid: € 10,15. 
o totale gewogen eenheden: 18.000. 
o totale bijdrage park Beukenhorst: € 182.763,00. 

 
- Maximale gewogen eenheden 

o totale bijdrage per gewogen eenheid: € 2,34. 
o totale gewogen eenheden: 25.324. 
o totale bijdrage park Beukenhorst: € 59.237,00. 

 
In onderstaande tabel is de berekening van het park Beukenhorst opgenomen en is ook de 
berekening van de bijdragen voor de andere parken opgenomen.  

 
 

Bijdrage bij minimale gewogen eenheden

Bijdrage per gewogen 

eenheid

De Beukenhorst 10,15€                                    

Dennenhorst 31,00€                                    

Dennenoord 31,00€                                    

Oud Duin Ermelo 31,00€                                    

De Veluwe -€                                        

Klein Veluwe -€                                        

Alco -€                                        

Timar Imor -€                                        

het Loo -€                                        

Coenravi -€                                        

Oase 656,85€                                 

Sneeuwwitje -€                                        

Horsterland -€                                        

Duiventil -€                                        

Kawoepersteeg 16-20 21,88€                                    

Bijdrage bij maximale gewogen eenheden

Bijdrage per gewogen 

eenheid

De Beukenhorst 2,34€                                      

Dennenhorst 7,97€                                      

Dennenoord 7,97€                                      

Oud Duin Ermelo 7,97€                                      

De Veluwe 7,97€                                      

Klein Veluwe 7,97€                                      

Alco 7,97€                                      

Timar Imor 11,13€                                    

het Loo 11,13€                                    

Coenravi 11,13€                                    

Oase 11,13€                                    

Sneeuwwitje 11,13€                                    

Horsterland 4,45€                                      

Duiventil 4,45€                                      

Kawoepersteeg 16-20 4,45€                                      
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5.3.5 Bijdrage per recreatiepark per object 
Vanuit al deze voorgaande informatie en gegevens is ook per park de bijdrage te berekenen 
per object / opstal op het betreffende park.  
 
In bijlage 4 is deze berekening per park en in totaal weergegeven, wederom voor zowel de 
“minimale als de maximale variant” van waardevermeerdering behorende bij de keuze voor 
pakket 1, 2 of 3.   
 
Deze bijlage 4 geeft per park het gedetailleerde financiële inzicht voor de verdeelsleutel en 
toerekening van de investeringen / kosten. Bijlage 4 geeft ook de “minimale en maximale 
variant” van een gekozen pakket 1, 2 of 3 per park (!) weer, dat mede door de keuze van een 
ander park wordt beïnvloedt. Een daadwerkelijke bijdrage per park (of per opstal) wordt in hoge 
mate bepaalt door de waardevermeerdering / gekozen pakket van een ander park.  
 

  

Minimale 

gewogen 

eenheden (A)

Bijdrage per 

gewogen eenheid 

(B)

Totale bijdrage 

(C = A x B)

Maximale 

gewogen 

eenheden (D)

Bijdrage per 

gewogen eenheid 

(E)

Totale bijdrage 

(F = D x E)

De Beukenhorst 18.000 10,15€                            182.763€              25.324 2,34€                              59.237€                 

Dennenhorst 23.917 31,00€                            741.379€              23.917 7,97€                              190.648€               

Dennenoord 12.485 31,00€                            387.027€              12.485 7,97€                              99.525€                 

Oud Duin Ermelo 5.550 31,00€                            172.028€              5.550 7,97€                              44.238€                 

De Veluwe -                         -€                                -€                       36.774 7,97€                              293.142€               

Klein Veluwe -                         -€                                -€                       6.436 7,97€                              51.306€                 

Alco -                         -€                                -€                       23.332 7,97€                              185.984€               

Timar Imor 0 -€                                -€                       29.557 11,13€                            328.999€               

het Loo -                         -€                                -€                       18.476 11,13€                            205.658€               

Coenravi -                         -€                                -€                       13.889 11,13€                            154.602€               

Oase 938 656,85€                         616.186€              2.106 11,13€                            23.447€                 

Sneeuwwitje -                         -€                                -€                       25.073 11,13€                            279.087€               

Horsterland -                         -€                                -€                       33.902 4,45€                              150.722€               

Duiventil -                         -€                                -€                       7.325 4,45€                              32.566€                 

Kawoepersteeg 16-20 173 21,88€                            3.777€                  899 4,45€                              3.999€                   

Totale bijdrage 61.062 2.103.160€          265.047 2.103.160€           

Parken / Bijdrage per park

Minimale gewogen eenheden Maximale gewogen eenheden



 
Gemeente Ermelo | Recreatiecluster Horst Blad 29. 
 
 
 
 
 

 
2668.2-D1c10 

 
Disclaimer: Dit advies is bestemd voor de in dit advies genoemde opdrachtgever en het doel waarvoor het is opgesteld. Er wordt geen 

verantwoordelijkheid aanvaard bij gebruik door derden tenzij met schriftelijke toestemming van Gloudemans. 

Bijlage 4 is een houvast, een indicatie van minimum en maximum, voor het te leveren 
maatwerk bij de verdeelsleutel van de (vereiste) geraamde investeringen over de verschillende 
waardevermeerderingen van de aanwezige opstallen op de parken in het recreatiecluster 
Horst.  

 
 

5.4. Bijdrage per recreatiepark per object bij voorkeursvariant 
In paragraaf 5.3 is stap voor stap uiteengezet hoe de verdeelsleutel is opgebouwd en hoe de 
bijdrage per recreatiepark en de bijdrage per object is berekend. Deze bijdragen zijn berekend 
op basis van een minimale en een maximale variant. Deze minimale en maximale varianten 
zijn de ene en de andere uiterste van de waardevermeerderingen, die als gevolg van het per 
park gekozen pakket (1, 2 of 3) optreden. In paragraaf 5.3.2 is deze werkwijze nader 
omschreven en is ook al aangegeven dat binnen deze minimale en maximale varianten nog 
legio andere mogelijkheden en varianten denkbaar zijn, maar dat op voorhand niet bekend is 
welk pakket (1, 2 of 3) een park kiest. Met de minimale en maximale varianten, op basis van 
de voorkeur van een park voor een pakket 1, 2 en/of 3, zijn wel de twee uiterste varianten 
inzichtelijk gemaakt, gebaseerd op de aangegeven voorkeuren voor pakket(en) voor een park 
zoals weergegeven in bijlage 2.  
 
In bijlage 2 is ook aangegeven wat de voorkeursvariant per park is (pakket 1, 2 óf 3). Ondanks 
dat op voorhand niet met zekerheid is te zeggen voor welk pakket een park gaat kiezen, betreft 
het voorkeurspakket wel het meest voor de hand liggende scenario (per park). Om die reden 
is in deze paragraaf de bijdrage per recreatiepark en per object berekend, op basis van deze 
voorkeursvariant.  
 
De berekening van de te verhalen kosten (paragraaf 5.1), profijt en toerenbaarheid (paragraaf 
5.2), de proportionele verdeling op basis van de waardevermeerdering (paragraaf 5.3.1), het 
aantal gewogen eenheden per recreatiepark (paragraaf 5.3.2), de bijdrage per gewogen 
eenheid per investering (paragraaf 5.3.3), de bijdrage per recreatiepark (paragraaf 5.3.4) en 
de bijdrage per recreatiepark per object (paragraaf 5.3.5) is bij de voorkeursvariant hetzelfde 
als bij de berekening van de minimale en maximale variant.  
 
De stappen van paragraaf 5.1 tot en met paragraaf 5.3 zijn voor de voorkeursvariant per park 
opnieuw doorlopen om de bijdrage per recreatiepark per object te berekenen. Voor een 
toelichting op de berekening wordt verwezen naar voornoemde paragrafen.  
 
In bijlage 5 is de berekening van de bijdrage per recreatiepark per object aan de hand van 
deze stappen weergegeven. Bijlage 5 bevat de navolgende tabellen voor de voorkeursvariant: 
- Aantal gewogen eenheden per park 
- Bijdrage per gewogen eenheid per investering 
- Bijdrage per recreatiepark 
- Bijdrage per receratiepark per object 
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BIJLAGE 1 
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1a + 2 Toegangsweg Oost (Kruising Horsterweg / Looweg) X X X X X volledig toerekenbaar aan omliggende parken 85.000€            100% ‐€                  
1a + 2 Toegangsweg Oost (Looweg aanleg verbreding) X X X X X volledig toerekenbaar aan omliggende parken 380.000€          100% ‐€                  
3a Fietsroute X X X X X X X X X X X X X X X Gedeeltelijk toerekenbaar  240.000€          50% 120.000€         
4 Centraal speelbos Dennenhorst Gedeeltelijk toerekenbaar  ‐€                   75% ‐€                  

totale investering 705.000€          585.000€          120.000€         

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling
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5b Collectieve energieopwekking X X X X X X X X X X X X X X X X investering in parken, volledig toerekenbaar 350.000€          100% ‐€                  
5c Natuurinclusief X X X X X X X X X X X X X X X X investering in parken, volledig toerekenbaar 290.000€          100% ‐€                  

totale investering 640.000€          640.000€          ‐€                  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2a 
 
 



Aantal % Aantal % Aantal %
De Beukenhorst 36 34 94% 0% 2 6% X 2 18.895
Dennenhorst 52 46 88% 5 10% 1 2% X 3 26.950
Dennenoord 38 37 97% 0% 1 3% X 3 12.772
Oud Duin Ermelo 21 12 57% 8 38% 1 5% X 3 9.594
De Veluwe 58 53 91% 5 9% 0% X 2 28.775
Klein Veluwe 10 5 50% 3 30% 2 20% X 2 7.702
Alco 23 22 96% 0% 1 4% X 2 17.276
Timar Imor 36 34 94% 0% 2 6% X 1 22.054
het Loo 22 21 95% 0% 1 5% X 2 13.698
Coenravi 12 11 92% 0% 1 8% X 1 10.550
Oase 16 2 13% 13 81% 1 6% X 2 6.990
Sneeuwwitje A 21 14 67% 6 29% 1 5% X 2 12.380
Sneeuwwitje B 21 16 76% 5 24% 0% X 2 11.861
Horsterland 48 47 98% 0% 1 2% X 2 24.749
Duiventil 15 12 80% 2 13% 1 7% X 2 6.308
Kawoepersteeg 16‐20 3 0% 2 67% 1 33% X 2 3.516
Totaal 432 366 49 17 234.070

Voorkeursvariant: overzicht opstallen en pakket
Totaal aantal 
opstallen

Voorkeur 
pakket

Oppervlakte 
park

Pakket 3Pakket 1 Pakket 2
Aantal recreatief Aantal woningen Aantal bedrijfswoningen



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2b 
 
 



Park Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Minimale gewogen eenheden Maximale gewogen eenheden

De Beukenhorst NVT 25.324                          NVT 25.324                                                     25.324                                                          
Dennenhorst NVT NVT 23.917                        23.917                                                     23.917                                                          
Dennenoord NVT NVT 12.485                        12.485                                                     12.485                                                          
Oud Duin Ermelo NVT NVT 5.550                          5.550                                                       5.550                                                             
De Veluwe NVT 36.774                          NVT 36.774                                                     36.774                                                          
Klein Veluwe NVT 6.436                            NVT 6.436                                                       6.436                                                             
Alco NVT 23.332                          NVT 23.332                                                     23.332                                                          
Timar Imor ‐                                NVT NVT ‐                                                           ‐                                                                 
het Loo NVT 18.476                          NVT 18.476                                                     18.476                                                          
Coenravi ‐                                NVT NVT ‐                                                           ‐                                                                 
Oase NVT 2.106                            NVT 2.106                                                       2.106                                                             
Sneeuwwitje A NVT 12.179                          NVT 12.179                                                     12.179                                                          
Sneeuwwitje B NVT 12.868                          NVT 12.868                                                     12.868                                                          
Horsterland NVT 33.902                          NVT 33.902                                                     33.902                                                          
Duiventil NVT 7.325                            NVT 7.325                                                       7.325                                                             
Kawoepersteeg 16‐20 NVT 899                               NVT 899                                                          899                                                                
Totaal                                                   221.574                                                          221.574 

Voorkeursvariant: aantal gewogen eenheden per park



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2c 
 
 



Bovenwijkse voorzieningen
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1a+2 Toegangsweg Oost (Kruising Horsterweg/Looweg) X X X X X 85.000€           100% 32.762      2,59€         32.762      2,59€           
1a+2 Toegangsweg Oost (Looweg aanleg verbreding) X X X X X 380.000€         100% 32.762      11,60€       32.762      11,60€         
3a Fietsroute X X X X X X X X X X X X X X X 240.000€         50% 196.250    0,61€         196.250    0,61€           
4 Centraal speelbos Dennenhorst ‐€                 nvt ‐            ‐€           ‐            ‐€             

705.000€         585.000€        

Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling
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5b Collectieve energieopwekking X X X X X X X X X X X X X X X X 350.000€         100% 221.574    1,58€         221.574    1,58€           
5c Natuurinclusief X X X X X X X X X X X X X X X X 290.000€         100% 221.574    1,31€         221.574    1,31€           

640.000€         640.000€        

Voorkeursvariant: bijdrage per gewogen eenheid per investering

Voorkeursvariant: bijdrage per gewogen eenheid per investering

totale investering

totale investering



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2d 
 
 



Parken / Bijdrage per park
Gewogen eenheden 
(A)

Bijdrage per 
gewogen eenheid (B)

Totale bijdrage (C = 
A x B)

Maximale 
gewogen 
eenheden (D)

Bijdrage per gewogen 
eenheid (E)

Totale bijdrage (F 
= D x E)

De Beukenhorst 25.324 2,89€                            73.145€                       25.324 2,89€                              73.145€                
Dennenhorst 23.917 3,50€                            83.706€                       23.917 3,50€                              83.706€                
Dennenoord 12.485 3,50€                            43.698€                       12.485 3,50€                              43.698€                
Oud Duin Ermelo 5.550 3,50€                            19.423€                       5.550 3,50€                              19.423€                
De Veluwe 36.774                            3,50€                            128.707€                    36.774 3,50€                              128.707€              
Klein Veluwe 6.436                              3,50€                            22.526€                       6.436 3,50€                              22.526€                
Alco 23.332                            3,50€                            81.658€                       23.332 3,50€                              81.658€                
Timar Imor ‐                                   ‐€                              ‐€                             ‐                         ‐€                                ‐€                       
het Loo 18.476                            17,69€                          326.907€                    18.476 17,69€                            326.907€              
Coenravi ‐                                   ‐€                              ‐€                             ‐                         ‐€                                ‐€                       
Oase 2.106 17,69€                          37.271€                       2.106 17,69€                            37.271€                
Sneeuwwitje A 12.179                            17,69€                          215.485€                    12.179 17,69€                            215.485€              
Sneeuwwitje B 12.868                            3,50€                            45.037€                       12.868 3,50€                              45.037€                
Horsterland 33.902                            3,50€                            118.653€                    33.902 3,50€                              118.653€              
Duiventil 7.325                              3,50€                            25.637€                       7.325                     3,50€                              25.637€                
Kawoepersteeg 16‐20 899 3,50€                            3.148€                         899 3,50€                              3.148€                  
Totale bijdrage 221.574 1.225.000€                 221.574 1.225.000€          

Maximale gewogen eenhedenVoorkeursvariant: bijdrage per recreatiepark



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 2e 
 
 



Parken / Bijdrage per object Totaal Recreatie ‐‐> permanent wonen
Functieaanduiding wonen ‐‐> 
permanent wonen

Bedrijfswoning ‐‐> Permanent 
wonen

Gewichtsfactor
Pakket 1 0,00 0,00 0,00
Pakket 2 1,39 0,12 0,53
Pakket 3 1,00 0,00 0,15

De Beukenhorst
Gewogen eenheden 25.324 24.762 0 561
Bijdrage per gewogen eenheid 2,89€                                                      2,89€                                                      2,89€                                                     
Totale bijdrage 73.145€                                                 71.523€                                                 ‐€                                                        1.622€                                                  

Opstallen 36 34 0 2
Bijdrage per opstal 2.104€                                                   nvt 811€                                                      

Dennenhorst
Gewogen eenheden 23.917 23.840 0 76
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 83.706€                                                 83.439€                                                 ‐€                                                        267€                                                      

Opstallen 52 46 5 1
Bijdrage per opstal 1.814€                                                   ‐€                                                        267€                                                      

Dennenoord
Gewogen eenheden 12.485 12.436 0 50
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 43.698€                                                 43.524€                                                 ‐€                                                        173€                                                      

Opstallen 38 37 0 1
Bijdrage per opstal 1.176€                                                   nvt 173€                                                      

Oud Duin Ermelo
Gewogen eenheden 5.550 5.482 0 67
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 19.423€                                                 19.187€                                                 ‐€                                                        236€                                                      

Opstallen 21 12 8 1
Bijdrage per opstal 1.599€                                                   ‐€                                                        236€                                                      

De Veluwe
Gewogen eenheden 36.774 36.486 288 0
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 128.707€                                               127.697€                                               1.010€                                                   ‐€                                                       

Opstallen 58 53 5 0
Bijdrage per opstal 2.409€                                                   202€                                                       nvt

Klein Veluwe
Gewogen eenheden 6.436 5.344 269 824
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 22.526€                                                 18.702€                                                 940€                                                       2.884€                                                  

Opstallen 10 5 3 2
Bijdrage per opstal 3.740€                                                   313€                                                       1.442€                                                  

Alco
Gewogen eenheden 23.332 22.930 0 402
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 81.658€                                                 80.252€                                                 ‐€                                                        1.406€                                                  

Opstallen 23 22 0 1
Bijdrage per opstal 3.648€                                                   nvt 1.406€                                                  

Timar Imor
Gewogen eenheden 0 28.902 0 655
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                       
Totale bijdrage ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                       

Opstallen 36 34 0 2
Bijdrage per opstal ‐€                                                        nvt ‐€                                                       

het Loo
Gewogen eenheden 18.476 18.143 0 333
Bijdrage per gewogen eenheid 17,69€                                                    17,69€                                                    17,69€                                                   
Totale bijdrage 326.907€                                               321.015€                                               ‐€                                                        5.893€                                                  

Opstallen 22 21 0 1
Bijdrage per opstal 15.286€                                                 nvt 5.893€                                                  

Coenravi
Gewogen eenheden 0 13.419 0 470
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                       
Totale bijdrage ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                       

Opstallen 12 11 0 1
Bijdrage per opstal ‐€                                                        nvt ‐€                                                       

Voorkeursvariant: bijdrage per recreatiepark per gewogen eenheid

Pakket 3

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 3

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 1



Parken / Bijdrage per object Totaal Recreatie ‐‐> permanent wonen
Functieaanduiding wonen ‐‐> 
permanent wonen

Bedrijfswoning ‐‐> Permanent 
wonen

Oase
Gewogen eenheden 2.106 1.212 660 234
Bijdrage per gewogen eenheid 17,69€                                                    17,69€                                                    17,69€                                                   
Totale bijdrage 37.271€                                                 21.452€                                                 11.684€                                                 4.135€                                                  

Opstallen 16 2 13 1
Bijdrage per opstal 10.726€                                                 899€                                                       4.135€                                                  

Sneeuwwitje A
Gewogen eenheden 12.179 11.452 411 315
Bijdrage per gewogen eenheid 17,69€                                                    17,69€                                                    17,69€                                                   
Totale bijdrage 215.485€                                               202.629€                                               7.277€                                                   5.579€                                                  

Opstallen 21 14 6 1
Bijdrage per opstal 14.473€                                                 1.213€                                                   5.579€                                                  

Sneeuwwitje B
Gewogen eenheden 12.868 12.540 328 0
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 45.037€                                                 43.887€                                                 1.149€                                                   ‐€                                                       

Opstallen 21 16 5 0
Bijdrage per opstal 2.743€                                                   230€                                                       nvt

Horsterland
Gewogen eenheden 33.902 33.626 0 276
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 118.653€                                               117.688€                                               ‐€                                                        965€                                                      

Opstallen 48 47 0 1
Bijdrage per opstal 2.504€                                                   nvt 965€                                                      

Duiventil
Gewogen eenheden 7.325 7.002 98 225
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 25.637€                                                 24.508€                                                 342€                                                       787€                                                      

Opstallen 15 12 2 1
Bijdrage per opstal 2.042€                                                   171€                                                       787€                                                      

Kawoepersteeg 16‐20
Gewogen eenheden 899 0 273 627
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 3.148€                                                   ‐€                                                        954€                                                       2.194€                                                  

Opstallen 3 0 2 1
Bijdrage per opstal nvt 477€                                                       2.194€                                                  

Totaal
Gewogen eenheden 221.574
Bijdrage per gewogen eenheid
Totale bijdrage 1.225.000€                                            1.175.503€                                            23.357€                                                 26.140€                                                

Opstallen 432 366 49 17
Bijdrage per opstal 3.212€                                                   477€                                                       1.538€                                                  

Voorkeursvariant: bijdrage per recreatiepark per gewogen eenheid

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3a 
 
 



Totaal
Recreatie ‐‐> 
permanent wonen

Functieaanduiding 
wonen ‐‐> 
permanent wonen

Bedrijfswoning ‐‐> 
Permanent wonen

Totaal Recreatie ‐‐> permanent wonen
Functieaanduiding wonen ‐‐> 
permanent wonen

Bedrijfswoning ‐‐> Permanent 
wonen

Gewichtsfactor
Pakket 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pakket 2 1,39 0,12 0,53 1,39 0,12 0,53
Pakket 3 1,00 0,00 0,15 1,00 0,00 0,15

De Beukenhorst
Gewogen eenheden 18.000 17.845 0 155 25.324 24.762 0 561
Bijdrage per gewogen eenheid 10,48€                       10,48€                       10,48€                       2,41€                                                      2,41€                                                      2,41€                                                     
Totale bijdrage 188.659€                  187.038€                  ‐€                          1.620€                      61.154€                                                59.798€                                                ‐€                                                       1.356€                                                  

Opstallen 36 34 0 2 36 34 0 2
Bijdrage per opstal 5.501€                      nvt 810€                          1.759€                                                   nvt 678€                                                     

Dennenhorst
Gewogen eenheden 23.917 23.840 0 76 23.917 23.840 0 76
Bijdrage per gewogen eenheid 13,27€                       13,27€                       13,27€                       2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage 317.321€                  316.308€                  ‐€                          1.013€                      69.730€                                                69.508€                                                ‐€                                                       223€                                                     

Opstallen 52 46 5 1 52 46 5 1
Bijdrage per opstal 6.876€                      ‐€                          1.013€                      1.511€                                                   ‐€                                                       223€                                                     

Dennenoord
Gewogen eenheden 12.485 12.436 0 50 12.485 12.436 0 50
Bijdrage per gewogen eenheid 13,27€                       13,27€                       13,27€                       2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage 165.653€                  164.996€                  ‐€                          657€                          36.402€                                                36.257€                                                ‐€                                                       144€                                                     

Opstallen 38 37 0 1 38 37 0 1
Bijdrage per opstal 4.459€                      nvt 657€                          980€                                                      nvt 144€                                                     

Oud Duin Ermelo
Gewogen eenheden 5.550 5.482 0 67 5.550 5.482 0 67
Bijdrage per gewogen eenheid 13,27€                       13,27€                       13,27€                       2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage 73.630€                    72.738€                    ‐€                          893€                          16.180€                                                15.984€                                                ‐€                                                       196€                                                     

Opstallen 21 12 8 1 21 12 8 1
Bijdrage per opstal 6.061€                      ‐€                          893€                          1.332€                                                   ‐€                                                       196€                                                     

De Veluwe
Gewogen eenheden 0 0 0 0 36.774 36.486 288 0
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          107.217€                                              106.376€                                              841€                                                      ‐€                                                      

Opstallen 58 53 5 0 58 53 5 0
Bijdrage per opstal ‐€                          ‐€                          nvt 2.007€                                                   168€                                                      nvt

Klein Veluwe
Gewogen eenheden 0 0 0 0 6.436 5.344 269 824
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          18.765€                                                15.580€                                                783€                                                      2.402€                                                  

Opstallen 10 5 3 2 10 5 3 2
Bijdrage per opstal ‐€                          ‐€                          ‐€                          3.116€                                                   261€                                                      1.201€                                                  

Alco
Gewogen eenheden 0 0 0 0 23.332 22.930 0 402
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          68.024€                                                66.853€                                                ‐€                                                       1.171€                                                  

Opstallen 23 22 0 1 23 22 0 1
Bijdrage per opstal ‐€                          nvt ‐€                          3.039€                                                   nvt 1.171€                                                  

Timar Imor
Gewogen eenheden 0 20.829 0 180 29.557 28.902 0 655
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           9,02€                                                      9,02€                                                      9,02€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          266.525€                                              260.615€                                              ‐€                                                       5.909€                                                  

Opstallen 36 34 0 2 36 34 0 2
Bijdrage per opstal ‐€                          nvt ‐€                          7.665€                                                   nvt 2.955€                                                  

het Loo
Gewogen eenheden 0 0 0 0 18.476 18.143 0 333
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           9,02€                                                      9,02€                                                      9,02€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          166.605€                                              163.602€                                              ‐€                                                       3.003€                                                  

Opstallen 22 21 0 1 22 21 0 1
Bijdrage per opstal ‐€                          nvt ‐€                          7.791€                                                   nvt 3.003€                                                  

Coenravi
Gewogen eenheden 0 0 0 0 13.889 13.419 0 470
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           9,02€                                                      9,02€                                                      9,02€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          125.244€                                              121.004€                                              ‐€                                                       4.240€                                                  

Opstallen 12 11 0 1 12 11 0 1
Bijdrage per opstal ‐€                          nvt ‐€                          11.000€                                                nvt 4.240€                                                  

Maximale gewogen eenhedenMinimale gewogen eenheden

Parken / Bijdrage per object

Min/max variant: bijdrage per recreatiepark per gewogen eenheid

Pakket 3

Pakket 3 Pakket 3

Pakket 1 Pakket 2

Pakket 3 Pakket 2

Pakket 3 Pakket 3

Pakket 3

Pakket 1 Pakket 2

Pakket 1 Pakket 2

Pakket 3 Pakket 1

Pakket 1 Pakket 2

Pakket 1 Pakket 1



Parken / Bijdrage per object Totaal
Recreatie ‐‐> 
permanent wonen

Functieaanduiding 
wonen ‐‐> 
permanent wonen

Bedrijfswoning ‐‐> 
Permanent wonen

Totaal Recreatie ‐‐> permanent wonen
Functieaanduiding wonen ‐‐> 
permanent wonen

Bedrijfswoning ‐‐> Permanent 
wonen

Oase
Gewogen eenheden 938 874 0 64 2.106 1.212 660 234
Bijdrage per gewogen eenheid 508,95€                     508,95€                     508,95€                     9,02€                                                      9,02€                                                      9,02€                                                     
Totale bijdrage 477.446€                  444.697€                  ‐€                          32.749€                    18.995€                                                10.933€                                                5.955€                                                   2.107€                                                  

Opstallen 16 2 13 1 16 2 13 1
Bijdrage per opstal 222.349€                  ‐€                          32.749€                    5.466€                                                   458€                                                      2.107€                                                  

Sneeuwwitje A
Gewogen eenheden 0 0 0 0 12.179 11.452 411 315
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           9,02€                                                      9,02€                                                      9,02€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          109.820€                                              103.268€                                              3.709€                                                   2.843€                                                  

Opstallen 21 14 6 1 21 14 6 1
Bijdrage per opstal ‐€                          ‐€                          ‐€                          7.376€                                                   618€                                                      2.843€                                                  

Sneeuwwitje B
Gewogen eenheden 0 0 0 0 12.868 12.540 328 0
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          37.517€                                                36.560€                                                957€                                                      ‐€                                                      

Opstallen 21 16 5 0 21 16 5 0
Bijdrage per opstal ‐€                          ‐€                          nvt 2.285€                                                   191€                                                      nvt

Horsterland
Gewogen eenheden 0 0 0 0 33.902 33.626 0 276
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          98.842€                                                98.038€                                                ‐€                                                       804€                                                     

Opstallen 48 47 0 1 48 47 0 1
Bijdrage per opstal ‐€                          nvt ‐€                          2.086€                                                   nvt 804€                                                     

Duiventil
Gewogen eenheden 0 0 0 0 7.325 7.002 98 225
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                           ‐€                           ‐€                           2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage ‐€                          ‐€                          ‐€                          ‐€                          21.357€                                                20.416€                                                285€                                                      656€                                                     

Opstallen 15 12 2 1 15 12 2 1
Bijdrage per opstal ‐€                          ‐€                          ‐€                          1.701€                                                   143€                                                      656€                                                     

Kawoepersteeg 16‐20
Gewogen eenheden 173 0 0 173 899 0 273 627
Bijdrage per gewogen eenheid 13,27€                       13,27€                       13,27€                       2,92€                                                      2,92€                                                      2,92€                                                     
Totale bijdrage 2.290€                      ‐€                          ‐€                          2.290€                      2.622€                                                   ‐€                                                       795€                                                      1.828€                                                  

Opstallen 3 0 2 1 3 0 2 1
Bijdrage per opstal nvt ‐€                          2.290€                      nvt 397€                                                      1.828€                                                  

Totaal
Gewogen eenheden 61.062 265.021
Bijdrage per gewogen eenheid
Totale bijdrage 1.225.000€               1.185.778€               ‐€                          39.222€                    1.225.000€                                           1.184.791€                                           13.325€                                                26.884€                                               

Opstallen 411 350 44 17 432 366 49 17
Bijdrage per opstal 3.388€                      ‐€                          2.307€                      3.237€                                                   272€                                                      1.581€                                                  

Voorkeursvariant: bijdrage per recreatiepark per gewogen eenheid

Pakket 3 Pakket 2

Pakket 1 Pakket 2

Pakket 1 Pakket 2

Pakket 1 Pakket 2

Pakket 1 Pakket 2

Pakket 3 Pakket 2
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Bijlage 4: Vereveningsbijdrage   



Parken / Bijdrage per object Totaal Recreatie ‐‐> permanent wonen
Functieaanduiding wonen ‐‐> 
permanent wonen

Bedrijfswoning ‐‐> Permanent 
wonen

Gewichtsfactor
Pakket 1 0,00 0,00 0,00
Pakket 2 1,39 0,12 0,53
Pakket 3 1,00 0,00 0,15

De Beukenhorst
Gewogen eenheden 25.324 24.762 0 561
Bijdrage per gewogen eenheid 2,89€                                                      2,89€                                                      2,89€                                                     
Totale bijdrage 73.145€                                                 71.523€                                                 ‐€                                                        1.622€                                                  

Opstallen 36 34 0 2
Bijdrage per opstal 2.104€                                                   nvt 811€                                                      

Dennenhorst
Gewogen eenheden 23.917 23.840 0 76
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 83.706€                                                 83.439€                                                 ‐€                                                        267€                                                      

Opstallen 52 46 5 1
Bijdrage per opstal 1.814€                                                   ‐€                                                        267€                                                      

Dennenoord
Gewogen eenheden 12.485 12.436 0 50
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 43.698€                                                 43.524€                                                 ‐€                                                        173€                                                      

Opstallen 38 37 0 1
Bijdrage per opstal 1.176€                                                   nvt 173€                                                      

Oud Duin Ermelo
Gewogen eenheden 5.550 5.482 0 67
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 19.423€                                                 19.187€                                                 ‐€                                                        236€                                                      

Opstallen 21 12 8 1
Bijdrage per opstal 1.599€                                                   ‐€                                                        236€                                                      

De Veluwe
Gewogen eenheden 36.774 36.486 288 0
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 128.707€                                               127.697€                                               1.010€                                                   ‐€                                                       

Opstallen 58 53 5 0
Bijdrage per opstal 2.409€                                                   202€                                                       nvt

Klein Veluwe
Gewogen eenheden 6.436 5.344 269 824
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 22.526€                                                 18.702€                                                 940€                                                       2.884€                                                  

Opstallen 10 5 3 2
Bijdrage per opstal 3.740€                                                   313€                                                       1.442€                                                  

Alco
Gewogen eenheden 23.332 22.930 0 402
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 81.658€                                                 80.252€                                                 ‐€                                                        1.406€                                                  

Opstallen 23 22 0 1
Bijdrage per opstal 3.648€                                                   nvt 1.406€                                                  

Timar Imor
Gewogen eenheden 0 28.902 0 655
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                       
Totale bijdrage ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                       

Opstallen 36 34 0 2
Bijdrage per opstal ‐€                                                        nvt ‐€                                                       

het Loo
Gewogen eenheden 18.476 18.143 0 333
Bijdrage per gewogen eenheid 17,69€                                                    17,69€                                                    17,69€                                                   
Totale bijdrage 326.907€                                               321.015€                                               ‐€                                                        5.893€                                                  

Opstallen 22 21 0 1
Bijdrage per opstal 15.286€                                                 nvt 5.893€                                                  

Coenravi
Gewogen eenheden 0 13.419 0 470
Bijdrage per gewogen eenheid ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                       
Totale bijdrage ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                        ‐€                                                       

Opstallen 12 11 0 1
Bijdrage per opstal ‐€                                                        nvt ‐€                                                       

Voorkeursvariant: bijdrage per recreatiepark per gewogen eenheid

Pakket 3

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 3

Pakket 3

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 1

Pakket 2

Pakket 1



Parken / Bijdrage per object Totaal Recreatie ‐‐> permanent wonen
Functieaanduiding wonen ‐‐> 
permanent wonen

Bedrijfswoning ‐‐> Permanent 
wonen

Oase
Gewogen eenheden 2.106 1.212 660 234
Bijdrage per gewogen eenheid 17,69€                                                    17,69€                                                    17,69€                                                   
Totale bijdrage 37.271€                                                 21.452€                                                 11.684€                                                 4.135€                                                  

Opstallen 16 2 13 1
Bijdrage per opstal 10.726€                                                 899€                                                       4.135€                                                  

Sneeuwwitje A
Gewogen eenheden 12.179 11.452 411 315
Bijdrage per gewogen eenheid 17,69€                                                    17,69€                                                    17,69€                                                   
Totale bijdrage 215.485€                                               202.629€                                               7.277€                                                   5.579€                                                  

Opstallen 21 14 6 1
Bijdrage per opstal 14.473€                                                 1.213€                                                   5.579€                                                  

Sneeuwwitje B
Gewogen eenheden 12.868 12.540 328 0
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 45.037€                                                 43.887€                                                 1.149€                                                   ‐€                                                       

Opstallen 21 16 5 0
Bijdrage per opstal 2.743€                                                   230€                                                       nvt

Horsterland
Gewogen eenheden 33.902 33.626 0 276
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 118.653€                                               117.688€                                               ‐€                                                        965€                                                      

Opstallen 48 47 0 1
Bijdrage per opstal 2.504€                                                   nvt 965€                                                      

Duiventil
Gewogen eenheden 7.325 7.002 98 225
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 25.637€                                                 24.508€                                                 342€                                                       787€                                                      

Opstallen 15 12 2 1
Bijdrage per opstal 2.042€                                                   171€                                                       787€                                                      

Kawoepersteeg 16‐20
Gewogen eenheden 899 0 273 627
Bijdrage per gewogen eenheid 3,50€                                                      3,50€                                                      3,50€                                                     
Totale bijdrage 3.148€                                                   ‐€                                                        954€                                                       2.194€                                                  

Opstallen 3 0 2 1
Bijdrage per opstal nvt 477€                                                       2.194€                                                  

Totaal
Gewogen eenheden 221.574
Bijdrage per gewogen eenheid
Totale bijdrage 1.225.000€                                            1.175.503€                                            23.357€                                                 26.140€                                                

Opstallen 432 366 49 17
Bijdrage per opstal 3.212€                                                   477€                                                       1.538€                                                  

Voorkeursvariant: bijdrage per recreatiepark per gewogen eenheid

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 2

Pakket 2
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Bijlage 5: Berekening bovenwijkse projecten  
  



Bestand: Kostenraming projecten recreatiecluster Horst - C2 - 1

Locatie: C:\Users\user\Exponent BV\Cloud - €xponent BV - Gedeelde documenten\Projecten\ERMEL-01\Berekening februari 2020\
Printdatum: 16-2-2020  -  20:39
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Project 1 - Aanpassing Looweg excl. btw / prijspeil 2020

Profiel

Huidig profiel Looweg 3,5 m¹

Nieuw profiel (ongewijzigd - bestaande profiel blijft gelijk) 3,5 m¹

Lengte Looweg 230 m¹ 805 m²

Lengte inprikker - vervallen 0 m¹ 0 m²

Kosten

Aankoop gronden

Aankoop gronden tuin Looweg t.b.v. passeerstrook (m² is opgave gemeente) 37,5 m² 150€               5.625€               

Aankoop gronden tuin langs inprikker - vervallen 0 m² 100€               -€                   

Aankoop grond tussen stuk - vervallen 0 m² 100€               -€                   

Aankoop woning - vervallen 0 po 75.000€          -€                   

Herstel / snoeien efafscheidingen - na werkzaamheden 460 m¹ 75€                  34.500€            

Bijkomende aankoopkosten (notaris, kadaster, etc) 1 po 5.000€            5.000€               

Uitvoeringskosten

Sloop woning - vervallen 0 po 15.000€          -€                   

Verwijderen groen 37,5 m² 20,00€            750€                  

Verwijderen verharding 768 m² 5,25€              4.029€               

Verwijderen inrichtingselementen 805 m² 3,00€              2.415€               

Graven cunet 1011 m³ 3,60€              3.640€               

Grondwerk passeerstrook 37,5 m² 50,00€            1.875€               

Grondwerk riool 1150 m³ 5,15€              5.923€               

Leveren zand 1908 m³ 15,50€            29.578€            

Aanvullen cunetten 2161 m³ 2,75€              5.943€               

Profileren 842,5 m² 3,00€              2.528€               

Afvoer uitkomende grond (schoon) 2161 m³ 12,00€            25.932€            

Leveren en aanbrengen riolering DWA (PVC) 230 m¹ 85,00€            19.550€            

Bronbemaling 1 po PM -€                   

Huisaansluitingen 1 po PM -€                   

Leveren en aanbrengen putten 4 st 1.550,00€      6.200€               

Kolken - aanname alleen DWA 0 st -€                -€                   

Gemaal / persleiding 1 po -€                -€                   

Aansluiting riolering op Horsterweg 1 po 5.000,00€      5.000€               

Aanleg kabels en leidingen door nutspartijen 1 po PM -€                   

Fundering, aanbrengen ongebonden wegfundering 843 m² 8,00€              6.740€               

Profileren fundering 843 m² 3,00€              2.528€               

Aanbrengen straatlaag 843 m² 3,50€              2.949€               

Aanbrengen opsluitbanden 483 m¹ 21,00€            10.143€            

Aanbrengen betonstraatstenen 842,5 m² 32,50€            27.381€            

Verlichting (enkelzijdig om de 20 m¹) incl. bekabeling 12 st 2.100,00€      25.200€            

Tijdelijke voorzieningen, rijplaten, aansluitingen kavels 10 % 188.302€       18.830€            

Verkeersmaatregelen, omleidingen 1 po 2.500,00€      2.500€               

Staartposten 21 % 209.632€       44.023€            

Subtotaal 298.780€          

Nader te detailleren 10 % 298.780€       29.878€            

VAT-kosten 15 % 298.780€       44.817€            

Afronding 1 po 6.525€            6.525€               

TOTAAL KOSTEN 380.000€          

Per m¹ weg 1.652€               
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Project 2 - Kruising Horsterweg - Looweg - model eigendom excl. btw / prijspeil 2020

Kosten

Aankoop gronden

Aankoop gronden 25 m² 100€                    2.500€              

Herstel efafscheidingen, tuinen 25 m¹ 150€                    3.750€              

Kosten onteigening / procedure 1 po PM -€                  

Bijkomende aankoopkosten (notaris, kadaster, etc) 1 po 5.000€                 5.000€              

Uitvoeringskosten

Verwijderen groen/bomen 25 m² 15,50€                 388€                  

Freezen asfalt - handhaven Horsterweg 0 m² 15,00€                 -€                  

Verwijderen verharding 50 m² 10,00€                 500€                  

Verwijderen inrichtingselementen, erfafscheidingen 1 po 3.500,00€           3.500€              

Verwijderen nutskast /werkzaamheden K&L 1 po 12.500,00€         12.500€            

Graven cunet 25 m³ 3,60€                   90€                    

Leveren zand 25 m³ 15,50€                 388€                  

Aanvullen cunetten 25 m³ 2,75€                   69€                    

Profileren 25 m² 3,00€                   75€                    

Afvoer uitkomende grond (schoon) 25 m³ 12,00€                 300€                  

Fundering, aanbrengen ongebonden wegfundering 25 m² 8,00€                   200€                  

Profileren fundering 25 m² 3,00€                   75€                    

Aanbrengen straatlaag 65 m² 3,50€                   228€                  

Aanbrengen opsluitbanden 25 m¹ 21,00€                 525€                  

Aanbrengen asfaltverharding 65 m² 57,00€                 3.705€              

Herstraten betonklinkers voetpad 30 m² 25,00€                 750€                  

Aanbrengen gras 0 m² 2,00€                   -€                  

Aanbrengen belijning / bebording 1 stpo 5.000,00€           5.000€              

Verlichting 1 st 2.100,00€           2.100€              

Tijdelijke voorzieningen, rijplaten 10 % 30.391€              3.039€              

Verkeersmaatregelen, omleidingen 1 po 3.000,00€           3.000€              

Staartposten (EK, UK, AK, W&R) 21 % 36.430€              7.650€              

Subtotaal 55.331€            

Nader te detailleren 10 % 55.331€              5.533€              

VAT-kosten 1 po 17.500€              17.500€            

Afronding 1 po 6.636€                 6.636€              

TOTAAL KOSTEN 85.000€            
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Project 3 - Herprofilering Kawoepersteeg excl. btw / prijspeil 2020

Profiel

Nieuw profiel 7,5 m¹

Rijbaan 3,5 m¹

Voet- / fietspad 1,5 m¹

Groen 2,5 m¹

Lengte nieuwe weg - opgave gemeente - begin en eind handhaven 700 m¹ 5.250                   m²

Kosten

Aankoop gronden

n.v.t. 0 po -€                     -€                  

Uitvoeringskosten

Verwijderen groen/bomen - niet nodig opgave gemeente 700 m¹ -€                     -€                  

Verwijderen puinverharding t.p.v. nieuwe groenstrook 1750 m² 5,00€                   8.750€              

Verwijderen inrichtingselementen 1750 m² 2,50€                   4.375€              

Ontgraven grond uit groenstrook 1225 m³ 3,50€                   4.288€              

Ontgraven plantvakken 280 m³ 3,50€                   980€                  

Grondwerk riool - geen riool 0 m³ 5,00€                   -€                  

Leveren grond groenvakken 1505 m³ 25,00€                 37.625€            

Aanvullen groenvakken 1505 m³ 3,50€                   5.268€              

Profileren rijweg 3500 m² 2,00€                   7.000€              

Afvoer uitkomende grond (schoon) 1505 m³ 12,00€                 18.060€            

Opschonen sloot 660 m¹ 20,00€                 13.200€            

Aanbrengen gras-/ groenstrook 1750 m² 3,00€                   5.250€              

Aanbrengen bomen (enkelzijdig om de 20 m1) 35 st 525,00€              18.375€            

Verlichting - niet van toepassing 0 st 2.000,00€           -€                  

Leveren en aanbrengen paaltjes - scheiden rijweg/voetpad 70 st 250,00€              17.500€            

Tijdelijke voorzieningen, rijplaten, aansluitingen kavels 5 % 123.170€            6.159€              

Verkeersmaatregelen, omleidingen 1 po 10.000,00€         10.000€            

Staartposten (EK, UK, AK, W&R) 21 % 156.829€            32.934€            

Subtotaal 189.762€          

Nader te detailleren 10 % 189.762€            18.976€            

VAT-kosten 15 % 189.762€            28.464€            

Afronding 1 po 2.797€                 2.797€              

TOTAAL KOSTEN 240.000€          

Per m¹ weg 343€                  
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Project 4 - Buurtbos excl. btw / prijspeil 2020

Kosten

Aankoop gronden

Aankoop gronden 4000 m² 100€                    400.000€          

Verwijderen staancaravans 0 po -€                     -€                  

Kosten onteigening / procedure 1 po PM -€                  

Bijkomende aankoopkosten (notaris, kadaster, etc) 1 po 10.000€              10.000€            

Uitvoeringskosten

Aanleg Buurtbos (stelpost incl. VAT) 1 po 100.000,00€      100.000€          

TOTAAL KOSTEN 510.000€          
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Project 5 - Klimaatbestendig en duurzaamheid excl. btw / prijspeil 2020

Kosten

Aanplant bomen 465 st 525€                    244.125€          

Ophangen kasten 

Vleermuiskast 45 st 80€                      3.600€              

Vogelkasten 45 st 50€                      2.250€              

Eekhoorns 10 st 50€                      500€                  

Montage 1 po 2.400€                 2.400€              

VAT-kosten 12,5 % 252.875€            31.609€            

Subtotaal 284.484€          

Stelpost duurzaamheid maatregelen (conform opgave) 1 po 350.000€            350.000€          

Afronding 1 po 5.516€                 5.516€              

TOTAAL KOSTEN 640.000€          
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Bijlage 6: Bouwbesluit 
Notitie van Harderwijk biedt aanknopingspunten maar zal per park worden geanalyseerd. 
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 Hoofdstuk 1 Inleiding 
 

1.1 Omschrijving opdracht en doelstelling 

Deze rapportage bevat de resultaten van een onderzoek in recreatieobjecten in Harderwijk. Doel van het 

onderzoek is om vast te stellen of deze recreatieobjecten voldoen aan de eisen van Bouwbesluit 2012 

voor bestaande woningen. Met het onderzoek is ook inzichtelijk gemaakt of het mogelijk is om de 

recreatieobjecten te laten voldoen aan een hoger niveau dan het niveau bestaande bouw, verder 

aangeduid als ‘ambitieniveau’. 

1.2 Projectomschrijving 

In het kader van uw project ‘Vitale Vakantieparken’ onderzoekt u samen met de recreatieparken wat de 

meest geëigende toekomstvisie en bestemming is. Een drietal parken heeft aangegeven weinig toekomst 

meer te zien in recreatie en wil graag ‘verkleuren’ naar een woonbestemming. Uw onderzoeksvraag heeft 

betrekking op de haalbaarheid hiervan.  

 

Voor dit onderzoek zijn de onderstaande 6 ‘referentieobjecten’ geïnspecteerd. Hierbij is een inventarisatie 

uitgevoerd of de recreatieobjecten voldoen aan de eisen van Bouwbesluit 2012 voor woningen. 

 Park de Ceintuurbaan (stenen bouw, tussen 1970 en 1980 gebouwd en maximaal 75 m2), 

o kavel 24 (met uitbouw) 

o kavel 42 (zonder uitbouw) 

 Park Slenck & Horst (stenen bouw, tussen 1990 en 2000 gebouwd en maximaal 75 m2),  

o kavel 66 

 Park Woudstee (alle recreatieobjecten zijn verschillend van elkaar), 

o kavel 95, bouwjaar 1984, hout 

o kavel 169, bouwjaar 1960, hout 

o kavel 179, bouwjaar 1997, steen. 

  

Na het gereedkomen van de eerste rapportage (4 april 2016) zijn in een vervolgonderzoek de volgende 

twee kavels onderzocht: 

 Park de Dennenhoek 

o kavel 24 

o kavel 50 
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1.3 Uitgangspunten 

 
De uitgevoerde deskstudie is gebaseerd op de tekeningen en gegevens welke per referentieobject in de 

diverse bijlagen zijn weergegeven. Onderstaand zijn enkele foto’s weergegeven van de referentieobjecten 

waarin het onderzoek is uitgevoerd alsmede een karakteristieke omschrijving. 

  

Afbeelding 1: Park Slenck & Horst, kavel 66 
Het gebouw op kavel 66 is gebouwd in 1998 en 

daarom nog relatief jong. Het gebouw is volledig 
geïsoleerd en voorzien van dubbel glas. Verder 
heeft het gebouw een ventilatiesysteem met 
natuurlijke toevoer in de gevel en mechanische 
afvoer in de badruimte, toiletruimte en keuken. 
De woning is voorzien van een HR-107 CV-ketel, 
type Bosch 24 HRC uit 2011. De algehele staat 

van het gebouw en de kwaliteit van onderhoud is 
goed te noemen. 
 

Afbeelding 2: Park Woudstee, kavel 179 
Het gebouw op kavel 179 is gebouwd in 1998 en 

daarom nog relatief jong. Het gebouw is volledig 
geïsoleerd en voorzien van dubbel glas. Het gebouw 
wordt geventileerd doormiddel van klepramen en 
draaiende delen. Er is geen mechanisch 
afvoersysteem aanwezig. De woning is voorzien van 
een HR-107 CV-ketel, type HRE 36/30 uit 2014. De 
algehele staat van het gebouw en de kwaliteit van 

onderhoud is goed te noemen. 

  

Afbeelding 3: Park Woudstee, kavel 95 
Een deel van het gebouw op kavel 95 is gebouwd 

in 1983. In 1997 is het gebouw vergroot tot een 
volwaardige woning. De rechterzijgevel dateert 
van 1983 en is matig geïsoleerd en is voorzien 

van enkele beglazing. De overige gevels zijn 
conform opgaaf van de bewoners voorzien van 
ca. 100mm isolatie en dubbelde beglazing. De 
twee ramen in de achtergevel op de begane 

grond zijn voorzien van HR+ glas.  Het gebouw 
wordt geventileerd door middel van klepramen en 
draaiende delen. Er is geen mechanisch 
afvoersysteem aanwezig. De woning is voorzien 
van een HR-107 CV-ketel, type Kombi Kompact 
HR28 uit 2012. De algehele staat van het gebouw 

en de kwaliteit van onderhoud is goed te 
noemen. 
 
 

Afbeelding 4: Park Woudstee, kavel 169 
Het gebouw op kavel 169 is gebouwd in 1960. Het 

pand is van buiten zeer verouderd en de thermische 
schil kan aangeduid worden als slecht / matig. Het 
gebouw is voor het grootste deel voorzien van enkel 

glas. Het gebouw wordt geventileerd door middel van 
klepramen en draaiende delen. Er is geen 
mechanisch afvoersysteem aanwezig. De woning is 
voorzien van een CV-ketel uit 1990. De woning is 

aan de binnenzijde zeer goed onderhouden. De 
algehele staat van het gebouw en de kwaliteit van 
onderhoud van de buitenzijde van het pand en 
thermische schil is slecht / matig te noemen. 
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Afbeelding 5: Park de Ceintuurbaan, kavel 

24 

Afbeelding 6: Park de Ceintuurbaan, kavel 42 

 
Het gebouw op kavel 24 en 42 is gebouwd in 1976. Het dak van het object is minimaal / matig 
geïsoleerd. De isolatiedikte van de vloer en gevelconstructie is onbekend. De kozijnen zijn voorzien van 

oud dubbel glas. De verblijfsruimten worden geventileerd door middel van ventilatieroosters in 
dakramen, schuifdeuren en ventilatieroosters in deuren en beglazing. Er is geen mechanisch 
afvoersysteem aanwezig. Kavel 24 is voorzien van een HR-107 CV-ketel, type Nefit Topline compact 
HRC25 uit 2007. Kavel 42 is voorzien van een HR-107 CV-ketel, type Nefit HRC23 uit 1999. De algehele 
staat van het gebouw en de kwaliteit van onderhoud is goed te noemen. 

  
Afbeelding 7: Park Dennenhoek, kavel 24 
Het gebouw op kavel 24 is gebouwd in 1991. 
Het gebouw is geïsoleerd en voorzien van dubbel 
glas. Het gebouw wordt verwarmd door 
radiatoren. De ketel betreft een HR-107 CV-
ketel. Het gebouw wordt geventileerd door 

middel van Duco ventilatieroosters in de 
gevel(s) van de verblijfsruimten en doormiddel 
van draaiende delen. De algehele staat van het 
gebouw en de kwaliteit van onderhoud is goed 
te noemen. 

Afbeelding 8: Park Dennehoek, kavel 50 
Het gebouw op kavel 50 is gebouwd in 2000 en 
daarom nog relatief jong. Het gebouw is volledig 
geïsoleerd en voorzien van dubbel glas. Verder heeft 
het gebouw een ventilatiesysteem met natuurlijke 
toevoer in de gevel en mechanische afvoer in de 

badruimte, toiletruimte, berging en keuken. De 
woning is voorzien van een HR-107 CV-ketel, type 
Nefit Trendline HRC25 SW4 uit 2015. De algehele 
staat van het gebouw en de kwaliteit van onderhoud 
is goed te noemen. 
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1.4 Onderzoeksvragen 

Het onderzoek is erop gericht de volgende onderzoeksvragen te beantwoorden. Deze vragen zijn 

opgesteld door de gemeente Harderwijk: 

 

1a. Hoe verhoudt het object zich tot de eisen voor een woonfunctie uitgaande van het Bouwbesluit 

2012 niveau bestaande bouw? 

1b. Indien het object op één of meerdere punten niet voldoet aan de onder 1a gestelde eisen, welke 

investering is dan nodig om het object op het gedefinieerde niveau te laten uitkomen? 

2a. Hoe verhoudt het object zich tot de eisen voor een woonfunctie uitgaande van het Bouwbesluit 

2012 niveau verbouw? 

2b. Indien het object op één of meerdere punten niet voldoet aan de onder 2a gestelde eisen, welke 

investering is dan nodig om het object op het gedefinieerde niveau te laten uitkomen? 

3. Welk energielabel kan aan het object worden toegekend? 
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 Hoofdstuk 2 Opzet van het onderzoek 
 

2.1 Onderzoeksaanpak 

Het inhoudelijk onderzoek is uitgevoerd op basis van een deskstudie van beschikbare tekeningen van de 

referentieobjecten en op basis van een inspectie. In het onderstaande overzicht is de onderzoeksaanpak 

stapsgewijs toegelicht. 

 

Deskstudie 

Het onderzoek is gestart met een deskstudie. Op basis van de beschikbare archiefstukken (tekenwerk) is 

door ons een eerste beoordeling uitgevoerd. Tevens zijn daarbij inspectiepunten vastgesteld die in de 

recreatieobjecten zijn beoordeeld. 

 

Integrale inspectie 

Vervolgens is door twee specialisten van Nieman Raadgevende Ingenieurs een integrale inspectie 

uitgevoerd van de 6 types recreatieobjecten (eerste onderzoek) en 2 types recreatieobjecten 

(vervolgonderzoek). De inspecties zijn uitgevoerd door twee specialisten vanwege de uiteenlopende 

vakgebieden (Bouwbesluit en energielabel EPA). Het betreft een integraal Bouwbesluit-specialist en een 

gecertificeerd EPA-adviseur. 

 

Inhoudelijke beoordeling en rapportage 

Op basis van de voorbereidende deskstudie en de inspectie is de inhoudelijke beoordeling uitgevoerd. Per 

van toepassing en relevant Bouwbesluit-artikel zijn de opmerkingen gerapporteerd en is aangegeven in 

hoeverre wordt voldaan aan het niveau ‘bestaande bouw’ alsmede aan het ‘ambitieniveau’. De diepgang 

van de beoordeling varieert, al naar gelang de impact (kosten / noodzakelijke aanpassingen / 

voorzieningen) van de beoordeling op de recreatieobjecten. Daar waar mogelijk is per object aangegeven 

welke verbeteringen nog meer mogelijk zijn (zogenaamde ‘Quick Wins’). 

 

Constructieve veiligheid valt buiten de beoordeling; installaties zijn alleen op hoofdlijn beschouwd (de 

echt fundamentele punten, voor zover zichtbaar en relevant).   

 

Kostenraming 

Voor zowel de noodzakelijke aanpassingen van de beoordeling van het niveau ‘bestaande bouw’ alsmede 

voor het ‘ambitieniveau’ is een kostenraming opgesteld voor de noodzakelijke investering. Deze 

kostenraming heeft betrekking op de 6 + 2 types die onderdeel zijn van het onderzoek. De kosten die 

zijn genoemd in deze rapportage zijn exclusief: 

 B.T.W. 

 7% kosten voor nadere planuitwerking 

 20% staartkosten. 
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Uitwerking energielabel 

Per referentieobject is het energielabel inzichtelijk gemaakt. ‘Afmelden’ van het energielabel is geen 

onderdeel van de opdracht, aangezien de werkzaamheden inzake het energielabel op dit moment nog 

onderdeel uitmaken van een haalbaarheids- / impact-onderzoek en niet gericht zijn op het daadwerkelijk 

afgeven van het energielabel. 

 

2.2 Nadere definiëring van het ambitieniveau 

2.2.1 Uitleg ‘ambitieniveau’ 

Onderzoeksvraag 2.a luidt (zie paragraaf 1.5): hoe verhoudt het object zich tot de eisen voor een 

woonfunctie uitgaande van het Bouwbesluit 2012 niveau verbouw? 

 

Het ‘niveau verbouw’ zoals bedoeld in Bouwbesluit 2012 is alleen van betekenis als er in de 

recreatieobjecten daadwerkelijk een verbouwing plaatsvindt (artikel 1.12 van Bouwbesluit 2012). Er is 

voor de meeste Bouwbesluit-aspecten geen sprake van een vast voorgeschreven verbouw-niveau in 

Bouwbesluit 2012 waaraan de desbetreffende projecten kunnen worden getoetst. Het verbouw-niveau 

van Bouwbesluit 2012 is namelijk afhankelijk van het zogenaamde ‘rechtens verkregen niveau’ van het 

desbetreffende bouwwerk (definitie rechtens verkregen niveau: zie de begripsbepaling in artikel 1.1 van 

Bouwbesluit 2012). Dat rechtens verkregen niveau betreft het ‘actuele kwaliteitsniveau’ van het 

bouwwerk op het moment voorafgaand aan een verbouwing. Opmerking: om te kunnen spreken van een 

‘rechtens verkregen niveau’ moet het bouwwerk zijn gebouwd in overeenstemming met destijds geldende 

voorschriften en vergunningen. Indien dat niet het geval is, dan is namelijk sprake van illegale bouw. 

Voor het onderzoek is ervan uitgegaan dat de aangetroffen situatie per woning inderdaad het ‘rechtens 

verkregen niveau’ niveau is. Daarvan uitgaande kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de 

desbetreffende gebouwen tevens voldoen aan het ‘verbouw-niveau’ van Bouwbesluit 2012, omdat dat 

namelijk het ‘actuele kwaliteitsniveau’ is van de desbetreffende woning zoals die op het moment van 

inspectie wordt aangetroffen.  

 

U hebt echter aangegeven dat het ‘verbouwniveau’ is genoemd omdat u met het onderzoek ook 

inzichtelijk wilt krijgen of het mogelijk is om de recreatieobjecten te laten voldoen aan een hoger niveau 

dan het niveau bestaande bouw. Niveau ‘nieuwbouw’ is wellicht te hoog, maar een ambitieniveau ergens 

tussen niveau bestaande bouw en niveau nieuwbouw is wellicht wel haalbaar. Omdat het ‘actuele 

kwaliteitsniveau’ per woning verschilt, is het nodig om per woning te beoordelen in hoeverre verbetering 

noodzakelijk is. Dat verbeterniveau vloeit dus niet rechtstreeks voort uit het Bouwbesluit 2012, maar 

moet dus zelf worden vastgesteld. In het onderzoek is ‘verbouwniveau’ daarom vertaald in 

‘ambitieniveau’. Per relevant beoordelingsaspect van Bouwbesluit 2012 is inzichtelijk gemaakt welke 

verbetering ten opzichte van het niveau bestaande bouw mogelijk is en welke investering dat met zich 

meebrengt. Daarbij is per woningtype ook beoordeeld in hoeverre bepaalde verbetervoorstellen reëel en 

haalbaar zijn, gezien de staat van de woning. Op basis van deze verbetervoorstellen is tenslotte in 

hoofdstuk 4 (conclusies en aanbevelingen) een aanbeveling gedaan om te komen tot een meer 

beleidsmatige benadering van deze ambitieniveaus. 



Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.    Vitale Vakantieparken te Harderwijk 

20151225 / 3321- 17 oktober 2016  Pagina 8 

 

 

Voor een aantal onderwerpen geeft Bouwbesluit 2012 wel een ‘vast’ verbouwniveau. Voor deze 

onderwerpen (o.a. weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo), beperking van 

installatiegeluid en thermische isolatie) is in het onderzoek bij het ‘ambitieniveau’ wel uitgegaan van dit 

‘vaste’ verbouwniveau. 

 

2.2.2 Juridische context transformatie 

Een recreatiewoning is volgens de definitie van Bouwbesluit 2012 een ‘logiesfunctie’. Bij de transformatie 

van een recreatiewoning naar een reguliere woning is sprake van de wijziging van de gebruiksfunctie. De 

wijziging van een gebruiksfunctie is in de zin van Bouwbesluit 2012 ‘slechts’ een administratieve 

handeling. Bij de beoordeling van een recreatiewoning aan de voorschriften van Bouwbesluit 2012 gelden 

de volgende uitgangspunten: 

o Wijzig de gebruiksfunctie van logiesfunctie in woonfunctie (administratieve handeling). 

o Toets het bouwwerk aan de voorschriften die gelden voor ‘bestaande bouw’ van de woonfunctie 

(de administratieve wijziging van de gebruiksfunctie is geen ‘bouwen’ in de zin van de 

Woningwet, dus mag worden uitgegaan van de voorschriften die gelden voor ‘bestaande bouw). 

o Onderdelen van het bouwwerk die niet voldoen aan de voorschriften voor bestaande bouw 

moeten worden verbouwd. Alleen voor de te verbouwen onderdelen van het bouwwerk gelden de 

‘verbouwvoorschriften’ van Bouwbesluit 2012. Zoals aangegeven betreft dit of ‘het rechtens 

verkregen niveau’ (met als ondergrens: niveau bestaande bouw), of een vast voorgeschreven 

‘verbouwniveau’ (o.a. wbdbo, installatiegeluid, thermische isolatie). 

 

Het is in beginsel niet toegestaan dat bevoegd gezag een hoger niveau voorschrijft dan tenminste 

volgens Bouwbesluit 2012 is vereist. De enige mogelijkheid dat bevoegd gezag een hoger niveau kan 

afdwingen dan Bouwbesluit 2012 voorschrijft, is door toepassing te geven aan artikel 13 van de 

Woningwet door middel van een handhavingsbesluit. Dit kan tot maximaal het nieuwbouwniveau. Wel zal 

bevoegd gezag in dat geval moeten kunnen motiveren dat er sprake is van een onveilige/ongezonde 

situatie. Het generiek voorschrijven van een hoger niveau dan Bouwbesluit 2012 voorschrift is niet 

toegestaan. 

 

Dit juridische uitgangspunt staat enigszins op gespannen voet met de wens van de gemeente Harderwijk 

om een ‘ambitieniveau’ te introduceren dat hoger ligt dan het niveau van Bouwbesluit 2012, zeker als het 

gaat om een voorgenomen ‘generiek ambitieniveau’. Het staat de gemeente uiteraard vrij om een hoger 

niveau als advies aan de eigenaars van de recreatiewoningen mee te geven. 
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 Hoofdstuk 3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 
 

3.1 Resultaten per woningtype 

Dit hoofdstuk bevat een samenvatting met kostenoverzicht van de resultaten van het onderzoek per 

woningtype. Bijlagen 2 t/m 8 bevatten per woningtype de uitgebreide resultaten. 

3.2 Onderzoeksvraag 1a en 1b: niveau bestaande bouw 

Onderzoeksvraag 1a en 1b luiden als volgt: 

1a. Hoe verhoudt het object zich tot de eisen voor een woonfunctie uitgaande van het Bouwbesluit 

2012 niveau bestaande bouw ? 

1b. Indien het object op één of meerdere punten  niet voldoet aan de onder 1a gestelde eisen, welke 

investering is dan nodig om het object op het gedefinieerde niveau te laten uitkomen? 

 

In de volgende deelparagrafen is aangegeven welke maatregelen noodzakelijk zijn om aan de eisen te 

voldoen die Bouwbesluit 2012 stelt aan bestaande woonfuncties. 

3.2.1 Park Slenck & Horst, kavel 66 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Vervangen raamdorpelstenen 1e verdieping 

door beloopbaar deel1) 

€ 150,00  

 2 Rookmelders aanbrengen op lichtnet € 200,00 

1) Indien uit constructief onderzoek blijkt dat de raamdorpelstenen voldoende sterk zijn om te belopen dan kan 

van vervangen worden afgezien. 

 

Aan de overige voorschriften die gelden voor bestaande bouw wordt voldaan. 

 

3.2.2 Park Woudstee, kavel 179 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Aanpassing van de hoogte boven de trap 

(van 1,8 naar 1,9 m) 

Niet begroot: aanpassing van de trap betekent dat 

de dakkap verhoogd zal moeten worden 

(ingrijpende verbouw van de woning waarbij de 

kosten niet in verhouding staan met de extra 

veiligheid die dat oplevert).   

 2 Rookmelders aanbrengen op lichtnet € 200,00 

 

Aan de overige voorschriften die gelden voor bestaande bouw wordt voldaan. 
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3.2.3 Park Woudstee, kavel 95 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Afscheiding vide aanbrengen € 200,00 

 Afscheiding trap aanbrengen € 150,00 

 Aanpassing van de hoogte boven de trap 

(van 1,85 naar 1,9 m) 

Niet begroot: aanpassing van de trap betekent dat 

de dakkap verhoogd zal moeten worden 

(ingrijpende verbouw van de woning waarbij de 

kosten niet in verhouding staan met de extra 

veiligheid die dat oplevert). 

 Muurleuning aanbrengen € 120,00 

 Beglazing rechterzijgevel 30 minuten 1) 

brandwerend uitvoeren 

€ 800,00 

 Wand rechterzijgevel 30 minuten 

brandwerend uitvoeren 

€ 1.035,00 

 Rookmelders aanbrengen op lichtnet € 200,00 

1) Wanneer uit een brandoverslagberekening blijkt dat de stralingsflux op de perceelsgrens < 15 kW/m2 is, kan 

van brandwerend glas worden afgezien. 

 

Aan de overige voorschriften die gelden voor bestaande bouw wordt voldaan. 

 

3.2.4 Park Woudstee, kavel 169 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 3 Rookmelders aanbrengen op lichtnet € 300,00 

 

Aan de overige voorschriften die gelden voor bestaande bouw wordt voldaan. 

 

3.2.5 Park de Ceintuurbaan, kavel 24 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 60 m² brandwerend plafond aanbrengen1) € 3.600,00 

 1 Rookmelder aanbrengen op lichtnet € 100,00 

1) Uit nader onderzoek en advies kan mogelijk blijken dat een beperkter gedeelte van het plafond brandwerend 

mag worden uitgevoerd. 

 

Aan de overige voorschriften die gelden voor bestaande bouw wordt voldaan. 

 

 

 

 



Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V.    Vitale Vakantieparken te Harderwijk 

20151225 / 3321- 17 oktober 2016  Pagina 11 

3.2.6 Park de Ceintuurbaan, kavel 42 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 50 m² brandwerend plafond aanbrengen1) € 3.000,00 

 1 Rookmelder aanbrengen op lichtnet € 100,00 

1) Uit nader onderzoek & advies kan mogelijk blijken dat een beperkter gedeelte van het plafond brandwerend 

mag worden uitgevoerd. 

 

Aan de overige voorschriften die gelden voor bestaande bouw wordt voldaan. 

 

3.2.7 Park Dennenhoek, kavel 24 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Extra regel balustrade € 60,00 

 Balustrade op trapboom, hout 

 Vervangen trap (breedte 0,7 m) 

 2 Rookmelders aanbrengen op lichtnet 

€ 250,00 

€ 800,00 

€ 200,00 

 

Aan de overige voorschriften die gelden voor bestaande bouw wordt voldaan. 

 

3.2.8 Park Dennenhoek, kavel 50 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 2 Rookmelder aanbrengen op lichtnet € 200,00 

 

Aan de overige voorschriften die gelden voor bestaande bouw wordt voldaan. 
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3.3 Onderzoeksvraag 2a en 2b: ambitieniveau 

Onderzoeksvraag 2a en 2b met betrekking tot het ambitieniveau luiden als volgt: 

2a. Hoe verhoudt het object zich tot de eisen voor een woonfunctie uitgaande van het Bouwbesluit 

2012 niveau verbouw? 

2b. Indien het object op één of meerder punten niet voldoet aan de onder 2a gestelde eisen, welke 

investering is dan nodig om het object op het gedefinieerde niveau te laten uitkomen? 

 
Zoals in hoofdstuk 2 is uitgelegd verschil het ‘actuele kwaliteitsniveau’ en daarmee het ‘verbouwniveau / 

rechtens verkregen niveau’ per woning. Dat betekent dat het nodig is om per woning te beoordelen in 

hoeverre verbetering mogelijk is. Het ambitieniveau vloeit dus niet rechtstreeks voort uit het Bouwbesluit 

2012, maar moet dus zelf worden vastgesteld. In het onderzoek is ‘verbouwniveau’ daarom vertaald in 

‘ambitieniveau’. Per relevant beoordelingsaspect van Bouwbesluit 2012 is inzichtelijk gemaakt welke 

verbetering ten opzichte van het niveau bestaande bouw mogelijk is en welke investering dat met zich 

meebrengt. Daarbij is per woningtype ook beoordeeld in hoeverre bepaalde verbetervoorstellen reëel en 

haalbaar zijn, gezien de staat van het object. 

 

3.3.1 Park Slenck & Horst, kavel 66 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Aanbrengen doorvalbeveiliging t.p.v. dakkapel 

(nieuwbouwniveau) 

€ 90,00  

 Verbeteren geluidsniveau t.g.v. mechanisch afzuigsysteem 

(nieuwbouwniveau):  

o inregelen ventilatiesysteem 

o vervangen ventilatieroosters (ZR-klep) 

o aftimmeren ventilatiesysteem 

 

 

€ 350,00 

€ 870,00 

€ 120,00 
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3.3.2 Park Woudstee, kavel 179 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Ventilatiesysteem upgraden naar nieuwbouwniveau: 

o Aanbrengen ventilatieroosters 

o Vervangen beglazing t.p.v. roosters door HR++-

glas 

o Inkorten binnendeuren t.b.v. overstroom 

ventilatielucht 

 

€ 500,00 

€ 574,00 

 

€ 120,00 

 Vervangen overige beglazing (door HR++-glas) 

 Vervangen ventilatieroosters (ZR-klep) 

 Aanbrengen mechanische afzuiging 

 Afdichten dakdoorvoer (luchtdichtheid) 

€ 483,00 

€ 1.065,00 

€ 1.200,00 

€ 50,00 

 

3.3.3 Park Woudstee, kavel 95 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Ventilatiesysteem upgraden naar nieuwbouwniveau: 

o Aanbrengen ventilatieroosters 

o Vervangen enkele/oude dubbele beglazing t.p.v. 

roosters door HR++-glas 

o Inkorten binnendeuren t.b.v. overstroom 

ventilatielucht 

 

€ 450,00 

€ 609,00 

 

€ 100,00 

 Vervangen overige enkele en oude dubbele beglazing (door 

HR++-glas) 

€ 875,00 

 Aanbrengen mechanische afzuiging € 1.200,00 

 Aanbrengen kierdichting in de draaiende delen 

 Afscheiding vide aanbrengen (nieuwbouwniveau) 

€ 255,00 

€ 250,00 

 Afscheiding trap aanbrengen (nieuwbouwniveau) 

 Vervangen hang- en sluitwerk (verbeteren 

inbraakwerendheid) 

€ 200,00 

€ 900,00 
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3.3.4 Park Woudstee, kavel 169 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Ventilatiesysteem upgraden naar nieuwbouwniveau: 

o Aanbrengen ventilatieroosters 

o Vervangen enkele/oude dubbele beglazing t.p.v. 

roosters door HR++-glas 

o Inkorten binnendeuren t.b.v. overstroom 

ventilatielucht 

 

€ 500,00 

€ 420,00 

 

€ 80,00 

 Vervangen ventilatieroosters (ZR-klep) 

 Vervangen overige enkele en oude dubbele beglazing (door 

HR++-glas) 

€ 575,00 

€ 826,00 

 Aanbrengen mechanische afzuiging 

 Aanbrengen kierdichting in draaiende delen 

€ 1.050,00 

€ 150,00 

 Isolatie plat dak en uitbouw € 1.300,00 

 Gevelisolatie in bestaande geveldikte (Rc = 2,5 m²K/W) € 5.440,00 

 Vervangen isolatie verdiepingsvloer incl. dampremmende 

lag 

 Vervangen hang- en sluitwerk (verbeteren 

inbraakwerendheid) 

€ 950,00 

 

€ 900,00 

 

3.3.5 Park de Ceintuurbaan, kavel 24 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Plafond voorzien van gipsplaten en minerale wol moet 

reeds i.v.m. brandwerendheid. Hiermee kan ook de 

geluidswerendheid worden gerealiseerd. 

Zie beoordeling bestaande bouw. 

 

 

 Vervangen beglazing door HR++-beglazing € 637,00 

 Kierdichting in draaiende delen € 127,50 

 Inkorten binnendeuren € 100,00 

 Aanbrengen mechanische afzuiging € 1.200,00 

 Vervangen ventilatieroosters (ZR-klep) 

 Afdichten dakdoorvoer 

€ 180,00 

€ 50,00 

 Na-isoleren gevel (Rc = 2,0 m².K/W) 

 Vervangen hang- en sluitwerk (verbeteren 

inbraakwerendheid) 

€ 330,00 

€ 600,00 
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3.3.6 Park de Ceintuurbaan, kavel 42 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Plafond voorzien van gipsplaten en minerale wol moet 

reeds i.v.m. brandwerendheid. Hiermee kan ook de 

geluidswerendheid worden gerealiseerd. 

Zie beoordeling bestaande bouw. 

 

 

 Vervangen beglazing door HR++-beglazing € 980,00 

 Kierdichting in draaiende delen € 127,50 

 Inkorten binnendeuren € 80,00 

 Aanbrengen mechanische afzuiging € 1.200,00 

 Vervangen ventilatieroosters (ZR-klep) 

 Afdichten dakdoorvoer 

€ 180,00 

€ 50,00 

 Plaatsen buitenberging (niet begroot) 

 Na-isoleren gevel (Rc = 2,0 m².K/W) 

 Vervangen hang- en sluitwerk (verbeteren 

inbraakwerendheid) 

€ 405,00 

€ 600,00 

 

3.3.7 Park Dennenhoek, kavel 24 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Vervangen balustrade (nieuwbouw) 

 Vervangen trap (breedte 0,8 m nieuwbouw) 

 Vervangen beglazing door HR++-beglazing 

€ 350,00 

€ 850,00 

€ 800,00 

 Inkorten binnendeuren, lakken onderzijde € 100,00 

 Aanbrengen mechanische afzuiging € 1.200,00 

 Vervangen ventilatieroosters (ZR-klep) € 300,00 

 Vervangen hang- en sluitwerk (verbeteren 

inbraakwerendheid) 

€ 700,00 

 

3.3.8 Park Dennenhoek, kavel 50 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.) 

 Reinigen schimmelsporen 

 Aanbrengen nieuw verlaagd plafond 

€ 100,00 

€ 600,00 
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3.4 Energielabel 

3.4.1 Inleiding en uitgangspunten 

Van de verschillende objecten is het energielabel bepaald. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de 

separate notitie in bijlage 9 van dit project. 

 

De berekeningen zijn opgesteld conform ISSO 82.1 inclusief Nader Voorschrift waarbij gebruik is gemaakt 

van VABI 5.21. De bouwkundige uitgangspunten voor de berekeningen zijn gebaseerd op ontvangen 

bouwaanvraag tekeningen van de gemeente Harderwijk. Aanvullend hierop zijn op 19 en 26 januari 2016 

inspecties uitgevoerd. Aangezien de tekeningen niet geheel voorzien zijn van maatvoering zijn de 

woningen tijdens de inspectie ingemeten. 

 
Op basis van de opgestelde berekeningen is de energie-index van de woningen bepaald. Er is sinds 1-1- 

2015 geen sprake meer van een energielabel maar uitsluitend van een energie-index. Om een indicatie te 

geven van het voormalige energielabel is deze tabel 1 en tabel 2 ter vergelijking toegevoegd. 

 

3.4.2 Resultaten  

Uit de berekeningen blijkt dat deze woningen als volgt zijn geclassificeerd:  
 

Adressen  

 

Energie-index  

 

Energielabel  

 Park Slenck & Horst, kavel 66 1,36  Label B  

 Park Woudstee, kavel 179  1,15  Label A  

 Park Woudstee, kavel 95  1,05  Label A  

 Park Woudstee, kavel 169 2,16  Label E  

 Park de Ceintuurbaan, kavel 24  1,38  Label B  

 Park de Ceintuurbaan, kavel 42 

 Park Dennenhoek, kavel 24 

 Park Dennenhoek, kavel 50 

1,51 

1,56 

1,31  

Label C 

Label C  

Label B 

 

 

3.4.3 Verdere optimalisering 

In het kader van verdere verbetering van de energiezuinigheid van het object kan gedacht worden aan 

het vervangen van de dubbele beglazing door ‘triple’ glas, alsmede het in dat geval tevens noodzakelijke 

vervangen van kozijnen incl. deuren. Verder is het een optie om PV-panelen aan te brengen op het dak. 
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Onderstaand volgen enkele indicaties (incl. kostenbegroting): 

 

Maatregel Kosten (excl. B.T.W.)  

Park Slenck & Horst, kavel 66   

 34 m² triple glas €   3.400,00  

 Vervangen kozijnen incl. deuren  € 12.750,00  

 Aanbrengen PV-panelen €   3.900,00  

   

Park Woudstee, kavel 179   

 Meerkosten 18,4 m² triple glas t.o.v. HR++-glas €    552,00  

 Vervangen kozijnen incl. deuren  € 6.900,00  

 Aanbrengen PV-panelen € 3.900,00  

   

Park Woudstee, kavel 95   

 Meerkosten 25,9 m² triple glas t.o.v. HR++-glas €    777,00  

 Vervangen kozijnen incl. deuren  € 9.712,50  

 Aanbrengen PV-panelen 

 

Park Dennenhoek, kavel 24 

 10,0 m² triple glas  

 Aanbrengen PV-panelen 

 

Park Dennenhoek, kavel 50 

 19,5 m² triple glas  

 Aanbrengen PV-panelen 

€ 3.900,00 

 

 

€ 1.000,00 

€ 3.900,00 

 

 

€ 1.950,00 

€ 3.900,00 

 

 

Verder kan worden gedacht aan verbetering van de luchtdichtheid. Zoals uit bovenstaande tabel kan 

worden geconcludeerd, zijn met name de kosten voor het verder upgraden van de thermische schil 

aanzienlijk. Wanneer daadwerkelijk verbeteringen op het gebied van energiezuinigheid worden 

aangebracht, wordt geadviseerd eerst verder onderzoek te doen naar de energie-index van het object, 

waarbij bouwkundige en installatietechnische maatregelen integraal op elkaar worden kunnen worden 

afgestemd. Een vervolgonderzoek naar de energie-index/energielabel zou zich kunnen richten op de 

bouwkundige en installatietechnische maatregelen om bijvoorbeeld een aantal labelstappen te maken. 
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 Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen 
 

4.1 Niveau bestaande bouw: maatregelen en kosten 

Uit het onderzoek blijkt dat alle objecten met beperkte maatregelen kunnen voldoen aan het niveau 

‘bestaande bouw’ van Bouwbesluit 2012 (genoemde kosten zijn excl. B.T.W.): 

 In alle objecten moeten één of meerdere rookmelders (NEN 2555) à € 100,00 per stuk worden 

aangebracht die worden aangesloten worden op het lichtnet. 

 In object 24 (Park Dennenhoek), 66 (Park Slenck & Horst) en 95 (park Woudstee) moeten 

afscheidingen  worden geplaatst om vallen van de vloer/ trap te voorkomen (kosten: € 150,00 - 

€ 350,00). 

 In object 24 (Park Dennen) moet de trap worden vervangen (kosten: € 800,00). 

 In object 66 moet tevens een muurleuning t.p.v. de trap worden aangebracht à € 100,00. 

 In object 95 (Park Woudstee) moet de rechterzijgevel incl. beglazing 30 minuten brandwerend 

worden uitgevoerd, tenzij uit een brandoverslagberekening blijkt dat dit niet nodig is. Kosten 

brandwerende voorzieningen: € 1.835,00. 

 In object 24 en 42 (Park de Ceintuurbaan) moet een brandwerend plafond worden aangebracht 

(kosten: € 3.000,00 - € 3.600,00), tenzij uit nader brandtechnisch onderzoek blijkt dat minder 

maatregelen noodzakelijk zijn. Dergelijke voorzieningen zijn noodzakelijk in alle situaties waarbij 

sprake is van geschakelde objecten. 

 

In object 179 (Park Woudstee) en object 95 (Woudstee) is geconstateerd dat de vrije hoogte boven de 

trap niet overal voldoet aan de minimale eis van 1,9 m. De afwijking betreft 5 à 10 cm. Om de situatie in 

overeenstemming met Bouwbesluit 2012 te brengen, is ingrijpende aanpassing van de dakkap 

noodzakelijk, hetgeen naar onze mening buitenproportioneel is. De kosten voor aanpassing staan naar 

verwachting niet in verhouding met de extra veiligheid die de aanpassing met zich meebrengt. 

 

4.2 Ambitieniveau: maatregelen en kosten 

Voor de onderzochte objecten is voor een aantal  relevante beoordelingsaspecten van Bouwbesluit 2012 

inzichtelijk gemaakt welke verbetering ten opzichte van het niveau bestaande bouw mogelijk is en welke 

investering dat met zich meebrengt. Daarbij is per woningtype ook beoordeeld in hoeverre bepaalde 

verbetervoorstellen reëel en haalbaar zijn, gezien de staat van het object. Zoals eerder aangegeven kent 

het Bouwbesluit 2012 slechts een beperkt aantal vaste verbouw-niveaus (o.a. weerstand tegen 

branddoorslag en brandoverslag (wbdbo), beperking van installatiegeluid en thermische isolatie) en is het 

verbouwniveau van de meeste andere beoordelingsaspecten afhankelijk van de actuele kwaliteit / 

rechtens verkregen niveau van de desbetreffende objecten. Dat betekent dat de voorgestelde 

maatregelen per object verschillen, gezien het geconstateerde kwaliteitsverschil tussen de objecten. 
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Ondanks deze verschillen is er in grote lijn een aantal verbetervoorstellen aan te geven die als 

‘ambitieniveau’ gedefinieerd zouden kunnen worden: 

 De situatie langs trappen, trapgaten e.d. (vloer-/trapafscheidingen, leuningen) zoveel mogelijk in 

overeenstemming brengen met nieuwbouwniveau. De meerkosten ten opzichte van het niveau 

bestaande bouw zijn nihil en de toename van de veiligheid is aanzienlijk. Met deze voorzieningen 

kan relatief eenvoudig aan het nieuwbouwniveau worden voldaan. 

 In het geval er geen ventilatieroosters aanwezig zijn: het vervangen van de bestaande 

ventilatievoorzieningen (meestal draaiende ramen of oude ventilatieroosters) door een nieuw 

systeem met natuurlijke toevoer via roosters in de gevel (ca. € 500,00) en centrale mechanische 

afzuiging via energiezuinige afzuigbox (ca. € 1.200,00). Met deze voorzieningen kan aan het 

nieuwbouwniveau worden voldaan. 

 Vanuit comfort- en energieoverwegingen: het vervangen van ventilatieroosters door 

ventilatieroosters met een zelfregelende klep (kosten € 180,00 – 1.065, afhankelijk van de 

hoeveelheid lengte aan ventilatieroosters). 

 Inkorten van de binnendeuren om de overstroom van ventilatielucht tussen de diverse ruimten 

binnen de woningen te verbeteren (ca. € 100,00). 

 Beperken van het installatiegeluidniveau als gevolg van de afvoervoorzieningen in de 

verblijfsruimten door bouwkundige voorzieningen (bijv. omtimmering) en zorgvuldig inregelen 

van het mechanisch ventilatiesysteem. Met deze voorzieningen kan aan het nieuwbouwniveau 

worden voldaan of max. 10 dB daarboven (verbouwniveau). 

 Verbouwniveau: wbdbo in overeenstemming brengen met verbouwniveau (wbdbo 30 minuten). 

Indien nodig brandoverslagberekening maken. Het verschil in kosten voor het realiseren van een 

wbdbo van 20 minuten (bestaande bouw) of 30 minuten (verbouw) is nihil. 

 Bij geschakelde woningen: geluidisolatie tussen woningen verbeteren. Dit kan in combinatie met 

de maatregelen die nodig zijn om de wbdbo tussen de woningen te verbeteren. Met deze 

maatregelen achten wij een geluidsisolatieniveau van max. 5 à 10 dB slechter dan het 

nieuwbouwniveau haalbaar. 

 In het geval er geen buitenberging aanwezig is: het plaatsen van een losstaande prefab houten 

berging.  

 Enkele beglazing of oude dubbele beglazing vervangen door HR++-glas (ca. € 1.000,00 - € 

1.500,00 voor de vrijstaande woningen; voor de geschakelde woningen ca. € 600,00 - € 700,00). 

Met deze maatregelen kan het nieuwbouwniveau worden gerealiseerd. 

 Verbetering luchtdichtheid door het afdichten van doorvoeringen door de dakconstructie (ca. € 

50,00 per doorvoer) en het aanbrengen van kierdichting ter plaatse van de beweegbare delen 

(maatregelen objectspecifiek; ca. € 130,00 - € 255,00 afhankelijk van het aantal beweegbare 

delen). Gezien de objectspecifieke voorzieningen is aan deze voorziening geen kwaliteitsniveau te 

koppelen.  

 Wanneer wordt overwogen om met het vervangen van de beglazing ook de kozijnen te vervangen 

(niet begroot), dan kan ook de inbraakwerendheid van de woningen worden verbeterd (niet 

begroot). Sowieso is verbetering van de inbraakwerendheid van de woningen mogelijk door 

vervangen hang- en sluitwerk en het aanbrengen van anti-inbraakstrippen (kosten: enkele € 

100,00).  
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 Verbeteren thermische isolatie van de gevel. Ambitie: nieuwbouweisen zo dicht mogelijk 

benaderen, e.e.a. afhankelijk van bestaande constructie. Voorgesteld minimum: verbouweisen 

die gelden bij vervangen / vernieuwen van isolatielagen (Rc min. 2,5 m²K/W voor een vloer, 1,3 

m²K/W voor een gevel en 2,0 m²K/W voor een dak. Bij het vervangen van gevelopeningen geldt 

een U-waarde van max. 2,2 m²K/W.) 

 

Zoals in de rapportage is aangegeven, zijn deze ambitieniveau niet door bevoegd gezag af te dwingen, 

maar zouden deze maatregelen als advies kunnen worden meegegeven aan de eigenaars van de 

objecten.  

 

4.3 Energielabel 

Van de objecten is de energie-index (voormalig energielabel) berekend en de uitkomst hiervan varieert 

van label A t/m E. Een vervolgonderzoek naar de energie-index/energielabel zou zich kunnen richten op 

de bouwkundige en installatietechnische maatregelen om bijvoorbeeld een aantal labelstappen te maken. 

 

Zwolle, 4 april 2016 

Gewijzigd: 17 oktober 2016 

Nieman Raadgevende Ingenieurs B.V. 

 

 

 

 

ing. P.J. van der Graaf   
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Omgevingsvisie Herontwikkeling Recreatiecluster Horst  58 
 

Bijlage 7: Milieutechnische haalbaarheidsaspecten 
  



Hoogspanningsleiding, 
afstand 60 m

Richtafstand tot bedrijf Waar mogelijk bestaande 
bomen behouden

Vaste afstand dieren 
bebouwde kom 100 m 
buitengebied 50m

Aardgasleiding belem-
meringenstrook/in-
vloedsgebied

Aardgasleiding belem-
meringenstrook/in-
vloedsgebied

48 dB-geluid-
contour

Veehouderij contour
bebouwde kom 3 OU/m³
buitengebied 14 OU/m³
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Betreft  : Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst (1e deel) 
Locatie  : Horst in Ermelo 
Bevoegd gezag: gemeente Ermelo 
Ons kenmerk : Z-18-195540 
Uw kenmerk : - 
Datum advies : 18-7-2018 
Behandelaar : Wolbers, M., tel: 0341 - 474 322 
 
1 Aanleiding 
De gemeente Ermelo is een omgevingsvisie aan het opstellen voor het recreatiecluster Horst. 
De gemeente wil aan de hand van deze visie de gesprekken met de diverse belanghebbenden 
gaan opstarten. Tevens wil de gemeente inzicht krijgen in de haalbaarheid van de visie. Om 
deze haalbaarheid te kunnen toetsen zullen er ook een aantal milieuonderzoeken uitgevoerd 
worden. 
 
In figuur 1 is het recreatiecluster en de omgeving weergegeven.  

 
2 Adviesvraag 
Aan ODNV is gevraagd om de volgende onderzoeken uit te voeren: 
- Akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai (Zeeweg, Horsterweg en Oude 

Nijkerkweg); 
- Inzicht geven in de bestaande (historische) bodemonderzoeken; 
- Onderzoek naar het plaatsgebonden risico en groepsrisico van de externe 

veiligheidsaspecten in het plangebied en de omgeving van het plangebied 
(transportroutes, buisleidingen, hoogspanningsleidingen en inrichtingen); 

- Een NIBM analyse met betrekking tot de luchtkwaliteit; 
- Inzicht in de geurcontouren van de omliggende agrarische bedrijven. 
 
3 Samenvatting 
 
3.1 Algemeen 
De gewenste ontwikkeling in het gebied is kansrijk op het gebied van milieu. Voor de 
verschillende items zal nog wel nader onderzoek nodig zijn of beleidskeuzes gemaakt moeten 
worden. 
 
3.2 Agrarische bedrijven 
Er liggen contouren van agrarische bedrijven over het plangebied. Er zijn reeds woningen in 
het gebied aanwezig. De aanwezige woningen belemmeren in de huidige situatie al de 
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groeimogelijkheden van de bedrijven. Binnen de getekende geurcontouren kan echter niet 
zondermeer gesproken worden van een goed woon- en leefklimaat. Voor het realiseren van 
woningen in dit gebied zal gemotiveerd moeten worden dat er ondanks de hogere geuremissie 
toch sprake kan zijn van een goed woon- en leefklimaat of dat er geen toename van 
geurgehinderden is ten opzichte van de huidige situatie. 
 
3.3 Bodemkwaliteit 
Op grond van de beschikbare bodeminformatie wordt geconcludeerd dat herontwikkeling van 
het gehele onderzoeksgebied wel tot de mogelijkheden behoort. Wel dient voor de plaatsen 
waar herontwikkeling plaats gaat vinden nader historisch onderzoek conform NEN 5725 
uitgevoerd te worden, en wellicht daaruit voorvloeiend (aanvullend) bodemonderzoek conform 
NEN 5740. Op basis van de verdenkingen van het voorkomen van asbest kan gericht 
bodemonderzoek worden uitgevoerd conform NEN 5707. 
 
3.4 Externe veiligheid 
De gewenste ontwikkeling is op het gebied van externe veiligheid mogelijk. Er is echter wel 
een toename van het groepsrisico ten gevolge van het LPG tankstation. Geadviseerd wordt 
om in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg te treden met de VNOG over de 
rampenbestrijding en zelfredzaamheid. 
 
3.5 Hoogspanningsleiding 
Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening gehouden worden met de aanwezige 
hoogspanningsleiding en een indicatieve zone van 2x 60 meter. Geadviseerd wordt om in 
deze zone geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken waar langdurig verblijf van 
kinderen mogelijk is in aansluiting op het advies van de ministeries. 
 
3.6 Geluid 
Op basis van de opgegeven wegverkeergegevens voor het jaar 2030 en de uitgangspunten 
vanuit de gemeente zijn de geluidcontouren vanwege het wegverkeer op de Oude 
Nijkerkerweg/Kolbaanweg, de Horsterweg, de Zeeweg/Fokko Kortlanglaan en het 
Rodeschuurderwegje bepaald. Tevens is de exacte geluidbelasting op de gevels van de 1e 
lijnsbebouwing aan het Rodeschuurderwegje berekend. 
 
Uit de geluidcontouren blijkt dat bij het overgrote deel van het gebied de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden. Uit de berekening van de geluidbelasting op 
de 1e lijnsbebouwing van het Rodeschuurderwegje blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 
46 dB bedraagt.  
 
3.7 Luchtkwaliteit 
Luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het realiseren van woningen in het 
aandachtsgebied. 
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4 Beoordeling per milieuthema 
 
4.1 Agrarische bedrijven 
Toetsingskader 
Voor agrarische bedrijven is geur de meest bepalende factor. De geurcontouren van 
agrarische bedrijven worden bepaald door de Wet geurhinder en veehouderij. Deze wet is het 
exclusieve toetsingskader voor geur afkomstig van veehouderijen. 
 
Deze wet kent twee toetsingskaders: 

1. Vaste afstanden; 
2. Berekenen van geur. 

Welk toetsingskader toegepast moet worden, is afhankelijk van het diersoort. Voor de dieren 
waarvoor een geurfactor is vastgelegd in de wet moet de geur berekend worden (pluimvee, 
varkens, vleeskalveren). Voor de dieren zonder geurfactor gelden vaste afstanden (rundvee, 
paarden).  
 
Met betrekking tot de agrarische bedrijven met vaste afstanden gelden de volgende 
afstanden: 
- 50 meter tot een woning in het buitengebied; 
- 100 meter tot een woning in de bebouwde kom. 
Voor alle agrarische bedrijven geldt dat de afstand tot een (voormalige) agrarische 
bedrijfswoning in de omgeving ook aan bovenstaande eisen moet voldoen. Er is sprake van 
een voormalige agrarische bedrijfswoning wanneer het agrarische bedrijf waarbij de woning 
behoort op of na 19 maart 2000 is beëindigd. 
 
Geur ten gevolge van agrarische bedrijven met dieren met een geurfactor, wordt in het kader 
van ruimtelijk ontwikkeling berekend met behulp van het programma V-stacks gebied. In dit 
programma is de vergunde dierbezetting van de bedrijven ingevoerd waarbij het emissiepunt 
is gelegd op het punt van het bouwvlak dat het dichtst is gelegen bij het plangebied. Hierdoor 
wordt er rekening gehouden met de ontwikkelingsmogelijkheden die het bedrijf nog heeft op 
basis van het bestemmingsplan.  
Voor de individuele geurbelasting van agrarische bedrijven geldt de norm van 14 OU/m3 voor 
woningen in het buitengebied en de norm van 3 OU/m3 voor woningen in de bebouwde kom.  
 
Het plangebied wordt beschouwd als bebouwde kom voor deze woningen geldt dus de norm 
van 3 OU/m3 en de afstand van 100 meter.   
 
In onderstaande tabel zijn de agrarische bedrijven in de omgeving weergegeven. Tevens is 
per bedrijf aangegeven welk toetsingskader van toepassing is. In een bedrijf kunnen zowel 
vaste afstandsdieren als dieren waarvoor een berekening uitgevoerd moet worden aanwezig 
zijn. 
 
Nr Bedrijf Soort dieren 

(Rav-code) 
Aantal Situatie Wgv 

1 Brons, Looweg 2 Kalveren 
A4.100 

501 Actief.  Berekenen 

2 Korpersteeg 11 en 17 Paarden K1 24 Actief. Hoveniersbedrijf 
Palma met daarnaast 5 
paarden.  

100 meter bebouwde kom 
50 meter buitengebied  

3 Korpersteeg 21 Kalveren 
A4.100 

180 Actief. Pul 
Machineverhuur. 
Kalveren zijn “voor 
erbij”.  

Berekenen 
 

4 Rodeschuurderwegje 
15 

Jongvee A3 
Melkvee 

57 
81 

Wonen. Geen dieren.  
 

100 meter bebouwde kom 
50 meter buitengebied 
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A1.100.1 Niet ingetekend 
5 Rodeschuurderwegje 

17 
Kalveren 
A4.100 

852 Actief Berekenen 

6 Slagsteeg 5 Jongvee A3 
Vleesvee A7 

5 
43 

Wonen. Geen agrarisch 
bedrijf meer.  

Vleesvee berekenen 
Jongvee: 
100 meter bebouwde kom 
50 meter buitengebied 
Niet ingetekend 

7 Rodeschuurderwegje 
14 

Eenden G2 
binnen mesten 
Melkvee 
A1.100.1 
Jongvee A3 

15.000 
25 
12 

Actief Eenden berekenen 
Melk- en jongvee: 
100 meter bebouwde kom 
50 meter buitengebied 

8/9 Rodeschuurderwegje 
12/12a 

Kalveren 
A4.100 
Melkvee 
A1.100.1 
Jongvee A3 
Schapen 

280 
40 
 
14 
2 

Actief Kalveren en schapen 
berekenen 
Melk- en jongvee: 
100 meter bebouwde kom 
50 meter buitengebied 

10 Horsterweg 199-201 Kalveren 
A4.100 
Varkens D3 
Paarden K1 
Jongvee A3 

240 
240 
1 
7 

Actief. Obv 
stoppersregeling 
mogen er maximaal 
149 vleesvarkens in de 
stal aanwezig zijn 

Kalveren en varkens 
berekenen 
Paarden en jongvee: 
100 meter bebouwde kom 
50 meter buitengebied 

 
In de volgende afbeelding zijn de 100 meter contouren ingetekend voor de bedrijven waar 
vaste afstandsdieren aanwezig zijn. 
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De geurcontour van het agrarisch bedrijf Horsterweg 99-100 en de bedrijven 
Rodeschuurderwegje 12 en 14 zijn gelegen over een gedeelte van het plangebied. 
 
Voor de agrarische bedrijven waar dieren met een geurfactor worden gehouden, is de 
geurbelasting berekend. De geurbelasting is berekend op punten op de grens van het 
plangebied. In bijlage 1 zijn de berekende waarden op de grens van het plangebied 
opgenomen. Deze berekeningen zijn in eerste instantie uitgevoerd vanaf de grens van het 
bouwblok van de agrarische bedrijven. Hieruit volgt dat de bedrijven met uitzondering van 
Korpersteeg 21 in de huidige situatie al belemmerd worden in hun uitbreidingsmogelijkheden. 
Voor het bepalen van een goed woon- en leefklimaat mag in dergelijke situaties uitgegaan 
worden van de feitelijke situatie (berekende waarde ook opgenomen in bijlage 1). 
 
In onderstaande afbeelding zijn de contouren ingetekend zoals berekend met V-stacks gebied 
uitgaande van de feitelijke situatie van de bedrijven. Hieruit volgt dat een tweetal contouren 
zijn gelegen over het plangebied. 
 

 
 
Conclusie bedrijven 
Er liggen contouren van agrarische bedrijven over het plangebied. Er zijn reeds woningen in 
het gebied aanwezig. De aanwezige woningen belemmeren in de huidige situatie al de 
groeimogelijkheden van de bedrijven. Binnen de getekende geurcontouren kan echter niet 
zondermeer gesproken worden van een goed woon- en leefklimaat. Voor het realiseren van 
woningen in dit gebied zal gemotiveerd moeten worden dat er ondanks de hogere geuremissie 
toch sprake kan zijn van een goed woon- en leefklimaat of dat er geen toename van 
geurgehinderden is ten opzichte van de huidige situatie. 
 
4.2 Bodemkwaliteit 
Om in de verkenningsfase, waarin het plan zich nu bevindt, een uitspraak te kunnen doen 
over eventuele belemmeringen ten gevolge van bodemverontreiniging, is een inschatting 
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gemaakt op basis van de beschikbaar digitale informatiebronnen. Dit betreft geen historisch 
onderzoek conform NEN 5725. 
 
Beeld van alle bodemgegevens uit het bodeminformatiesysteem. 

 
 
 
Bodemonderzoeken 
Adres Rapport Datum Kenmerk Adviesbureau 
Horsterweg 139 Saneringsonde

rzoek D1 
15-01-2003 9M3679/R00007/GLJ/DenB Royal Haskoning 

Horsterweg 139 Saneringsonde
rzoek D2 

27-05-2002 9M3679/R00009/GLJ/DenB Royal Haskoning 

Horsterweg 139 Saneringsonde
rzoek D3 

3-10-2007 9M3679.01/R00002/GLJ/De
nB 

Royal Haskoning 

Horsterweg 139 Saneringsplan 24-04-2009 9T4518.01/R0003/Nijm Royal Haskoning 
Horsterweg 139 Aanvulling 31-09-2009 9T4518.01/L00003/902475/

Nijm 
Royal Haskoning 

Horsterweg 139 Saneringsplan 5-07-2010 9T1484.01/L0014/501287/N
ijm 

Royal Haskoning 

Horsterweg 139 Evaluatie 3-03-2012  Royal Haskoning 
Horsterweg 139 Eindevaluatie 11-02-2014 T42521.05 Tebodin 
Horsterweg 149-153 Verkennend 14-11-2000 20007170 Grondvitaal 
Horsterweg 149-153 Nader 7-12-2000 20007170/A Grondvitaal 
Horsterweg 149-153 Saneringseval

uatie 
18-9-2002 2002138/EVsan Grondvitaal 

     
Horsterweg 157a Verkennend 23-12-1998 3717690 Tauw 
Horsterweg 163 Verkennend 15-2-2005 512011 Grondvitaal 
Oude Nijkerkerweg 79 Verkennend 23-11-1994 9438 BOOT 
Zeeweg 1 Nader  1-5-1990 634/1678/R001 Heidemij 
Zeeweg 1 Sanerings eva 1-8-1990 634/16866/R001 Heidemij 
Zeeweg 1 Briefrapport 5-12-1996 3352690.001 Iwaco B.V. 
Zeeweg 1 Monitoring 10-4-1997 3352690 Iwaco B.V. 
Zeeweg 1 Verkennend 27-5-1997 684/0E97/1732/11622S Heidemij 
Zeeweg 1 Briefrapport 27-5-1997 684/0E97/1732/11622S Arcadis 
Zeeweg 1 Monitoring 6-10-2000 38165.A0.160 Iwaco B.V. 
Zeeweg 1 Monitoring 25-9-2001 38165.A0.160 Iwaco B.V. 
Zeeweg 1 Verkennend 2-2-2004 AA023300841 Grontmij 
Zeeweg 1 Aanvullend 16-5-2008 35003775 AL-West B.V. 
Zeeweg 1 Inspectie 16-5-2011 7214630 Van der Velde 
Zeeweg 5 Verkennend 1-7-2003 0370721 Elementair 
Zeeweg 7 Verkennend 1-5-1999 HG 199-05 Hydreso GIS 
Zeeweg 9 kavel 18 Verkennend 3-11-1995 3404 BDG 
Zeeweg 9 kavel 2 Verkennend 7-5-1996 3764 BDG 
Zeeweg 9 kavel 53 Verkennend 1-2-1997 3996 BDG 
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Zeeweg 9 kavel 48 Verkennend 1-8-1997 4106 BDG 
Zeeweg 9 kavel 24 Verkennend 3-9-1997 4106 BDG 
Zeeweg 9 woonhuis Verkennend 1-8-1999 99-M0574 BDG 
 
Horsterweg 139: 
Eind 2016 is de sanering afgerond op een klein stuk na is de bron in de grond en grondwater 
terug gesaneerd tot aan de interventiewaarde (sterke verontreiniging). Deze zal afnemen 
door afbraak. Op dit moment hoeft er van de provincie niet verder te worden gesaneerd. Wel 
is er een beperking voor het oppompen va grondwater. De provincie geeft aan de 
verontreiniging te monitoren (Provincie Gelderland (GE23300100)). 
 
Horsterweg 149-153: 
De verontreiniging op de locatie is afdoende gesaneerd. 
 
Horsterweg 157a: 
Deze locatie is verkennend onderzocht destijds is er geen noemenswaardige verontreiniging 
aangetoond. 
 
Horsterweg 163: 
Tijdens het onderzoek in 2005 zijn geen noemenswaardige verhogingen aangetoond. 
 
Oude Nijkerkerweg 79: 
In 1994 onderzocht en geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond. 
 
Zeeweg 1: 
Op de locatie was ene kleine olie spot aanwezig. Deze is in 1990 gesaneerd er is destijds een  
kleine restverontreiniging achtergebleven langs en onder de shop.   
 
Zeeweg 9:  
Op deze locatie zijn diverse kavels onderzocht waarbij geen noemenswaardige 
verontreinigingen zijn waargenomen  
 
Tanks 
In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle bekende tanks in het plangebied. Een 
aantal tanks zijn alleen inwendig gereinigd en aangevuld met zand. Deze tanks zijn dus nog 
wel aanwezig. Waarschijnlijk zijn nog niet alle tanks in beeld gebracht dus bij ontwikkeling 
hier rekening mee houden. 
 
Asbest 
De locatie heeft volgende de website van de provincie een kleine kans op voorkomen van 
asbest. Toch kunnen er in diverse gebouwen asbest zijn verwerkt. 

 
Tijdens de bodem onderzoeken is asbest niet of nauwelijks meegenomen in het verleden. 
Recente onderzoeken zijn er niet van dit gebied. 
 
Slecht op een paar plekken is in de omgeving asbest in de bodem/weg/erf aangepakt. Deze 
locaties zijn weergegeven in het plaatje hieronder.  
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Het enige perceel wat is onderzocht binnen het plangebied is de locatie Looweg (I 4399). 
Destijds is wel asbest aangetoond maar ruim onder de norm va 100 mg/kg d.s. 
 
Conclusie bodem 
Op grond van de beschikbare bodeminformatie wordt geconcludeerd dat herontwikkeling van 
het gehele onderzoeksgebied wel tot de mogelijkheden behoort. Wel dient voor de plaatsen 
waar herontwikkeling plaats gaat vinden nader historisch onderzoek conform NEN 5725 
uitgevoerd te worden, en wellicht daaruit voorvloeiend (aanvullend) bodemonderzoek conform 
NEN 5740. Op basis van de verdenkingen van het voorkomen van asbest kan gericht 
bodemonderzoek worden uitgevoerd conform NEN 5707. 
 
4.3 Externe veiligheid 
Om te kunnen bepalen of de herontwikkeling van het recreatiecluster Horst in de gemeente 
Ermelo mogelijk is, zijn de aanwezige risicobronnen geïnventariseerd. In de visie zijn de 
bestemmingen wonen, wonen en werken en voorzieningen (detailhandel ,horeca en 
dienstverlening) uitgewerkt, deze worden beschouwd als kwetsbare objecten. 
 
In omgevingsvisie zijn op de kaart “structuurmodel hoofdopzet overlay belemmeringen” alle 
relevante risicobronnen voor externe veiligheid opgenomen. Het gaat om het LPG tankstation 
aan de Zeeweg 1 en de aardgasbuisleidingen A-510 en N-570-20.  
 
Voor de haalbaarheid van het plan is het belangrijk om te weten of er geen kwetsbare 
objecten geprojecteerd zijn binnen de plaatsgebonden risicocontouren van de risicobronnen. 
Ook moet bepaald worden of het groepsrisico de oriëntatiewaarde niet overschrijdt. Om dit te 
kunnen bepalen zijn twee berekeningen uitgevoerd, te weten: 
1. risicoberekening met de LPG-tool voor de huidige en toekomstige situatie voor het LPG  
    tankstation aan de Zeeweg 1 
2. risicoberekening met het rekenprogramma Carola voor de huidige en toekomstige situatie  
    met de aardgasbuisleidingen A-510 en N-570-20 
 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

1.    (concept) Omgevingsvisie “Herontwikkeling recreatiecluster Horst, gemeente Ermelo, 
Buro SRO, projectnummer:62.01.02, 15 februari 2018 

2.    Gereedmelding tankstation VOF Tankstation Maas Hop 21 augustus 1998 
3.    Beschikking wet milieubeheer Nr 2006/12970, 19 juni 2006 

 
De berekeningen zijn specifiek uitgevoerd op basis van de tekeningen in de omgevingsvisie en 
de aantallen genoemd in deze visie. Zo is op basis van de omgevingsvisie voor de 
bestemming extensief wonen gerekend met een maximaal aantal woningen van 15/ha, dit 
komt overeen met 36 personen/ha. Indien in het bestemmingsplan de uitgangspunten van de 
omgevingsvisie wijzigen zal opnieuw gerekend moeten worden. 
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De rapportages van de berekeningen zijn in afzonderlijke bijlagen opgenomen. 
 
Ten aanzien van het LPG tankstation 
Het LPG tankstation heeft een plaatsgebonden risicocontour van 45 meter vanaf het vulpunt. 
Ook geldt een effectafstand van 60 meter vanaf het vulpunt. De op de kaart “Structuur model 
hoofdopzet” aangegeven bestemming van voorzieningen en wonen in hogere dichtheid liggen 
buiten deze afstanden. Wettelijk gezien zijn er geen belemmeringen vanuit externe veiligheid.  
 
Uit de berekening groepsrisico voor het LPG tankstation blijkt dat sprake is van een toename 
van het groepsrisico. Er is echter geen sprake van een overschrijding van de 
oriëntatiewaarde. Er is geen reden voor aanvullende maatregelen. Wel wordt geadviseerd bij 
de realisatie van de voorzieningen de gebouwen zover als mogelijk van het LPG tankstation te 
plaatsen en in een vroegtijdig stadium in overleg te treden met de VNOG zodat maatregelen 
voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid optimaal in de planontwikkeling meegenomen 
kunnen worden. 
 
Op grond van de circulaire effectafstanden LPG tankstations geldt een afstand van 160 meter 
waarbinnen geen zeer kwetsbare objecten gerealiseerd mogen worden. In de beleidsvisie 
externe veiligheid van de gemeente Ermelo zijn deze als volgt gedefinieerd: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit betekent dat in de bestemming voorzieningen geen zorgcomplex, ziekenhuis, 
detentiecentrum, kinderdagverblijf, basisschool, begeleid wonen met 24-uurszorg en 
bejaardenhuis gerealiseerd mag worden. Dit zal moeten worden vastgelegd in de planregels 
van het nog op te stellen bestemmingsplan. 
 
Ten aanzien van de aardgasbuisleidingen 
De aardgasbuisleidingen hebben de plaatsgebonden risicocontour op de leiding zelf. Wettelijk 
gezien is er geen belemmering voor bestemmingen wonen. Wel geldt er een 
belemmeringenstrook van 5 meter. Dit betekent dat er geen woningen gebouwd mogen 
worden in een strook van 5 meter aan weerszijden van de buisleidingen A-510 en N-570-20. 
Dit zal moeten worden vastgelegd op de verbeelding en in de planregels van het nog op te 
stellen bestemmingsplan.  
 
Uit de berekening groepsrisico voor de aardgasbuisleidingen blijkt dat de oriëntatiewaarde of 
10% van de oriëntatiewaarde van het  groepsrisico niet wordt overschreden. Het groepsrisico 
kan beperkt worden verantwoord in het nog op te stellen bestemmingsplan. 
 
Geadviseerd om in een vroegtijdig stadium in overleg te treden met de VNOG zodat 
maatregelen voor de rampenbestrijding en zelfredzaamheid optimaal in de planontwikkeling 
meegenomen kunnen worden. 
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Conclusie 
De gewenste ontwikkeling is op het gebied van externe veiligheid wettelijk gezien mogelijk. In 
het nog op te stellen ontwerp bestemmingsplan dient het groepsrisico verantwoord te worden 
voor het LPG tankstation en de aardgasbuisleidingen.  
 
Bij het opstellen van het bestemmingsplan dient rekening gehouden te worden met de 
volgende punten: 
- indien afgeweken wordt van de aantallen woningen of gedefinieerde bestemmingen uit 

de omgevingsvisie moet opnieuw beoordeeld worden of het groepsrisico 
rekentechnisch moet worden vastgesteld; 

- in een zo vroeg mogelijk stadium in overleg te treden met de VNOG over de 
rampenbestrijding en zelfredzaamheid; 

- De gebouwen binnen de bestemming voorzieningen zover als mogelijk van de 
risicobron LPG tankstation aan de Zeeweg 1 te projecteren; 

- in de planregels op te nemen dat zeer kwetsbare objecten niet gerealiseerd mogen 
worden binnen de effectafstand van 160 meter vanaf het vulpunt van het LPG 
tankstation; 

- in de planregels op te nemen dat er een belemmeringstrook geldt van 5 meter aan 
weerszijden van de aardgasbuisleidingen A-510 en N-570-20; 

- op de verbeelding dient de plaatsgebonden risicocontour van het LPG tankstation van 
45 m en de effectafstand van 60 meter uit de circulaire LPG opgenomen te worden; 

- op de verbeelding dienen de aardgasbuisleidingen met de belemmeringstrook van 5 
meter aan weerszijden opgenomen te worden; 

- de verantwoording van het groepsrisico moet voor advies worden voorgelegd aan de 
VNOG inzake de zelfredzaamheid en rampenbestrijding. 

 
4.4 Hoogspanningsleiding 
Door het gebied loopt een hoogspanningsleiding. Er is geen wetgeving vastgesteld hoe om te 
gaan met de risico’s ten gevolge van hoogspanningsleidingen. Door het ministerie heeft 
echter wel een beleidsadvies uitgebracht naar gemeenten. In dit beleidsadvies adviseert het 
ministerie om zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, te vermijden dat er nieuwe situaties 
ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond bovengrondse 
hoogspanningslijnen, waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 
microtesla (magneetveldzone). 
 
Door het RIVM is onderzoek gedaan naar de magneetveldzones rond hoogspanningleidingen. 
De resultaten hiervan zijn vastgelegd in Netkaart. In juli 2018 heeft het RIVM een 
geactualiseerde Netkaart beschikbaar gesteld. In  het RIVM rapport van 17 juli 2018 
“Indicatieve magneetveldzones rond bovengrondse hoogspanningslijnen – Toelichting bij de 
geactualiseerde Netkaart” zijn de achterliggende berekeningen en toelichtingen opgenomen. 
 
Op basis van de geactualiseerde Netkaart loopt er door het plangebied een 
hoogspanningsleiding van 150 kV. De indicatieve zone voor deze leiding is vastgesteld op 2x 
60 meter. 
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Geadviseerd wordt om bij de ontwikkelingen aan te sluiten bij het beleidsadvies van het 
ministerie. 
 
Conclusie 
Bij de ontwikkeling van het gebied moet rekening gehouden worden met de aanwezige 
hoogspanningsleiding en een indicatieve zone van 2x 60 meter. Geadviseerd wordt om in 
deze zone geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken waar langdurig verblijf van 
kinderen mogelijk is in aansluiting op het advies van de ministeries. 
 
4.5 Geluid 
Recreatiecluster Horst ligt binnen de geluidzone van een aantal wegen, namelijk: de Oude 
Nijkerkerweg/Kolbaanweg, de Horsterweg, de Zeeweg/Fokko Kortlanglaan en de 
Rodeschuurderwegje. Derhalve dient de geluidbelasting vanwege het wegverkeer op de 
genoemde geluidbronnen in vorm van geluidcontouren in kaart worden gebracht. 
 
Uitgangspunten 
Bij het bepalen van de geluidcontouren zijn de volgende uitgangspunten vanuit de gemeente 
gehanteerd. 

- het opnemen van de 1e lijnsbebouwing langs de Horsterweg en de Oude Nijkerkwerg 
(bepalen geluidcontouren); 

- langs de Zeeweg geen rekening houden met de bebouwing (bepalen geluidcontouren); 
- langs het Rodeschuurderwegje uitgaan van het vrije veld m.u.v. de woning op 

nummer 11 (variant 1_bepalen geluidcontouren); 
- het opnemen van de 1e lijnsbebouwing langs het Rodeschuurderwegje (variant 2_ 

berekenen de exacte geluidbelasting op de gevels van de 1e lijnsbebouwing). 
 
Bij het bepalen van de geluidcontouren is gekozen voor een hoogte van 5,0 m boven het 
maaiveld. Bij het berekenen van de geluidbelasting op de gevels van de 1e lijnsbebouwing 
langs het Rodeschuurderwegje is gekozen voor de waarneemhoogten 1,5 en 4,5 m boven het 
maaiveld. 
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Wettelijk kader  
Conform de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij nieuwbouw van een geluidgevoelig bestemming 
binnen de geluidzone van een weg de geluidbelasting op de gevels van de woningen te 
worden getoetst aan de wettelijke eisen. 
 
Voor het wegverkeer is de voorkeursgrenswaarde 48 dB met een maximale hogere waarde 
van 63 dB (binnen de bebouwde kom) en 53 dB (buiten de bebouwde kom).  
 
Beoordeling 
Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld in WinHavik. Bij het opstellen van het 
model is gebruik gemaakt van een digitale situatietekening (GBKN).  
 
De wegverkeergegevens (2030) van de bovengenoemde wegen zijn door de heer A. van der 
Mispel van de gemeente Ermelo aangeleverd. Bij het bepalen van de geluidcontouren is ook 
rekening gehouden met de opgegeven toename van het wegverkeer van Horst en Veldwijk, 
waarbij dezelfde toename voor de gehele weg is aangehouden. 
 
In de berekeningen is zowel de 63 dB als 53 dB contour in kaart gebracht. Uit de individuele 
beoordeling van de wegen blijkt er geen 63 dB contour zichtbaar is. 
 
Geluidcontouren vanwege Oude Nijkerkerweg/Kolbaanweg 
In de onderstaande figuur is de geluidcontouren vanwege het wegverkeer op de Oude 
Nijkerkerweg/ Kolbaanweg (inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh) weergegeven. Uit deze 
figuur blijkt dat een zeer kleine deel van het gebied in de 48 dB-geluidcontour valt.  
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Geluidcontouren vanwege Horstenweg  
In de onderstaande figuur is de geluidcontouren vanwege het wegverkeer op de Horsterweg 
(inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh) weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat achter de 
1e lijnsbebouwing de 48 dB grens niet wordt overschreden. 

 
 
Geluidcontouren vanwege Zeeweg/Fokko Kortlanglaan  
In de onderstaande figuur is de geluidcontouren vanwege het wegverkeer op de 
Zeeweg/Fokko Kortlanglaan (inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh) weergegeven. Uit deze 
figuur blijkt dat achter de 2e lijnsbebouwing de 48 dB grens niet wordt overschreden. 
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Geluidcontouren vanwege Rodeschuurderwegje  
In de onderstaande figuur is de geluidcontouren vanwege het wegverkeer op het 
Rodeschuurderwegje (inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh) weergegeven. Uit deze figuur 
blijkt dat achter de 48 dB grens niet wordt overschreden. 
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Geluidbelasting vanwege Rodeschuurderwegje  
In de onderstaande figuur is de exacte geluidbelasting vanwege het wegverkeer op het 
Rodeschuurderwegje (inclusief 5 dB aftrek ex artikel 110g Wgh) op de gevels van de 1e 
lijnsbebouwing weergegeven. Uit deze figuur blijkt dat de geluidbelasting ten hoogste 46 dB 
bedraagt, hiermee worde de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet overschreden. 

 
 
Gecumuleerde geluidcontouren vanwege alle wegen  
Voor de afweging met betrekking tot een goed woon- en leefklimaat is ook inzicht nodig in de 
gecumuleerde geluidbelasting ten gevolge van de geluidsbronnen in de omgeving van het 
plangebied (GES score). Tevens moeten de gecumuleerde geluidscontouren inzichtelijk 
gemaakt worden in het kader van de toetsing hogere grenswaarde. 
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In de onderstaande figuur is de gecumuleerde geluidcontouren vanwege alle wegen (exclusief 
aftrek ex artikel 110g Wgh) weergegeven.  

 
De verschillende kleuren bij de berekende geluidcontouren hebben de volgende 
geluidbelastingen: 
Groen = 48 dB of lager (zeer goed – goed); 
Oranje = 53 dB of hoger (redelijk – zeer matig); 
Rood = 63 dB of hoger (onvoldoende – zeer onvoldoend). 
Tussen haakjes is aangegeven hoe het woon- en leefklimaat gekwalificeerd wordt per 
geluidbelasting (bron: Geluidbeleid bij ruimtelijke ontwikkelingen, RNV). 
 
4.6 Luchtkwaliteit (wegverkeer) 
In het kader van ruimtelijke planvorming moet aandacht besteed worden aan de 
luchtkwaliteit. Hierbij moet enerzijds beoordeeld worden of het plan een (negatief) effect 
heeft op de luchtkwaliteit; anderzijds moet beoordeeld worden of de luchtkwaliteit ter plaatse 
geschikt is voor realisatie van het plan. Hiertoe wordt getoetst aan de relevante wettelijke 
normen.  
 
Naast dat aangetoond moet worden dat voldaan wordt aan de wet- en regelgeving, moet in 
het kader van een goede ruimtelijk ordening eveneens aangetoond worden dat er sprake is 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bij deze beoordeling gaat het om de mate van 
blootstelling van toekomstige gebruikers of bewoners van het plangebied.  
 
De wettelijke regels en grenswaarden voor luchtkwaliteit staan in de Wet milieubeheer 
(Wm), titel 5.2: luchtkwaliteitseisen. In artikel 5.16 lid 1 van de Wm is vervolgens 
opgenomen wanneer een project toelaatbaar is.  
 
Op grond van dit artikel moet het bevoegde bestuursorgaan aannemelijk maken, dat het 
project aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden voldoet: 
• er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde of; 
• een project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit of; 
• een project draagt alleen ‘niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de 

luchtverontreiniging of; 
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• een project is opgenomen in, of past binnen, het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) of een regionaal programma van maatregelen. 

 
Om aan te tonen of er sprake is van “niet in betekenende mate” kan gebruik gemaakt worden 
van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)'. 
Conform voorschrift 3B.2 van bijlage 3b van deze regeling draagt een bouwplan niet in 
betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit wanneer het plan niet voorziet in de bouw van 
meer dan 1500 woningen.  
Hierbij wordt over het algemeen uitgegaan van een kengetal van 5 verkeersbewegingen per 
woning. Dit betekent dat een plan niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit 
wanneer als gevolg van het plan de toename minder dan 7500 verkeersbewegingen bedraagt. 
 
In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen bij wegen stikstofdioxide 
(NO2) en fijn stof (PM10, PM2,5). De achtergrondconcentraties van deze twee stoffen liggen 
het dichtst bij de grenswaarden uit bijlage 2 van de Wet milieubeheer, behorende bij titel 5.2 
Luchtkwaliteitseisen. Overschrijdingen van de grenswaarden van de andere genoemde stoffen 
komen in Nederland nagenoeg niet voor.  
Onderhavige toetsing is dan ook alleen voor deze stoffen uitgevoerd.  
 
Toetsing bijdrage van het plan op de omgeving 
In de Omgevingsvisie Herontwikkeling Recreatiecluster Horst is aangegeven dat het totale 
gebied circa 23 hectare omvat. De beoogde woningdichtheid per hectare bedraagt ten 
hoogste 15. Dit geeft een maximaal aantal nieuw te realiseren woningen van 345.  
Dit aantal blijft ruim onder de grens van 1500 woningen uit de 'Regeling niet in betekenende 
mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen), zodat het plan niet in betekenende mate bijdraagt aan 
de luchtkwaliteit. 
 
Op basis van artikel 5.16, lid 1, aanhef en onder c kan het plan zonder nader onderzoek 
doorgang vinden.  
 
Toetsing luchtkwaliteit ter plaatse van plangebied 
In de omgevingsvisie voor Horst is opgenomen dat zowel levensloopbestendige,  starters en 
grondgebonden woningen gerealiseerd zullen worden. Er worden geen specifieke gevoelige 
bestemmingen gerealiseerd zoals genoemd in het besluit gevoelige bestemmingen 
(luchtkwaliteitseisen) en bovendien ligt het plan ruim buiten de kritische afstanden die 
gehanteerd wordt in het beluit. Nadere toetsing aan dit besluit is dan ook niet nodig.  
 
Om te bepalen van de gemiddelde luchtconcentraties zijn ter plaats van het plangebied, is 
gebruik gemaakt van de door de provincie Gelderland opgestelde kaarten van de gemiddelde 
luchtkwaliteit per buurt 
(http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_luchtkwaliteitperbuurt). 
In onderstaande tabel is de gemiddelde luchtkwaliteit  van het plangebied voor NO2, PM10 en 
PM 2,5 op basis van deze kaarten samengevat. 
 
Gemiddelde concentraties plangebied (jaargemiddelden) 

Stof Gemiddelde concentratie 
µg/m3 

Norm  
µg/m3 

Advies WHO * 
µg/m3 

PM10 18,2 - 19,2 40 20 

PM2,5 9,9 - 10,6 20 10 

NO2 16,04 40 40 

* World Health Organisation 
 

http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema_luchtkwaliteitperbuurt
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Uit de tabel blijkt dat ruim voldaan wordt aan de wettelijke normen met betrekking tot fijnstof 
(PM10 en PM2,5) en stikstofdioxide (NO2); NO2 voldoet eveneens ruim aan de grens die de 
WHO adviseert in het kader van gezondheid.  
De jaargemiddelde concentratie van fijnstof PM10 voldoet net aan de WHO advieswaarde.  
Het aandeel van fijnstof PM2,5 voldoet in een deel van het plan net aan de advieswaarde en 
in een deel wordt deze waarde net overschreden.  
 
Op basis van de jaargemiddelde concentraties is het aannemelijk dat er sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor het plan.  
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Bijlage 1: Berekende geuremissies op grens plangebied 
 

Geurbelasting op grens plangebied (uitgaande van grens bouwblok) 

Recep X-coor Y-coor 
HW 199 
ZO 

HW 
199Zuid rs12_1 rs12_2 rs14_1 rs14_2 rs17_1 rs17_2 

Korper 
21_1 

Korper 
21_2 

Korper 
21_3 

Looweg 
2_1 

Looweg 
2_2 

Looweg 
2_3 

1 169033 480287 11.34 2.23 0.52 8.04 0.27 0.22 0.78 0.78 0.15 0.16 0.15 0.36 0.34 0.36 
2 168947 480167 5.78 3.44 0.81 4.10 0.38 0.29 1.02 1.01 0.21 0.23 0.21 0.48 0.39 0.48 
3 168884 480078 1.91 2.05 1.10 1.35 0.46 0.36 1.29 1.24 0.30 0.34 0.29 0.52 0.41 0.52 
4 168759 480091 1.31 2.48 3.49 0.93 1.01 0.68 2.18 2.19 0.33 0.38 0.31 0.38 0.31 0.38 
5 168615 480100 0.81 1.37 19.09 0.57 5.58 2.43 5.86 5.82 0.35 0.36 0.30 0.27 0.21 0.27 
6 168587 479985 0.55 0.75 2.33 0.39 1.54 1.47 7.33 5.29 0.58 0.58 0.45 0.25 0.19 0.25 
7 168735 479991 0.78 1.08 1.96 0.55 0.84 0.61 2.41 2.06 0.52 0.60 0.49 0.35 0.28 0.35 
8 168788 479943 0.81 0.88 1.15 0.57 0.52 0.42 1.74 1.47 0.59 0.72 0.59 0.43 0.31 0.43 
9 168708 479879 0.52 0.59 0.84 0.37 0.53 0.51 2.14 1.77 1.06 1.36 1.01 0.33 0.26 0.33 

10 168758 479837 0.50 0.52 0.62 0.35 0.40 0.37 1.58 1.34 1.05 1.41 1.22 0.38 0.31 0.38 
11 168945 479834 0.54 0.48 0.44 0.38 0.23 0.21 0.83 0.74 0.40 0.47 0.51 0.76 0.52 0.76 
12 169131 479850 0.48 0.43 0.26 0.34 0.15 0.13 0.52 0.50 0.20 0.22 0.22 1.77 1.15 1.77 
13 169334 479765 0.30 0.26 0.15 0.21 0.09 0.08 0.33 0.33 0.12 0.13 0.13 5.18 3.33 5.18 
14 169511 479661 0.20 0.16 0.10 0.14 0.06 0.06 0.25 0.24 0.08 0.09 0.09 2.86 6.93 2.86 
15 169771 479628 0.13 0.12 0.07 0.10 0.05 0.04 0.18 0.18 0.05 0.06 0.06 0.71 1.04 0.71 
16 169832 479717 0.14 0.11 0.07 0.10 0.05 0.04 0.18 0.17 0.05 0.05 0.05 0.58 0.81 0.58 
17 169905 479807 0.13 0.11 0.06 0.09 0.04 0.04 0.17 0.17 0.05 0.05 0.05 0.46 0.60 0.46 
18 169589 479890 0.23 0.18 0.10 0.17 0.07 0.06 0.26 0.24 0.07 0.08 0.08 1.10 1.37 1.10 
19 169277 480094 0.75 0.48 0.23 0.53 0.13 0.12 0.45 0.43 0.13 0.14 0.13 0.71 0.62 0.71 
20 169112 480222 2.91 1.22 0.39 2.07 0.21 0.18 0.64 0.63 0.14 0.15 0.14 0.43 0.38 0.43 

 Overschrijding van de norm van 3 OU/m3 
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Geurbelasting op grens plangebied (uitgaande van feitelijke situatie muv Kopersteeg 21) 
Recep X-coor Y-coor Horsterweg 199 Rodesch 12 Rodesch 14 Rodesch 17 korper21_1 korper21_2 korper21_3 Looweg 2 

1 169033 480287 2.59 0.41 0.22 0.72 0.15 0.16 0.15 0.30 
2 168947 480167 1.93 0.60 0.29 0.96 0.21 0.23 0.21 0.40 
3 168884 480078 1.16 0.69 0.33 1.22 0.30 0.34 0.29 0.41 
4 168759 480091 1.19 1.56 0.60 2.03 0.33 0.38 0.31 0.34 
5 168615 480100 0.80 6.27 1.76 5.02 0.35 0.36 0.30 0.26 
6 168587 479985 0.53 1.61 0.90 5.27 0.58 0.58 0.45 0.22 
7 168735 479991 0.68 1.12 0.51 2.11 0.52 0.60 0.49 0.35 
8 168788 479943 0.56 0.71 0.36 1.46 0.59 0.72 0.59 0.40 
9 168708 479879 0.42 0.62 0.37 1.88 1.06 1.36 1.01 0.30 

10 168758 479837 0.38 0.50 0.29 1.40 1.05 1.41 1.22 0.34 
11 168945 479834 0.38 0.32 0.19 0.75 0.40 0.47 0.51 0.70 
12 169131 479850 0.36 0.21 0.13 0.49 0.20 0.22 0.22 1.24 
13 169334 479765 0.23 0.13 0.08 0.32 0.12 0.13 0.13 2.60 
14 169511 479661 0.16 0.09 0.06 0.24 0.08 0.09 0.09 2.38 
15 169771 479628 0.12 0.06 0.04 0.17 0.05 0.06 0.06 0.73 
16 169832 479717 0.12 0.06 0.04 0.17 0.05 0.05 0.05 0.57 
17 169905 479807 0.11 0.06 0.04 0.17 0.05 0.05 0.05 0.47 
18 169589 479890 0.19 0.09 0.06 0.25 0.07 0.08 0.08 0.94 
19 169277 480094 0.52 0.20 0.12 0.44 0.13 0.14 0.13 0.54 
20 169112 480222 1.27 0.32 0.19 0.62 0.14 0.15 0.14 0.36 

 Overschrijding van de norm van 3 OU/m3 
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Bijlage 2: Overzicht alle bekende tanks in het plangebied 
 
numme
r straatnaam 

numme
r toe toe bov/ond 

inhou
d soort datum sanering doc 

526 Horsterweg 123     geen tank         Melding 

527 Horsterweg 123     geen tank     1-1-1992   Rapport 

528 Horsterweg 127     ondergronds 3000 huisbrandolie 20-8-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

529 Horsterweg 127     ondergronds 3000 huisbrandolie 11-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

530 Horsterweg 133     ondergronds 3000 huisbrandolie 14-7-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

531 Horsterweg 133     ondergronds 3000 huisbrandolie 11-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

2022 Horsterweg 141     geen tank         Melding 

532 Horsterweg 145     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

533 Horsterweg 145     ondergronds 3000 huisbrandolie 14-7-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

534 Horsterweg 145     ondergronds 3000 huisbrandolie 11-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

1444 Horsterweg 147   H9 

aanwezigheid 
tank 
onbekend         Melding 

535 Horsterweg 149   
t/m 
153 ondergronds 10000 huisbrandolie 5-9-2002 Verwijderd Kiwacertificaat 

536 Horsterweg 149   
t/m 
153 ondergronds 10000 huisbrandolie 22-7-2002 Tankreiniging Kiwacertificaat 

537 Horsterweg 149   
t/m 
153 ondergronds 6000 huisbrandolie 22-7-2002 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Kiwacertificaat 

538 Horsterweg 149   
t/m 
153 ondergronds 3000 huisbrandolie 22-7-2002 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Kiwacertificaat 

539 Horsterweg 157     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

540 Horsterweg 157     ondergronds 3000 huisbrandolie 14-7-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

541 Horsterweg 157     ondergronds 3000 huisbrandolie 11-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

542 Horsterweg 158     geen tank         Melding 

543 Horsterweg 158     geen tank     21-8-1992   Rapport 

544 Horsterweg 159     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

545 Horsterweg 159     ondergronds 3000 huisbrandolie 24-6-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

546 Horsterweg 159     ondergronds 3000 huisbrandolie 11-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 



Pagina 22 van 24 
 

numme
r straatnaam 

numme
r toe toe bov/ond 

inhou
d soort datum sanering doc 

547 Horsterweg 161     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

548 Horsterweg 161     ondergronds 3000 huisbrandolie 
10-12-
1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

549 Horsterweg 161     ondergronds 3000 huisbrandolie 14-2-1995 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Uitgaande brief 

550 Horsterweg 163     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

551 Horsterweg 163     ondergronds 3000 huisbrandolie 1-12-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

552 Horsterweg 163     ondergronds 3000 huisbrandolie 11-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

553 Horsterweg 168     ondergronds 3000 huisbrandolie   Verwijderd Melding 

554 Horsterweg 168     ondergronds 3000 huisbrandolie 20-8-1992 Verwijderd Rapport 

555 Horsterweg 168     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 

2023 Horsterweg 169   A geen tank         Melding 

2024 Horsterweg 173     geen tank         Melding 

2025 Horsterweg 179     geen tank         Melding 

2026 Horsterweg 181     geen tank         Melding 

556 Horsterweg 183     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

557 Horsterweg 183     ondergronds 3000 huisbrandolie 14-7-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

558 Horsterweg 183     ondergronds 3000 huisbrandolie 11-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

559 Horsterweg 184     ondergronds 3000 huisbrandolie 26-5-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

560 Horsterweg 186     ondergronds 3000 huisbrandolie   Verwijderd Melding 

561 Horsterweg 186     ondergronds 3000 huisbrandolie 1-12-1992 Verwijderd Rapport 

562 Horsterweg 186     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 

563 Horsterweg 188     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

564 Horsterweg 188     ondergronds 3000 huisbrandolie 26-5-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

565 Horsterweg 190     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

566 Horsterweg 190     ondergronds 3000 huisbrandolie 14-7-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

567 Horsterweg 190     ondergronds 3000 huisbrandolie 
13-10-
1998 Inwendig gereinigd en gevuld met zand B&W besluit 

568 Horsterweg 190     ondergronds 3000 huisbrandolie 
16-11-
1998 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Kiwacertificaat 
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569 Horsterweg 194     ondergronds 3000 huisbrandolie   Verwijderd Melding 

570 Horsterweg 194     ondergronds 3000 huisbrandolie 14-7-1992 Verwijderd Rapport 

571 Horsterweg 194     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 

718 
Kawoeperstee
g 16     ondergronds 2000 

vloeibare 
brandstoffen 
(K1- en K2-
producten) 26-9-1978 Aanwezig 

Installatiecertificaa
t van Kiwa 

719 
Kawoeperstee
g 16     ondergronds 

3000 
/ 
3000 huisbrandolie   Verwijderd Melding 

720 
Kawoeperstee
g 16     ondergronds 

3000 
/ 
3000 huisbrandolie 21-8-1992 Verwijderd Rapport 

721 
Kawoeperstee
g 16     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 

722 
Kawoeperstee
g 16     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 

723 
Kawoeperstee
g 20     ondergronds 3000 huisbrandolie   Verwijderd Melding 

724 
Kawoeperstee
g 20     ondergronds 3000 huisbrandolie 21-8-1992 Verwijderd Rapport 

725 
Kawoeperstee
g 20     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 

2114 
Kawoeperstee
g 28     geen tank         Melding 

2115 
Kawoeperstee
g 30   A-5 geen tank         Melding 

726 
Kawoeperstee
g 32     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

727 
Kawoeperstee
g 32     ondergronds 3000 huisbrandolie 27-8-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

728 
Kawoeperstee
g 32     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

2116 
Kawoeperstee
g 40 19   geen tank         Melding 

835 Looweg 10     ondergronds 3000 huisbrandolie   Inwendig gereinigd en gevuld met zand Melding 

836 Looweg 10   
huisj
e 21 ondergronds 3000 huisbrandolie 

10-12-
1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

837 Looweg 10   
huisj
e 24 ondergronds 3000 huisbrandolie 9-12-1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 
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838 Looweg 10   
huisj
e 34 ondergronds 3000 huisbrandolie 

10-12-
1992 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Rapport 

839 Looweg 10     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

840 Looweg 10     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Inwendig gereinigd en gevuld met zand Certificaat 

841 Looweg 10     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 

842 Looweg 10     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 

1328 Zeeweg 9     ondergronds 3000 huisbrandolie 26-5-1993 Verwijderd Rapport 

1329 Zeeweg 9     ondergronds 3000 huisbrandolie 7-1-1993 Verwijderd Certificaat 
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1 Aanleiding en doel 
Als uitwerking van het beleidskader Vitale vakantieparken is voor de kern Horst in de ge-
meente Ermelo een omgevingsvisie opgesteld. De omgevingsvisie gaat in om mogelijkhe-
den en kansen voor de toekomst van het gebied, waarin 15 vakantieparken zijn gelegen. 
Hierbij kan het gaan om ontwikkeling en transformatie van het gebied, inclusief eventuele 
functiewijziging.  

Ter onderbouwing van de aanvraag is onder meer een natuurtoets nodig om de eventuele 
gevolgen voor de flora en fauna in beeld te brengen. Adviesbureau Groenewold Milieu & 
Natuur is gevraagd hiervoor een (uitgebreide) quickscan uit te voeren.  

2 Beschrijving situatie 

2.1 Omschrijving gebied 
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 23 hectare, met daarin een 15 recreatie-
parken, met deels permanente bewoning. Het gebied ligt tussen de Horsterweg (noord-
kant), de Kawoepersteeg (zuidkant), het buurtschap Horst (westkant) en Veld-
wijk/Nijkerkerweg (oostkant). Navolgende afbeelding (bron: omgevingsvisie) toont globaal 
de begrenzing van het gebied. Met een stippellijn is het gebied aangemerkt dat bij het 
plangebied is betrokken (oorspronkelijk bij de structuurvisie Veldwijk). 
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2.2 Relevante wetgeving 
De natuur in Nederland is beschermd. Er zijn beschermde gebieden en beschermde 
soorten. De bescherming is per 1 januari 2017 geregeld in de Wet natuurbescherming 
(Wnb). De provincie is in de meeste gevallen bevoegd gezag voor ontheffingen en 
vergunningaanvragen. Voor wat betreft de Europees beschermde soorten is de 
bescherming sluit de Wet hierop aan (Habitat- en Vogelrichtlijn en Verdrag van Bern en 
Bonn). Dit omvat ook de bescherming van de Natura2000 gebieden.  

Ook de soortbescherming sluit aan bij de Europese regelgeving. Alle in het wild 
voorkomende vogels zijn beschermd (art. 3.1 Wnb, conform Vogelrichtlijn). Verder alle 
soorten uit de Habitatrichtlijn (strikt beschermde soorten, art. 3.5 Wnb). Tot slot is er nog 
een nationale lijst met ‘Andere soorten’. Deze nationaal beschermde soorten (art. 3.10 
Wnb, 1e lid) zijn aangewezen in de Bijlage bij de Wnb. Onderdeel A betreft een verbod op 
het opzettelijk doden of vangen van de genoemde in het wild levende zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers. Onderdeel B verbiedt het 
opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of vernielen van de genoemde 
vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsgebied. Er zijn verschillen tussen beschermde 
soorten de oude Flora- en Faunawet en de beschermde soorten onder de Wet 
natuurbescherming.  

In het voorliggende onderzoek worden de consequenties in beeld gebracht van de beoogde 
plannen en vindt toetsing plaats. 

Als door het treffen van maatregelen tijdens de werkzaamheden en na de realisatie van het 
project, wordt voorkomen dat er verbodsbepalingen uit de Wnb worden overtreden én de 
functionaliteit van beschermde vaste rust- en verblijfplaatsen komt niet in het geding, is er 
geen ontheffing nodig. In sommige gevallen is het noodzakelijk of raadzaam om vooraf een 
ontheffing aan te vragen bij de Provincie. Ook kan het zijn dat voor een aantal van de ge-
plande activiteiten vrijstelling geldt. Dit kan per provincie enigszins verschillen.  

Als het plan invloed heeft op Natura 2000 gebied of gelegen is in het Nationaal natuurnet-
werk moet dit inzichtelijk worden gemaakt en is mogelijk een vergunning noodzakelijk. Ook 
hiervoor is de provincie het bevoegd gezag. 

Een samenvatting van de natuurwetgeving is weergegeven in Bijlage 3. 

3 Aanpak Natuurtoets 
De voorliggende quickscan is gebaseerd op een aantal locatiebezoeken, beschikbare ge-
biedskennis, verspreidingsgegevens en bekende ecologische principes. Hieruit moet blijken 
of en zo ja welke beschermde soorten in het plangebied voorkomen of kunnen voorkomen 
(hoofdstuk 4). Verder is gekeken of de voorgenomen activiteiten invloed hebben op be-
schermde gebieden (hoofdstuk 5). 

Als er effecten mogelijk zijn zal kort worden ingegaan op mogelijke mitigerende (verzach-
tende of inpassings-) en compenserende maatregelen. Ook op basis van de algemene 
zorgplicht kan het nodig zijn maatregelen te treffen. 

3.1 Gewenste ontwikkeling 
Het plan omvat de mogelijke kap van een aantal bomen, functiewijziging van recreatiewo-
ningen tot wonen, het bouwrijp maken en realisatie van nieuwe woningen en panden. Deze 
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activiteiten vallen onder de definitie van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling op basis van 
de Wet natuurbescherming. 

De effecten op beschermde soorten zijn beoordeeld op basis van de diverse uit te voeren 
activiteiten. Uitgangspunten hiervoor zijn: 
-  het mogelijk kappen van een bomen verspreid in het gebied 
- het verwijderen van vegetatie en opslag  
- het bouwrijp maken 
- realisatie van nieuwe woningen en panden 
-   functiewijziging van recreatie naar wonen 
- herinrichting percelen 
- het planten van nieuwe bomen  

3.2 Bronnenonderzoek 
Het nieuw geplande woongebouw ligt in kilometerhok x:168-169/y:479-480. Een eerste in-
druk is te verkrijgen bij het Natuurloket en waarneming.nl. Met deze gegevens in combina-
tie met een locatiebezoek en ecologische kennis kan een goede inschatting worden verkre-
gen van de locatie en het belang daarvan voor verschillende soorten. 

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen is verder gebruik gemaakt van openbaar 
toegankelijke en betrouwbare bronnen, zoals verspreidingsatlassen, rapporten, recente 
artikelen en internetsites (zie literatuurlijst). 

3.3 Locatiebezoek 
Tijdens diverse locatiebezoeken in 2018 is het gebied en de directe omgeving opgenomen. 
De bezoeken leveren informatie over de op dat moment aanwezige soorten. Een quickscan 
is geen volledige inventarisatie. Om toch een goed beeld te krijgen van te verwachten soor-
ten is een locatiebezoek bij de quickscan wel van groot belang. Samen met beschikbare 
literatuurgegevens is dan een inschatting te maken van de geschiktheid van het plangebied 
voor mogelijk hier voorkomende beschermde soorten. 

De resultaten zijn weergegeven in de hoofdstukken per soortgroep.  
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4 Effecten plan/activiteiten op Flora en Fauna 
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag of er beschermde soorten voorkomen in of om het plan-
gebied. Hierbij zijn de meest voorkomende soortgroepen apart benoemd. 

4.1 Vaatplanten 
Het plangebied bestaat grotendeels uit recreatieparken in bosrijke omgeving. De oostelijke  
punt is geheel bosgebied. Er zijn algemene soorten aangetroffen, zoals zomereik, Ameri-
kaanse eik, lijsterbes, beuk, berk, braam, hulst, esdoorn, ooievaarsbek, klein springzaad, 
Japanse duizendknoop en vingerhoedskruid. Er zijn in de huidige situatie geen bescherm-
de soorten aangetroffen of te verwachten.  

Wel is het een gevarieerd bos, met veel dood hout en met op diverse 
plekken oude monumentale zomereiken en beuken. Het is verder een 
oude bosbodem met een dikke verende humuslaag. Behoud van dit bos-
perceel is dan ook aan te bevelen, vanwege het oude karakter van de 
bodem en de samenhang met de monumentale bomen en het belang 
voor de fauna.  

Op een aantal plekken in het plangebied staat Amerikaanse eik. Dit is 
eigenlijk een exoot en in ons land ecologisch niet erg waardevol. De zomereik daarentegen 
heeft een zeer rijk insectenleven. Van ruim 400 soorten is bekend dat ze op de zomereik 
voorkomen, tegen een 15 op de Amerikaanse eik. Voor de berk geldt dat voor ruim 300 
insectensoorten (Bron: Kennedy & Southwood, 1984). Het kappen van grote oude eiken en 
berken heeft daarmee grote consequenties voor het insectenleven en is om die reden dan 
ook af te raden.  

Er is bij verdere realisatie van de plannen geen sprake van overtreding van art. 3.5 of 3.10 
Wnb. Het aanvragen van een ontheffing is voor de nog aanwezige flora niet nodig.  

4.2 Amfibieën, reptielen, vlinders en libellen 
Tijdens de veldbezoeken zijn geen amfibieën of reptielen aangetroffen. Wel een enkele 
vlinder of libel. Langs de weg loopt een grotendeels droog staande sloot. Gezien het ont-
breken van geschikt oppervlaktewater zijn amfibieën en libellen verder niet te verwachten, 
behoudens een enkele doortrekker.  

Het plangebied is verder niet echt geschikt voor reptielen, behalve wellicht voor de hazel-
worm. Er zijn geen geregistreerde waarnemingen bekend uit het plangebied (2010-2018). 
De soort is wel bekend meer oostelijk op bijv. het terrein van GGZ Centraal. Tijdens de lo-
catiebezoeken is deze soort niet aangetroffen. Er zijn geen aanwijzingen dat beschermde 
soorten aanwezig zijn. Als bosgebied wordt gekapt t.b.v. woningbouw is vanuit de zorg-
plicht de aanbeveling het terrein vooraf nader te onderzoeken op aanwezigheid van de ha-
zelworm. Te overwegen is om meer zekerheid te krijgen over de aan- of afwezigheid van 
de soort door het uitvoeren van plaatjesonderzoek op relevante locaties. Als de soort wel 
wordt aangetroffen is voorafgaand aan de werkzaamheden een ontheffing Wnb nodig van 
de provincie Gelderland. 

Een ontheffing op basis van art. 3.5 of 3.10 van de Wnb is voor deze soortgroepen voorals-
nog niet nodig. 
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4.3 Zoogdieren 
Tijdens het veldbezoek zijn geen beschermde soorten aangetroffen. In de wijdere omge-
ving zijn waarnemingen bekend van eekhoorn, das, boommarter, bunzing, egel en ree. In 
en om het plangebied zijn geen sporen, haren, mest of verblijfplaatsen van deze dieren 
aangetroffen. De meeste bomen zijn overigens ongeschikt voor een eekhoornnest. In de 
grotere bomen zijn bij de quickscan geen eekhoornnesten of grote holtes gevonden. Vanaf 
de grond was dit gezien de dichtheid aan takken ook niet overal goed waarneembaar. Als 
het kappen van de grotere bomen noodzakelijk is voor een voorgenomen ontwikkeling in 
het plangebied, dan dient eerst nader onderzoek plaats te vinden naar holtes en verblijf-
plaatsen. Als beschermde verblijfplaatsen worden gevonden, is het tijdig aanvragen van 
een ontheffing noodzakelijk. 

Bij de planrealisatie kan een klein aantal verblijfplaatsen van de algemene en laag be-
schermde kleine zoogdieren verloren gaan. Het aanvragen van een ontheffing is voor deze 
soorten hier echter niet nodig, omdat hiervoor behoudens de algemene zorgplicht, vrijstel-
ling geldt conform de Omgevingsverordening Gelderland (algemene soorten art. 7.4.1) en 
schadesoorten (art. 7.5.1). 

4.3.1 Vleermuizen 
Volgens de literatuurgegevens komen in de wijdere omgeving van het plangebied diverse 
soorten vleermuizen voor, zoals de gewone en ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis en 
de laatvlieger. Deze soorten zijn strikt beschermd onder de Wet natuurbescherming, op 
basis van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Zowel de zomer- als winterkolonies, als paar-
plaatsen en kraamkamers zijn beschermd tegen verstoring en vernietiging. Ook belangrijke 
foerageer- en vliegroutes zijn beschermd. Op basis van de literatuurgegevens en de waar-
nemingen ter plaatse zijn potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen mogelijk.  

Vanuit het bevoegd gezag is aangegeven meer zekerheid te willen over de eventuele in het 
gebied voorkomende soorten en/of verblijfplaatsen. Daarvoor geeft het vleermuisprotocol 
van de Groene Bureaus richtlijnen. De volgende bezoeken zijn aan het gebied gebracht. 

Tabel 2: Locatiebezoeken vleermuizen 
Datum Tijd Weer Opmerkingen

24 april 4.30 – 6.15 uur Bew.7/8-11C-2Bf-droog Gew. dwergv, rosse vleerm 
5 juni 21.45–23.45 uur Bew.2/8-20°C-2Bf-droog Gew. dwergv, rossen vleerm, laatvlieger 
12 juli 3.30-5.30 uur Bew.1/8-14°C-1 Bf-droog Gew. en ruige dwergv, rosse vleerm, baardvleerm 
30 augustus 20.30-22.30 uur Bew.5/8-19°C-1 Bf-droog Gew. en ruige dwergv, laatvl, rosse vl, franjestaart 
18 september 5.15-7.15 uur Bew.1/8-11°C- 2Bf-droog Gew en ruige dwergv, franjestaart 

Belangrijke foerageer- en vliegroutes zijn beschermd. In vrijwel het gehele plangebied is de 
gewone dwergvleermuis foeragerend aangetroffen. Verder is de rosse vleermuis regelmatig 
gehoord (alleen overvliegend). En verder een enkele laatvlieger, ruige dwergvleermuis en 
een Myotis (baardvleermuis en/of franjestaart).  

Op twee verschillende plekken langs de Kawoe-
persteeg, aan de rand met het weiland zijn aanwijzin-
gen gevonden voor een boomkolonie van de gewone 
dwergvleermuis (zie figuur). De rechter cirkel betreft 
met zekerheid een locatie in een grote eik met klimop. 
Bij de linker cirkel zijn zwermende vleermuizen gezien 
rond de boomkruinen wat duidt op een verblijfplaats.  
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In een groot deel van het plangebied staan o.a. berken en eiken. Zoals in H4.1 aangegeven 
komen bij deze soorten veel insecten voor. Ook volgen vooral gewone en ruige dwerg-
vleermuis lijnelementen in het landschap, zoals de rand weiland-bos langs de Kawoe-
persteeg. De gewone dwergvleermuis is in bijna het gehele plangebied jagend aangetrof-
fen. Het kappen van loofbomen kan voor deze vleermuizen erg verstorend werken. Als kap 
noodzakelijk is voor de realisatie van woningen, is daarom aan te bevelen om in ieder geval 
een doorlopende lijn van bomen en/of struiken te handhaven.  

De kleinere bomen zijn niet geschikt als vaste verblijfplaats. De grote bomen mogelijk wel 
en in twee aan de rand van bos-weiland zijn daadwerkelijk verblijfplaatsen gevonden. Als er 
grote bomen worden gekapt (met name eik, grote berken en beuk) dient nader onderzoek 
plaats te vinden naar mogelijke verblijfplaatsen.  

Ook als er bebouwing moet worden gesloopt of daken gerenoveerd is het advies ruim te 
voren een nader onderzoek in te stellen naar mogelijke verblijfplaatsen. 

Als geen verblijfplaatsen worden aangetroffen is het aanvragen van een ontheffing op basis 
van de Wnb is voor zoogdieren niet nodig. Als wel verblijfplaatsen worden aangetroffen zijn 
mitigerende maatregelen nodig. Ook dient dan voor de start een ontheffing Wnb van de 
provincie Gelderland te zijn verkregen. 

4.4 Vogels 
Er is geen broedvogelinventarisatie uitgevoerd. Op basis van waarnemingen tijdens de 
veldbezoeken, de terreingesteldheid, waarnemingen uit de directe omgeving, bekende ver-
spreidingsgegevens en ervaring is een inschatting gemaakt over mogelijk aanwezige soor-
ten in het gebied. 

Tijdens het bezoek zijn de volgende vogels in en rond het gebied gehoord en/of gezien: 
koolmees, pimpelmees, zwarte mees, houtduif, witte kwikstaart (weiland buiten plange-
bied), huismus, merel, roodborst, winterkoning, goudvink, buizerd, steenuil (weiland omge-
ving buiten plangebied), zwartkop, zanglijster, boomklever, boomkruiper, grote bonte 
specht en kauw. De huismus is bij een woning aan de Kawoepersteeg waargenomen en op 
enkele andere open plekken in het plangebied. Als bij een voorgenomen ontwikkeling ge-
bouwen met pannen of rieten daken worden gesloopt dient nader onderzoek plaats te vin-
den naar de aanwezigheid van huismusnesten. Als deze worden aangetroffen zijn mitige-
rende maatregelen nodig en moet voor aanvang van de werkzaamheden een ontheffing 
Wnb zijn verkregen van de provincie Gelderland. 

Er is gekeken naar sporen van roofvogels (braakballen, uitwerpse-
len en nesten). Deze zijn niet aangetroffen, behoudens een aantal 
plukplaatsen van waarschijnlijk een sperwer (zie foto). De pluk-
plaatsen lagen in het bosgebied. Er zijn bij één bezoek vier plaat-
sen aangetroffen, wat duidt op een territorium. Er is een nest van 
de sperwer bekend op korte afstand, ten oosten van de Kolbaan-
weg. Het bosgebied behoort blijkbaar tot het primair foerageerge-
bied. Vanuit die optiek is handhaving van het bosgedeelte te advi-
seren. 

Er zijn verder geen andere beschermde vogelsoorten in het plangebied aangetroffen.  
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4.4.1 Vogels algemeen 
In het algemeen geldt dat ingrepen in een plangebied tijdens het broedseizoen (15 maart – 
15 juli - huismus 15 augustus) sterke negatieve effecten hebben op de meeste vogelsoor-
ten door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van de reproductie. Wettelijk gezien 
is dat verboden (art. 3.1 Wnb).  

Verstoring van broedvogels is in sommige gevallen wel toegestaan, mits er geen negatief 
effect is op de populatie (art. 3.1 lid 5). Het beschadigen of vernietigen van nesten is wel 
verboden en dient te allen tijde te worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te 
werken en de uitvoering in elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezi-
ge vogels. Is dat niet mogelijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er 
geen vernietiging van nesten van broedvogels zal plaatsvinden. 

Als bijv. met de inrichting van het terrein wordt gewacht tot het broedseizoen bestaat een 
kans dat grondbroeders eieren gaan leggen. Dan moet met de realisatie worden gewacht 
tot de jonge vogels zijn uitgevlogen. De effecten op (broed)vogels in het plangebied en de 
directe omgeving zullen verder beperkt of nihil zijn. Na realisatie van het plan ontstaan door 
de aanleg van beplanting en tuinen overigens ook weer nieuwe broedmogelijkheden. 

Werkzaamheden die broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen moeten zoveel 
mogelijk worden voorkomen. Dit is mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in 
elk geval op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels. Is dat niet moge-
lijk dan dient aantoonbaar te zijn onderzocht (deskundige) dat er geen vernietiging van nes-
ten, eieren of jongen zal plaatsvinden. 

4.5 Overige soorten 
Van de overige beschermde soorten en soortgroepen is te stellen dat deze in het plange-
bied niet voorkomen of zijn te verwachten. Ook zullen de geplande activiteiten geen effect 
hebben op deze soorten. 
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5 Gebiedsbescherming 
Dit hoofdstuk beschrijft in algemene zin de te verwachten effecten van realisatie van het 
bestemmingsplan op beschermde gebieden en doelsoorten. 

Het plangebied ligt in het buitengebied van Ermelo.   

Artikel 2.1 Wnb vormt de invulling van de gebiedsbescherming van de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn en heeft als doel het beschermen en instandhouding van bijzondere gebie-
den in Nederland. De Wnb sluit aan bij de Europese gebiedsbescherming zoals vastgelegd 
in de Vogel- en Habitatrichtlijn. De Nederlandse wetgeving heeft dit vastgelegd in een groot 
aantal Natura 2000 gebieden. 

5.1 Natura 2000 
Natura 2000 omvat een samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebie-
den. Alle Europese lidstaten dragen hieraan bij. Natura 2000 is gericht op het behoud van 
natuurgebieden en de ontwikkeling daarvan. De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn vormen 
hiervoor de onderliggende basis. Alle Natura 2000-gebieden liggen binnen de Ecologische 
Hoofdstructuur. 

Het plan ligt op 1.650m van de Veluwe en 
op ruim 1.800m van de Veluwerandmeren 
(zie figuur hiernaast, Synbiosys okt. 2018).  

Diverse habitats en soorten van de Veluwe 
zijn beschermd, zoals enkele bos- en hei-
detypen. Specifieke bescherming is er voor 
o.a. het vliegend hert, gevlekte witsnuitlibel 
en kamsalamander. Relevante vogelsoor-
ten zijn o.a. wespendief, zwarte specht, 
boomleeuwerik, nachtzwaluw en ijsvogel.  

Voor het Veluwerandmeer is specifieke bescherming voor kranswieren, krabbenscheer en 
fonteinkruiden, ruigten en zomen, de meervleermuis en diverse vogelsoorten zoals aal-
scholver, grote karekiet, roerdomp, zilverreiger, brilduiker, krooneend en lepelaar. 

Gezien de specifieke biotoopeisen van de soorten in relatie tot het plangebied is het niet 
waarschijnlijk dat deze soorten in het gebied broeden. Ook zijn hier geen foerageer-, over-
wintering- of (vaste) rustplaatsen te verwachten.  

Doel van het plan is de leefbaarheid van het gebied te versterken, transformatie van  een 
deel van recreatieve naar woonbestemming en enige bedrijvigheid. Omdat nieuwe woning-
bouw zoveel mogelijk gasloos zal worden uitgevoerd is de verwachting dat de gevolgen van 
het plan voor de stikstofdepositie beperkt zullen zijn. Wel zal er naar verwachting een effect 
zijn op het aantal transportbewegingen in het gebied. Het is in dit stadium niet bekend over 
welke aantallen dit zal gaan. Als hierover meer duidelijkheid bestaat kan een berekening 
worden uitgevoerd op de gevolgen voor de sitikstofdepositie. Voor de Veluwe geldt een 
verlaagde grenswaarde van 0.05 mol/ha/jaar.  

Behoudens eventuele effecten op de stikstofdepositie is nader onderzoek of een Wnb-
vergunning vooralsnog niet nodig. 
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5.2 Gelders natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelzone (GO) 
Naast toetsing op Natura2000 gebied vindt separaat een toetsing plaats op het Gelders Na-
tuurnetwerk (GNN), de voormalige Ecologische hoofdstructuur. Voor het GNN is door de 
provincie Gelderland een aantal criteria opgesteld waaraan wordt getoetst of een plan in-
vloed heeft op de wezenlijke waarden en kenmerken.  

Daarnaast zijn Groene ontwikkelzones (GO) aangewezen. Dat zijn gebieden met een met 
andere functies dan natuur die ruimtelijk 
verweven zijn met de natuur van het Gel-
ders Natuurnetwerk en daar functioneel 
mee samenhangen. Het beleid in de GO is 
gericht op  versterking van die samenhang. 

Het plangebied ligt buiten en grenst aan de 
oostzijde aan het GNN en ligt ruim buiten 
de GO. Planrealisatie heeft geen effecten 
op de natuurwaarden van deze gebieden. 
Verder onderzoek of een ontheffing wordt 
niet nodig geacht. 
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6 Conclusies en aanbevelingen

6.1 Algemeen 
Verschillende soorten planten, dieren worden beschermd in de Wet natuurbescherming. Op 
basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn, zijn speciale beschermingsgebieden aangewezen. 
Een ruimtelijke ontwikkeling is alleen mogelijk als duidelijk is dat de nesten, holen of andere 
verblijfsplaatsen niet worden vernield of beschadigd. Verstoring is in sommige gevallen wel 
toegestaan, mits er geen negatief effect is op populatieniveau. Beschermde planten mogen 
niet worden verwijderd van hun groeiplaats. Ook mogen door een ruimtelijke ontwikkeling 
geen significante negatieve effecten plaatsvinden op beschermde gebieden. 

Adviesbureau Groenewold Milieu & Natuur heeft in opdracht van de initiatiefnemer een na-
tuurtoets uitgevoerd voor de beoogde transformatie van het recreatiecluster buitengebied 
Horst, gemeente Ermelo.  

6.2 Beschermde soorten 

6.2.1 Vaste verblijfplaatsen 
Er zijn geen beschermde soorten gevonden of te verwachten, behoudens enkele broeden-
de vogels tijdens het broedseizoen. Specifiek is gezocht naar aanwijzingen voor verblijf-
plaatsen van vleermuizen en roofvogels. De sperwer heeft al jaren een nest in het bosge-
biedje ten oosten van de Kolbaanweg (net buiten het plangebied) en 
gebruikt het plangebied en met name het bosperceel getuige de pluk-
plaatsen als foerageergebied.  

De meeste bomen in het gebied zijn ongeschikt als vaste verblijfplaats 
voor vleermuizen en eekhoorns. De grotere bomen (meest zomereik 
en beuk) zijn dat mogelijk wel. Op één plaats aan de Kawoepersteeg 
is met zekerheid een kolonieboom gevonden (eik met klimop, foto) en 
op een andere plaats langs de Kawoepersteeg een mogelijke kolonie-
plaats ook in een boom. Als grotere bomen (eik, beuk, berk, grove 
den) worden gekapt is vooraf nader onderzoek nodig naar holtes en 
mogelijk beschermde verblijfplaatsen.  

6.2.2 Foerageer- en vliegroute vleermuizen 
Het plangebied heeft een groene uitstraling, met diverse lijnelementen. Lijnelementen  zijn 
waardevol voor vleermuizen, vooral voor de gewone en ruige dwergvleermuis. Gezien het 
aantal insecten dat voorkomt op en rond zomereiken en berken zijn 
dergelijke bomenrijen geschikt als foerageergebied en als vliegroute. 
Dat was ook te zien aan bijv. de Kawoepersteeg (overgang bos-
akkerland), waar foeragerende vleermuizen volop zijn waargenomen. 

Advies is dan ook om overgangsgebieden en lijnelementen daar waar 
mogelijk in tact te laten. Als dat niet mogelijk is moet eerst nader worden 
onderzocht wat het belang daarvan is voor foeragerende dwergvleer-
muizen en als vliegroute. Mogelijk is hiervoor dan een ontheffing Wnb 
noodzakelijk.  

Er geldt een vrijstelling voor de algemeen beschermde soorten (Omgevingsverordening 
Gelderland). Overigens blijft de algemene zorgplicht altijd van kracht. 
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Er vindt door realisatie van het plan/uitvoering van de activiteiten dan geen overtreding 
plaats van de verbodsbepalingen van art. 3.5 en 3.10 Wet natuurbescherming. 

6.3 Gebiedsbescherming 
Op basis van de ligging en aard van de ruimtelijke ingrepen is de conclusie dat deze in-
greep geen negatieve invloed heeft op de specifieke natuurwaarden. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000 gebied is de Veluwe, welke deels grenst aan de Garderenseweg. Het plan 
beoogt de fietser meer ruimte te geven en heeft daarmee geen extra emissie van stikstof 
tot gevolg. Externe werking kan worden uitgesloten. Aanvullend onderzoek of een vergun-
ning in het kader van de Wet natuurbescherming is niet nodig.  

6.4 Gelders natuurnetwerk / Groene Ontwikkelzone  
Het plan ligt buiten de begrenzing van het GNN en de GO. Op basis van de ligging van het 
plangebied ten opzichte van de begrenzing van het GNN mag worden aangenomen dat er 
geen effecten zijn te verwachten op de wezenlijke waarden en kenmerken van het GNN en 
de GO. Specifieke maatregelen of aanvullend onderzoek worden niet nodig geacht. 

6.5 Voorbehoud en zorgplicht 
De voorliggende natuurtoets is gebaseerd op inventarisatiegegevens van derden, litera-
tuuronderzoek en een verkennend terreinbezoek. Om de risico’s op verstoring van be-
schermde soorten (bijv. vogels) op het werkterrein te minimaliseren, wordt aanbevolen om 
voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de aanwezigheid van 
beschermde soorten.  

Algemene zorgplicht 
Voor alle beschermde soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de onthef-
fingsplicht, geldt wel een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 1.11 Wnb). 

Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade 
aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Dit betekent onder 
meer dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, 
de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de uitvoering moeten 
negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan ge-
maakt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het voorkómen van verontrusting of verstoring in de 
kwetsbare perioden zoals de broed-/voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid 
van de jongen. 

De kwetsbare perioden kan per soortgroep verschillen. Als ‘veilige’ periode voor alle groe-
pen geldt in het algemeen de periode van half augustus tot half november, de periode 
waarin de voortplantingstijd achter de rug is en dieren als vleermuizen, overige zoogdieren 
en amfibieën nog niet in winterslaap zijn. Indien een plangebied in die periode bouwrijp 
wordt gemaakt, geeft realisatie gedurende het winterseizoen en het daarop volgende voor-
jaar meestal geen problemen. Vaak is het voldoende om rekening te houden met de broed-
tijd (15 maart-15 juli-huismus tot 15 augustus).  

Als bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perio-
den van de soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is 
als leefgebied voor die soorten. Zo kan bijvoorbeeld vegetatie gedurende het groeiseizoen 
kort gemaaid worden, of kunnen bomen buiten het broedseizoen worden gekapt, zodat er 
geen vogels gaan broeden. Hierbij geldt overigens wel de algemene zorgplicht. 
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Beschermde soorten 
Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschermde soorten worden waarge-
nomen dienen maatregelen te worden genomen om schade aan deze individuen zo veel 
mogelijk te voorkomen (bijvoorbeeld wegvangen en verplaatsen).  

7 Ecologische kansen / natuur inclusief bouwen 
Overigens zijn relatief eenvoudig extra voorzieningen (niet verplicht) te realiseren voor vo-
gels, vleermuizen en andere soorten. Door de betere isolatie van woningen en gebouwen 
verdwijnen openingen, kieren e.d. en daarmee nest- en schuilplaatsen, die vroeger heel 
gewoon waren. Door maatregelen direct mee te nemen bij de realisatie zijn de kosten rela-
tief laag, maar ze kunnen veel betekenen voor de betreffende soorten. Zo is een bijdrage te 
leveren aan het behoud van deze soorten voor de toekomst. Bovendien vinden veel men-
sen de aanwezigheid van vogels aangenaam en rustgevend.  

Bijvoorbeeld een speciale voorziening voor huismussen, gierzwaluwen (eten veel muggen) 
of een spouwmuurvoorziening of speciale kast voor vleermuizen (eten veel muggen).  

Voor de vogels valt te denken aan realisatie van een vogelvide voor de huismus onder de 
1e rij dakpannen naast de dakgoot. Dat zijn voorzieningen waarmee de huismus een rust- 
en broedplek krijgt terwijl het dak verder niet wordt beschadigd. Het gaat dan om bijvoor-
beeld minimaal 1 vide te plaatsen. Een duurzame nestkast onder de dakgoot of een inge-
metselde neststeen is een goed alternatief, bij voorkeur in de noord- of oostgevels. Als er 
nestvoorzieningen voor de huismus worden getroffen is ook van belang te denken aan vol-
doende dekking vlakbij in de vorm een heggen of beukenhaagjes. 

Ook voor de gierzwaluw zijn eenvoudig nestvoorzieningen te plaatsen.  

Het plangebied bevat veel bomen, struiken en bosjes. Variatie en open plekken geven kan-
sen voor veel vogels en andere dieren. Bij het aanplanten van nieuwe struiken hebben bes- 
en nootdragende soorten vanuit natuurbelang de voorkeur. Ook het aanleggen van een 
poel/vijver of het aanbieden van drinkwater heeft een positief effect. 

Een aantal voorbeelden is weergegeven in Bijlage 5. 
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8 Advies 
 Uitvoering van de werkzaamheden bij voorkeur laten plaatsvinden buiten de broedperi-

ode. Overigens mogen eventuele vroege of late legsels niet worden verstoord. De beste 
tijd voor de kap en het bouwrijp maken is dan tussen september en februari. 

 Als kap in de broedtijd plaatsvindt moet van te voren worden onderzocht of er geen 
broedende vogels aanwezig zijn. Bij het aantreffen van broedende vogels (alle soorten) 
moet worden gewacht tot de jonge vogels zijn uitgevlogen.  

 Als kap van de grotere bomen (eik, beuk, berk en grove den) noodzakelijk is dient voor 
de kap uit nader onderzoek te zijn gebleken, dat geen beschermde vaste rust- of ver-
blijfplaatsen worden vernietigd (eekhoorn, vleermuizen, boommarter, roofvogels).  

 Als bij de transformatie bestaande panden worden gesloopt dient vooraf uit onderzoek 
te blijken, dat beschermde verblijfplaatsen van huismus en vleermuizen zijn uit te slui-
ten. 

 Als voor de werkzaamheden bosgebied wordt geschoond dient uit onderzoek te blijken 
dat er geen hazelwormen aanwezig zijn.  

 Bij uitvoering van dergelijke werkzaamheden altijd invulling geven aan de ‘algemene 
zorgplicht’ (art. 1.11 Wet natuurbescherming), wat inhoudt dat de initiatiefnemer pas-
sende maatregelen neemt om schade aan beschermde soorten te voorkomen of zoveel 
mogelijk te beperken.  

 Als onverhoopt tijdens de werkzaamheden toch broedende vogels of andere be-
schermde soorten worden aangetroffen, moet het werk worden stilgelegd tot een pas-
sende oplossing is gevonden. Het is dan aan te bevelen een deskundige te raadplegen. 

 Door het uitvoeren van bovenbedoelde maatregelen, wordt voorkomen dat er verbods-
bepalingen genoemd in de Wet natuurbescherming overtreden worden. Een ontheffing 
is dan ook niet nodig. 

 Er zijn geen negatieve gevolgen te verwachten op instandhoudingsdoelstellingen van 
Natura2000 gebieden. Hiermee is nader onderzoek of een vergunning in het kader van 
de Wet natuurbescherming naar verwachting niet nodig. Het is wel aan te bevelen een 
berekening uit te voeren naar de gevolgen voor de stikstofdepositie, als meer duidelijk-
heid bestaat over de gevolgen van het plan op de transportbewegingen in het plange-
bied. 

 Het plan ligt buiten op het Gelders natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelzone. Effec-
ten daarop zijn vooralsnog uit te sluiten. Nader onderzoek is niet nodig. 
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Bijlage 4 

Samenvatting  
Natuurwetgeving 



Samenvatting Wet Natuurbescherming 
in werking per 1 januari 2017 – versie 16 februari 2017 

Inleiding 
In deze bijlage worden in het kort het wettelijk kader van de natuurwetgeving beschreven en de toepassing 
bij ruimtelijke ingrepen en beheer. De bescherming van natuur in Nederland is vastgelegd in Europese en 
Nationale wet- en regelgeving. Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getre-
den. De Wnb vervangt de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet. De Wet 
beoogt waardevolle natuur te beschermen met duidelijke en eenvoudige regels. Er is net als in de oude 
regelgeving onderscheid tussen soortenbescherming en gebiedsbescherming. Daar waar sprake is van 
Europese bescherming verandert er qua beschermingsniveau niet zo veel. In de soortenbescherming is 
wel het één en ander gewijzigd voor wat betreft de nationale bescherming.  

De uitvoeringsregels zijn vastgelegd in het Besluit natuurbescherming en de Regeling natuurbescherming. 

Doel van de Wet 
Vooruitlopend op de Omgevingswet beoogt het Rijk met de bovengenoemde samenvoeging van drie wet-
ten in de Wnb, invulling te geven aan vermindering en vereenvoudiging van het aantal regels. Artikel 1.10 
geeft aan dat de Wnb gericht is op  
a. het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het behou-

den en herstellen van de biologische diversiteit; 
b. het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke 

functies, en 
c. het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle 

landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische beteke-
nis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

Hiermee is ook duidelijk dat natuur en economie beide van belang worden geacht en dat het ontwikkelen 
van natuur ten dienste kan staan van maatschappelijke functies. Of zoals de memorie van antwoord het 
stelt: ‘De ambitie van het natuurbeleid en het doel van de natuurwetgeving is om de natuur en de maat-
schappij, ecologie en economie, met elkaar te verbinden en zo mogelijk elkaar laten versterken.’  

Ook is er de verplichting natuurvisies op te stellen (art. 1.5-1.7). Dit gebeurt op provinciaal niveaus via een 
Natuur- of Omgevingsvisie en het vaststellen van een verordening. Ook het Rijk stelt een nationale Na-
tuurvisie op. Qua beschermingsniveau gelden in ieder geval de Europese regels en zijn beperkt aanvul-
lende regels op nationaal niveau gesteld ter bescherming van soorten. 

De Wnb zal t.z.t (medio 2019) in principe integraal worden opgenomen in de Omgevingswet, via de Aan-
vullingswet natuur. 

Bevoegdheid 
Een andere belangrijke wijziging is dat in de meeste gevallen de Provincie het bevoegd gezag is, voor 
vrijwel alle vergunningen, ontheffingen, meldingen en handhaving van het natuurbeleid. De provincie heeft 
conform art. 1.12 een actieve rol in de bescherming, instandhouding en herstel van de natuur in de provin-
cie. Het aanwijzen van gebieden behorende tot het Natuurnetwerk Nederland is een verplichting. Daar-
naast mogen provincies ook bijzondere provinciale natuurgebieden of landschappen aanwijzen. Alleen bij 
nationale belangen, zoals bijv. hoofdwegen en spoorwegen, is het Rijk bevoegd gezag. Gemeenten blijven 
wel het eerste aanspreekpunt voor de aanvraag van een Omgevingsvergunning. Het is evenals in de oude 
situatie niet verplicht om voor natuur ‘aan te haken’. Een ontheffing of vergunning voor de natuur is los van 
de omgevingsvergunning aan te vragen. Een ontheffing Flora- en Faunawet lag bij Rijksdienst voor On-
dernemend Nederland (RVO.nl). Deze taak is dus nu ook naar de provincie overgegaan. Daarmee is de 
provincie in de meeste gevallen bevoegd gezag voor zowel de soort- als de gebiedsbescherming.  

Procedures 
Er staat in beginsel een doorlooptijd van 13 weken voor zowel een ontheffing als voor een vergunning. 
Verlenging is mogelijk met maximaal 7 weken. Bij aanhaken binnen de Omgevingsvergunning geldt de 
uitgebreide procedure van 26 weken. Bezwaar en beroep moet eerst bij een regionale rechtbank worden 
ingediend en daarna in voorkomende gevallen naar de Raad van State. In Art. 5.13 was een aanhaakver-
plichting opgenomen. D.w.z. dat bij een aanvraag Wnb verplicht moet meelopen bij een aanvraag Omge-
vingsvergunning. Deze verplichting is vooralsnog geschrapt, in ieder geval tot de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet (medio 2019). Het is dus mogelijk een Wnb vergunning aan te vragen los van de Omge-
vingsvergunning. Vrijwillig aanhaken mag wel. 



Gemeenten behouden de loketfunctie. Bij een aanvraag Omgevingsvergunning waar gevolgen kunnen zijn 
voor beschermde soorten, moet een natuurtoets deel uitmaken van de procedure. Een eventuele onthef-
fing kan vooraf worden aangevraagd bij de provincie. Als bij het indienen van een aanvraag Omgevings-
vergunning vooraf geen aparte ontheffing Wnb is aangevraagd moet de natuurtoets wel aanhaken. De 
gemeente legt de aanvraag dan voor aan de provincie. De provincie geeft op grond van de inhoudelijke 
toetsing al dan niet een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) af.  

Stappenplan soortbescherming ruimtelijke ingrepen (folder Min. EZ)



Soortbescherming 
In art. 1.10 is de intrinsieke waarde van de natuur expliciet erkend. Het bevoegd gezag oefent taken en 
bevoegdheden uit met het oog op die doelen. Eén van de instrumenten is het opstellen van een natuurvi-
sie, zowel nationaal als provinciaal, waarin het beleid en de bescherming expliciet is uitgewerkt. 

Voor de soortenbescherming wijkt de Wet natuurbescherming af van de voorheen geldende Flora- en 
Faunawet. Er zijn drie beschermingsniveaus te onderscheiden, twee op Europese en één op nationale 
grondslag. Dit vloeit voort uit het principe dat de regelgeving in principe niet strenger hoeft te zijn dan de 
Europese regels. Daarmee wijzigt ook een aantal definities. Zo is in art. 3.1 Wnb het woord ‘opzettelijk’ 
toegevoegd. Het opzettelijk doden, vangen is niet toegestaan. Het opzettelijk verstoren is in sommige situ-
atie wel toegestaan, als dat niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de soort. 
Voorwaardelijke opzet is hierbij inbegrepen. Dat is bewust de kans aanvaarden dat gedragingen schadelij-
ke gevolgen hebben voor beschermde soorten. Uit het voorgaande blijkt dat natuuronderzoek vooraf, in 
veel gevallen een vereiste is. 

Beschermingsregime 
De Wnb kent drie invalshoeken van bescherming. Twee geënt op de Europese regels en één op nationaal 
niveau. Daarbij zijn de regels van de Europese bescherming vrijwel één op één overgenomen. 

Vogelrichtlijnsoorten : Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels (art. 3.1-3.4 Wnb) 
Habitatrichtlijnsoorten : Dier- en plantensoorten die strikt beschermd zijn uit Bijlage IV Habitatrichtlijn, 

Bijlage I en II van het verdrag van Bern en Bijlage II van het verdrag van Bonn 
(art. 3.5-3.9 Wnb). 

Andere soorten : Dier- en plantensoorten genoemd in Bijlage bij art. 3.10 en 3.11 Wet natuurbe-
scherming Onderdeel A en B. Ca. 145 soorten. 

Hiermee zijn ca. 700 soorten vogels en ca. 230 andere Europese en nationale soorten beschermd. Voor 
ca. 200 soorten die eerder wel beschermd waren onder de Flora- en Faunawet geldt nu alleen de algeme-
ne zorgplicht. 

De indeling in de Tabel 1, 2 en 3 soorten uit de Flora- en Faunawet is verdwenen. Daarvoor in de plaats 
kunnen de provincies een vrijstellingsverordening opstellen. Deze kunnen dus per provincie verschillen, 
wat ook de bedoeling is van de wetgever. Zo kunnen regionaal bedreigde soorten worden beschermd en 
daar waar geen bedreiging bestaat op populatieniveau is minder bescherming nodig.  

Verboden 
De Wnb kent voor elk van de drie categorieën van beschermde soorten aparte bestuursrechtelijke en straf-
rechtelijke verboden. Deze sluiten aan bij de verboden in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de 
nationale soorten geldt een iets soepeler regime met minder verboden en meer ruimte voor afweging van 
belangen. Alle verboden zijn van toepassing op individuen. Het opzettelijk handelen omvat ook voorwaar-
delijke opzet. Dat betekent het bewust de aanmerkelijke kans aanvaarden dat een gedraging schadelijke 
gevolgen heeft voor beschermde soorten. 

Relevante belangen voor vrijstellingen bij ruimtelijke ingrepen 
In de Wnb is een regeling opgenomen voor de jacht (art. 3.20 e.v.), een landelijke regeling voor schade-
bestrijding (art. 3.15), gedragscodes (art. 3.31), regulier onderhoud en beheer Rijk (regeling) en enkele 
bijzondere vrijstellingsregelingen (bijv. dierenambulances). Er zijn 6 landelijke schadesoorten aangewe-
zen, te weten: Canadese gans, houtduif, kauw, konijn, vos en zwarte kraai. Er is een landelijke vrijstel-
lingsregeling voor regulier beheer en onderhoud e.d. in gevallen waar het Rijk bevoegd is (in regeling aan-
gewezen nationaal beschermde soorten). 

Provincies hebben de bevoegdheid om vrijstellingen te verlenen (PS) of ontheffingen (GS) van de verbo-
den genoemd in de art. 3.3, 3.8 of 3.10.  

Om te kunnen afwijken van de verbodsbepalingen gelden 3 voorwaarden (ar. 3.3 lid 4, 3.8 lid 5, 3.10 lid 2): 
- Er is geen andere bevredigende oplossing 
- Er moet een in de wet genoemd wettelijk belang zijn (verschillend per beschermingsregime) 
- De ingreep mag geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de soort 

Als aan deze drie is vereisten voldaan, is het aanvragen van een ontheffing mogelijk. Daarnaast is het 
mogelijk dat er aanvullende vrijstellingen gelden voor bepaalde handelingen. Bijvoorbeeld door te werken 
volgens een goedgekeurde gedragscode (met maatregelen voor de betreffende soort en handeling), of 
zoals omschreven in een provinciale verordening.



De genoemde belangen verschillen per type beschermingsregime. Dit kan van belang zijn voor het al dan 
niet verkrijgen van een ontheffing. 

 Soorten Vogelrichtlijn: 
- in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid; 
- ter bescherming van flora of fauna; 

 Dier- en plantensoorten Habitatrichtlijn/verdragen van Bern en Bonn: 
- in het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of  
- in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats; 
- in het belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen vang-

groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip 
van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten; 

 Nationaal beschermde soorten planten en dieren: 
- in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het 

daarop volgende gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw; 
- in het kader van bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, wa-

terstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbe-
heer; 

- in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een be-
paald gebied; of 

- in het algemeen belang. 

Gedragscode (art. 3.31) 
Verboden en meldingen (art. 3.1, 3.2, 3.5, 3.6, 3.10 Wnb) zijn niet van toepassing als handelingen aan-
toonbaar worden uitgevoerd conform een door de Minister goedgekeurde gedragscode. De gedragscode 
moet ook feitelijk betrekking hebben op de betreffende soort, uit te voeren handelingen en plaatsvinden in 
het kader van één van de volgende doelen: 

- Bestendig gebruik, beheer en onderhoud 
- Ruimtelijke ontwikkeling of inrichting 

Er moet gewaarborgd zijn dat er geen benutting of economisch gewin plaatsvindt en er sprake is van zorg-
vuldig handelen.  

Bestaande gedragscodes van de Flora- en Faunawet blijven geldig (max. 5 jaar) tot een nieuwe gedrags-
code conform de Wnb is goedgekeurd. 

Vogels 
Bij vogels is verstoring tijdens het broedseizoen niet per sé verboden als de gunstige staat van instand-
houding niet in gevaar is (zorgplicht geldt wel). Dit geldt alleen voor het verstoren. Het vernielen of be-
schadigen van nesten blijft verboden. Voor de jaarrond beschermde soorten mogen de nesten niet worden 
beschadigd of vernietigd. Wel kan verstoring er toe leiden dat beschermde vogels kiezen voor een alterna-
tieve nestlocatie. Ook hier geldt altijd de algemene zorgplicht. Dat houdt onder meer in dat een initiatief-
nemer zich tijdig op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan, de moge-
lijke gevolgen van het plan voor de natuur en mogelijke maatregelen om negatieve gevolgen tegen te 
gaan. In onderstaande tabel zijn de verschillen tussen de oude regelgeving en de Wnb weergegeven: 

Verboden Flora- en Faunawet Verboden Wet natuurbescherming 
Doden, verwonden, vangen Opzettelijk doden of vangen 
Opzettelijk verontrusten Opzettelijk storen 
Beschadigen, vernielen, uithalen, verstoren nesten, 
holen, vaste rust- of verblijfplaatsen 

Opzettelijk vernielen, beschadigen van nesten, 
rustplaatsen en eieren of wegnemen nesten 

Rapen, uit nest nemen, beschadigen of vernietigen 
van eieren 

Rapen en onder zich hebben van eieren 

Handel, vervoer en onder zich hebben Handel, vervoer en onder zich hebben 
Uitzetten in vrije natuur Uitzetten in vrije natuur 

De bescherming van een nest omvat ook de inhoud en functionele omgeving daarvan, voor zover het 
broedsucces daarvan afhankelijk is. Dit impliceert dat inheemse in gebruik zijnde nesten beschermd zijn 



gedurende het broedseizoen. Buiten het broedseizoen zijn nesten niet beschermd, behalve voor soorten 
met jaarrond beschermd nesten.  

Jaarrond beschermde nesten 
Vooralsnog is de verwachting dat de indeling van de jaarrond beschermde nesten niet zal wijzigen onder 
de Wet natuurbescherming. Het betreft dan de indeling waarbij nesten van vogelsoorten in categorie 1 t/m 
4 jaarrond beschermd zijn. De nesten van soorten in categorie 5 zijn beschermd als er onvoldoende alter-
natieven zijn. De Provincie kan per verordening hiervan afwijken. 

Verstoring 
In art. 3.1 lid 4 is opgenomen dat het opzettelijk verstoren van vogels verboden is. Lid 5 stelt dat dit niet 
van toepassing is als de verstoring niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort (doden en vernielen van nesten blijft dus wel verboden). Dit vraagt dan om 
nader en specifiek onderzoek, zoals om welke soort het gaat (algemeen/zeldzaam/bedreigd), de locatie, 
de periode van het jaar en de intensiteit, duur en frequentie van de verstorende activiteit en of er voldoen-
de uitwijkmogelijkheden zijn. Verstoring in het broedseizoen ligt daarbij heel kritisch als dit invloed heeft op 
het broedsucces (art. 5d Vogelrichtlijn).  

Zorgplicht (art. 1.11 Wnb) 
In artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming is de zorgplicht omschreven. De zorgplicht geldt voor alle 
soorten en alle beschermde gebieden. Dus ook voor niet specifiek in de wetgeving benoemde soorten. 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor beschermde gebieden, in het wild levende dieren en planten 
en hun directe leefomgeving. Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of 
nalaten nadelige gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een beschermd gebied of voor in het wild 
levende soorten, laat deze handelingen achterwege. Indien het achterwege laten redelijkerwijs niet kan 
worden gevraagd, worden maatregelen getroffen om de gevolgen te voorkomen, of zoveel mogelijk be-
perkt of ongedaan gemaakt. Dat houdt onder meer in dat een initiatiefnemer zich tijdig op de hoogte stelt 
van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen van het plan. Bij de 
uitvoering moeten negatieve gevolgen zoveel mogelijk worden voorkomen dan wel beperkt of ongedaan 
gemaakt. 

In art. 7.2 is bepaald dat Gedeputeerde Staten bevoegd zijn tot handhaving (last onder bestuursdwang). 

Gebiedsbescherming 
De bescherming van gebieden is geregeld via een aantal sporen. Dat zijn Natura 2000 gebieden, gebie-
den behorende bij het natuurnetwerk Nederland (NNN), provinciale natuurgebieden of provinciale land-
schappen. Deze laatste twee zijn nieuw t.o.v. de wetgeving voor 1 januari 2017. 

Natura 2000 gebieden 
De Natura 2000 gebieden zijn op basis van Europese regels aangewezen als beschermde gebieden, incl. 
de daarbij horende beschermde soorten en habitats. Omdat de Europese regels worden gevolgd is er ten 
aanzien van de gebiedsbescherming niet veel gewijzigd. Nederland kent een 164 Natura 2000 gebieden, 
waarvoor instandhoudingsdoelen zijn vastgesteld. Per gebied is het ook de bedoeling beheerplannen vast 
te stellen. Daarin staat o.a. welke maatregelen nodig zijn om de natuurdoelen te halen en welk (bestaand 
en toekomstig) gebruik al dan niet vergunningplichtig is. Voor regulier onderhoud en beheer is dan in prin-
cipe geen vergunning nodig (Art. 2.9 Wnb). Overigens blijft de zorgplicht altijd gelden. Omdat de meeste 
onder de oude wetgeving beschermde natuurmonumenten in een Natura 2000 gebied liggen is de aparte 
bescherming van deze natuurmonumenten vervallen. 

Als handelingen kunnen leiden tot nadelige effecten voor instandhoudingsdoelen van een Natura 2000 
gebied is een vergunning nodig. Zoals gezegd is de provincie meestal bevoegd gezag. De vergunning-
aanvraag kan apart bij de provincie of via de Omgevingsvergunning bij de gemeente.  

Passende beoordeling (Art. 2.7-2.8 Wnb) 
Als een project of andere handeling gelet op de instandhoudingsdoelstellingen, mogelijk schadelijke ge-
volgen heeft voor een Natura 2000-gebied is een natuurvergunning noodzakelijk, tenzij een wettelijke uit-
zondering geldt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld het handelen conform een vastgesteld beheerplan of een 
programma (PAS, Art. 2.9 Wnb) of het weiden van vee (Art. 2.9 Regeling Wnb). Ook bestaand gebruik op 
referentiedatum 31 maart 2010 is een uitzondering. Het bevoegd gezag moet hier dan wel redelijkerwijs 
van op de hoogte (kunnen) zijn en de handelingen mogen niet of niet in betekenende mate zijn gewijzigd. 
Mogelijk leidt dit tot discussies vanwege oudere Europese data voor Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijnge-
bieden, resp. 10 juni 1994 en 7 december 2004.  



Er is overigens geen definitie van een project of een andere handeling. Alle activiteiten welke geen project 
zijn, zijn daarmee feitelijk ‘andere handelingen’. 

Onderzoek moet uitwijzen of deze gevolgen significant kunnen zijn. De gevolgen moeten worden beoor-
deeld in samenhang met die van andere plannen en projecten (‘cumulatieve effecten’). Als er geen effec-
ten zijn, is geen vergunning nodig. Als de effecten klein zijn, volgt een verslechterings- en verstorings-
toets’. Bij mogelijke significante effecten volgt een ‘passende beoordeling’. Het positieve effect van maat-
regelen mag niet bij de afweging voor vergunningplicht worden betrokken. Dat mag wel bij het besluit op 
een vergunningaanvraag.  

In de verslechterings- en verstoringstoets worden de effecten gespecificeerd. Daarbij hoeft dan niet meer 
naar cumulatieve effecten te worden gekeken. Het bevoegd gezag beoordeelt of de effecten aanvaardbaar 
zijn of niet. Aan de vergunning kunnen beperkende voorwaarden worden verbonden (mitigatie en com-
pensatie). 

De passende beoordeling is veel uitgebreider. Op basis van de beste wetenschappelijke kennis dienen de 
effecten op de habitats en soorten te worden ingeschat, rekening houdende met cumulatieve effecten. Als 
de passende beoordeling uitwijst dat er slechts beperkte effecten zijn, dan dient vergunning te worden 
aangevraagd, die wordt verleend indien de effecten aanvaardbaar worden geacht. Als er significante effec-
ten zijn, dan mag vergunning alleen worden verleend als er voldaan is aan alle drie onderstaande ADC-
criteria: 

-  Er zijn geen geschikte Alternatieven. 
-  Er is sprake van Dwingende redenen van groot openbaar belang, waaronder redenen van sociale en 

economische aard. 
-  Er is voorzien in exacte en tijdige Compensatie. 

Als er sprake is van aantasting van een gebied dat is aangewezen ter bescherming van prioritair natuurlijk 
habitat of een prioritaire soort, dient eerst door de minister van LNV aan de Europese Commissie advies te 
worden gevraagd. Bovendien is het aantal redenen van groot openbaar belang beperkt.  

Externe werking 
Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied hebben invloed op de staat van instandhouding van het 
gebied. Ook activiteiten buiten het gebied kunnen de waarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt 'exter-
ne werking' genoemd. Externe werking treedt op wanneer er, ongeacht de locatie, een effectgebied ont-
staat als gevolg van het optreden van ruimtelijke overlap tussen een invloed gebied van een instandhou-
dingsdoelstelling (IHD) en een invloed gebied van een activiteit die plaatsvindt buiten een Natura 2000-
gebied en waarvoor de IHD gevoelig is. 

Stikstof in Natura 2000-gebieden (Besluit natuurbescher-
ming) 
Een voorbeeld van externe werking is de depositie van stik-
stof. Door allerlei bronnen komt stikstof in het milieu terecht, 
afkomstig van de landbouw, verkeer, industrie en huishou-
dens. De grote hoeveelheid stikstof heeft effecten op de 
groei van planten. Dit gaat in de regel ten koste van kwets-
bare planten en biodiversiteit, waardoor gevoelige gebieden 
(zoals venen en heide) verruigen door de groei van bijv. 
grassen en soorten als braam. In het Besluit natuurbe-
scherming is de bestaande PAS-regelgeving overgenomen. 
De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is op 1 juli 2015 
formeel van kracht geworden, waarmee het Rijk hoopt de 
hoeveelheid stikstof in de Natura2000 gebieden te kunnen 
verminderen. De PAS brengt daartoe alle bronnen in beeld. 
Met behulp van een rekentool (Aerius Calculator) is de stikstofbijdrage van een (nieuw) plan op bescherm-
de habitats te berekenen. De basisgedachte is dat economische ontwikkelingen verantwoord mogelijk 
blijven (ontwikkelruimte), mits de totale hoeveelheid stikstof in het gebied omlaag gaat.  

Onder de oude wetgeving was veelal geen vergunning meer mogelijk (bijv. veehouderij), als er in een 
overbelaste situatie sprake was van toename van de stikstofdepositie in een Natura2000 gebied. Ook niet 
als het om een hele kleine toename ging. In de nieuwe situatie is per Natura2000 gebied ontwikkelruimte 
berekend. Dit is gebaseerd op de verwachte daling van de stikstofemissies in de komende jaren en aan-
vullende PAS-maatregelen in de landbouwsector.  

Uit: Gebiedssamenvatting Aerius - dec. 2014



Voor de PAS is voor elk van de 117 Natura2000 gebieden een samenhangend pakket herstelmaatregelen 
opgesteld op basis van een vastgestelde herstelstrategie per habitattype (69). Uiteindelijk krijgen deze 
afspraken over stikstof een plaats in de per gebied op te stellen beheerplannen.  

Op basis van de uitkomsten van de Aerius-calculator is een project vergunningsvrij (<0.05 mol/ha/jr), mel-
ding plichtig (tussen 0.05 mol/ha/jr. en de grenswaarde) of is het aanvragen van een Natuurvergunning 
noodzakelijk (> grenswaarde). 

Overige beschermde natuurgebieden 
Naast de Natura 2000 gebieden dient de provincie conform art. 1.12 ook gebieden aan te wijzen en in 
stand te houden, welke onderdeel zijn van een samenhangend netwerk van natuurgebieden (Natuurnet-
werk Nederland). 

Tot slot kunnen Gedeputeerde staten ook gebieden aanwijzen buiten het natuurnetwerk Nederland, welke 
van belang zijn vanwege hun natuur-, landschappelijke of cultuurhistorische waarden.  

Houtopstanden 
Ook de Boswet is opgenomen in de Wet natuurbescherming (H4 Wnb). In de Boswet was er sprake van 
een meldplicht en een herplantplicht. Dat blijft ook zo. Opstanden binnen de bebouwde kom, fruitbomen, 
bos voor biomassa, wegbeplanting e.d. vallen hier buiten (zie art. 4.1 Wnb). Bij het vellen van (een deel 
van) een houtopstand, moet dit vooraf worden gemeld. Ook is er de verplichting tot het herbeplanten van 
minimaal hetzelfde areaal binnen drie jaar na het vellen. De herplantplicht geldt niet voor het vellen van 
een houtopstand in verband met realisatie van een Natura 2000-doel. Provincies kunnen bij verordening 
aangeven, welke gegevens moeten worden aangeleverd en/of er een toeslag geldt op het te herbeplanten 
areaal.  

Bronnen: 
- www.wetten.nl
- www.rijksoverheid.nl
- www.natuurbeheer.nu
- www.natura2000.nl
- www.infomil.nl
- www.rvo.nl
- http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/ 

http://www.wetten.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.natuurbeheer.nu/
http://www.natura2000.nl/
http://www.infomil.nl/
http://www.rvo.nl/
http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/


Vrijstellingen beschermde soorten Gelderland 

Landelijk (art. 3.1 Besluit natuurbescherming) 
Als vogels en dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, van de wet worden 
aangewezen: Canadese gans (Branta Canadensis en Branta hutchinsii hutchinsii); houtduif
(Columba palumbus); kauw (Corvus monedula); konijn (Oryctolagus cuniculus); vos (Vulpes 
vulpes), en zwarte kraai (Corvus corone corone). 

Concept Omgevingsverordening Wnb provincie Gelderland  

Landelijke schadesoorten (art. 3.7.2.1)

Ruimtelijke ontwikkeling en bestendig beheer of onderhoud (art. 3.7.2.3): 
 24 nationaal beschermde soorten zoogdieren en amfibieën (bijlage 28) 
 Vrijstelling (onder voorwaarden) van verbod op vangen, vernielen voorplantingsplaatsen 

of rustplaatsen gedurende hele jaar in hele provincie 

Veiligstellen tegen verkeer (art. 3.7.2.4) 
 Voor overzetten inheemse kikkers, padden en salamanders, maximaal 50m vanaf de 

vangplaats en na vangst en vervoer onmiddellijk vrijlaten. 

Vrijstelling voor onderzoek en onderwijs (art. 3.7.2.5) 
 Voor vervoer en hebben van eieren en kikkervisjes van groene kikker, bruine kikker en 

gewone pad voor onderwijsdoeleinden. 

Schadebestrijding (Bijlage 27) - Provinciale schadesoorten: 4 soorten 
 Vrijstelling van verboden voor grondgebruikers (onder voorwaarden) 
 Opzettelijk verstoren: brandgans, spreeuw, roek
 Opzettelijk doden: woelrat (aangewezen middelen). 
 Met geweer: spreeuw en roek > ongunstige staat van instandhouding & negatieve trend 

(landelijk en in provincie) 

Bijlage 28 
Vrijstelling soorten ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en bestendig beheer en 
onderhoud. Gebied: binnen de gehele provincie.  
Periode: gedurende het hele jaar. V&K = vangkooi en kastval. 

Soort Toegestane 
middelen vangen Soort Toegestane middelen 

vangen 
Aardmuis V&K Kleine watersalamander Schepnet 
Bosmuis V&K Konijn V&K, fred met buidel 
Bruine kikker Schepnet Meerkikker Schepnet 
Bunzing V&K Middelste groene kikker Schepnet 
Dwergmuis V&K Ondergrondse woelmuis V&K
Dwergspitsmuis V&K Ree V&K
Egel V&K Rosse woelmuis V&K
Gewone bosspitsmuis V&K Tweekleurige osspitsmuis V&K
Gewone pad Schepnet Veldmuis V&K
Haas V&K Vos V&K
Hermelijn V&K Wezel V&K
Huisspitsmuis V&K Woelrat V&K



Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn

Categorieën jaarrond beschermde nesten 
1.     Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, 
        buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats. 
2.     Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden   
        en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke)  
        voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 
3.     Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats  
        broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke)  
        voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar. 
4.     Vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet  
        of nauwelijks in staat zijn een nest te bouwen. 
5.     Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar 
        daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over 
        voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan,  
        zich elders te vestigen. 

Bescherming Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Categorie 1 steenuil  Athene noctua 

Categorie 2 gierzwaluw  Apus apus roek Corvus frugilegus 

huismus  Passer domesticus 

Categorie 3 grote gele kwikstaart  Motacilla cinerea ooievaar  Ciconia ciconia 

kerkuil  Tyto alba slechtvalk  Falco peregrinus 

oehoe  Bubo bubo 

Categorie 4 boomvalk  Falco subbuteo sperwer  Accipiter nisus 

buizerd  Buteo buteo wespendief  Pernis apivorus 

havik  Accipiter gentilis zwarte wouw  Milvus migrans 

ransuil  Asio otus 

Categorie 5 blauwe reiger  Ardea cinerea ijsvogel  Ardea cinerea 

boerenzwaluw  Hirundo rustica kleine bonte specht  Hirundo rustica 

bonte vliegenvanger  Ficedula hypoleuca kleine vliegenvanger  Ficedula hypoleuca 

boomklever  Sitta europaea koolmees  Sitta europaea 

boomkruiper  Certhia brachydactyla kortsnavelboomkruiper  Certhia brachydactyla 

bosuil  Strix aluco oeverzwaluw  Strix aluco 

brilduiker  Bucephala clangula pimpelmees  Bucephala clangula 

draaihals  Jynx torquilla raaf  Jynx torquilla 

eidereend  Somateria mollissima ruigpootuil  Somateria mollissima 

ekster  Pica pica spreeuw  Pica pica 

gekraagde roodstaart  Phoenicurus phoenicurus tapuit  Phoenicurus phoenicurus 

glanskop  Parus palustris torenvalk  Parus palustris 

grauwe vliegenvanger  Muscicapa striata zeearend  Muscicapa striata 

groene specht  Picus viridis zwarte kraai  Picus viridis 

grote bonte specht  Dendrocopos major zwarte mees  Dendrocopos major 

hop  Upupa epops zwarte roodstaart  Upupa epops 

huiszwaluw  Delichon urbicum zwarte specht  Delichon urbicum 



Opmerkingen bescherming soorten vogelrichtlijn en conventie van Bern 
Alle inheemse vogels vallen binnen het beschermingsregime van de vogelrichtlijn. Voor 
een aantal vogels is art 3.1 lid 5 niet van toepassing omdat deze vogels tevens onder 
het beschermingsregime van art. 3.5 vallen. Het betreft de vogels die zijn opgenomen 
in bijlage II van de conventie van Bern. 

Artikel 3.1 lid 5 bepaald dat het verbod op verstoren (art. 3.1 lid 4) niet van toepassing 
is indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van 
de desbetreffende vogelsoort. De soorten die zijn opgenomen in bijlage II van Bern zijn 
derhalve strikter beschermd dan de andere vogelsoorten. 

Een aantal van de vogels (niet uitputtend) welke zijn opgenomen in bijlage II van de 
conventie van Bern en dus strikter zijn beschermd (vet = ook op lijst jaarrond beschermde 
nesten): 

Appelvink Baardman Blauwborst Bergeend 
Boerenzwaluw Bonte vliegenvan-

ger 
Boomklever Boomkruiper

Boompieper Boomvalk Bosuil Braamsluiper 
Buizerd Draaihals Fitis Fluiter 
Geelgors Glanskopmees Goudhaan Graspieper 
Grauwe vliegenvan-
ger 

Groene specht Groenling Grote bonte specht

Grote gele kwikstaart Grote karekiet Havik Heggenmus 
Hop Huiszwaluw Kerkuil Klapekster 
Kleine bonte specht Kneu Koolmees Kruisbek 
Kuifmees Lepelaar Matkopmees Middelste bonte 

specht 
Nachtegaal Nachtzwaluw Nonnetje Oeverzwaluw
Ooievaar Paapje Pestvogel Pimpelmees
Putter Ransuil Rietgors Rietzanger 
Roerdomp Roodborst Roodborsttapuit Sijs 
Slechtvalk Sperwer Spotvogel Steenuil
Tapuit Tjiftjaf Torenvalk Tuinfluiter 
Velduil Visarend Visdief Vuurgoudhaan 
Wespendief Wielewaal Wilde zwaan Winterkoning 
Witte kwikstaart Zeearend Zwarte mees Zwarte roodstaart
Zwarte specht Zwartkop 



Bijlage 5 
Voorbeeld voorzieningen 

niet verplicht 

Voorbeeld nestvoorziening 

Boerenzwaluw  



Huismus 

(verplicht indien nesten  
verdwijnen) 

Mussenflat 

(meer duurzame uitvoering 
in houtbeton) 

    mussenpot 

Mussenvide



Voorbeeld nestvoorziening 

Gierzwaluw 

(niet verplicht) 

  Nestkasten      Neststeen 
(gierzwaluw en huismus)



Spouwmuurvoorzieningen vleermuizen 



Insectenhotel 
Nuttig en leuk. Trekt o.a. Lieveheersbeestjes: bladluiseters. Metselbijen: legt eitjes in 
hotltes (bijv. rietstengels) en metselt ze dicht. Goede bestuivers. Steekt bijna niet. 
Graafwespen: gebruiken plantafval en afgeknipte takken als nestplaats. Ze zijn uiterst 
nuttige helpers in de strijd tegen bladluis, cicaden en bladkeverlarven. Vlinders: 
schuilplaats bij slechtweer en winterverblijf voor een aantal soorten. Gaasvliegen: 
bladluiseters.  



Architecten en ontwikkelaars laten te vaak kansen liggen 
Bouw natuur inclusief met deze checklist van 40 punten 

'Ons woongenot hangt sterk samen met een natuurrijke leefomgeving, ook in de stad', 
stelt Geert van Poelgeest, voorzitter Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereni-
ging Zuid-Holland. Zijn vereniging pleit voor natuur inclusief bouwen en stelde een 
checklist samen met 40 punten voor een duurzame natuur inclusieve leefomgeving. 

De Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) trekt aan de bel. 'Wij 
zien dat bewoners graag groen in hun omgeving hebben, maar tegelijkertijd staan na-
tuurwaarden onder druk en worden woonomgevingen vaak niet klimaat proof ingelicht', 
aldus Van Poelgeest.  

'Wij zien nog steeds dat gebouwen en terreinen zeer natuuronvriendelijk worden inge-
richt. Verstening rukt op en oevers worden veelal voorzien van hoge beschoeiingen, 
zodat contact tussen land en water wordt verbroken', zegt Van Poelgeest. 'Vaak speelt 
bij de keus van de vegetatie die wordt aangeplant onze natuur geen rol. Het groen rond 
het huis en in de wijk is de plek waar bewoners direct met natuur in aanraking komen 
en waar zij deze kunnen ervaren.' 

De 40 punten 

Die gedachten leidden tot de ontwikkeling van een checklist met veertig punten die bij 
het bouwproces (ontwerp en verbouwing) gebruikt kunnen worden en die een bijdrage 
geeft aan een groene en klimaatbestendige omgeving. Volgens KNNV moeten ontwik-
kelaars ten minste twintig van deze maatregelen toepassen in het ontwerp om natuur 
inclusief te bouwen. 

1. Alle gebouwen hebben groene daken 
2. Ieder appartement heeft een nestkast voor vogels of insecten   
3. Ieder appartement heeft ten minste 2 m² ingebouwde bloembakken of groei-

plaatsen op het balkon  
4. Er zijn voorzieningen voor vleermuizen in en om het gebouw 
5. Alle muren zijn waar mogelijk bedekt met (klim)planten  
6. De gevels van de gebouwen hebben nestgelegenheid voor zwaluwen of huis-

mussen  
7. De biotopen op het terrein zijn ontworpen als natte natuur  
8. De biotopen op het terrein zijn ontworpen als droge natuur 
9. De biotopen op het terrein zijn ontworpen als semi-natuurlijk  
10. Er zijn habitats en overwinteringsplaatsen voor amfibieën   
11. Het hele jaar is er voedsel voor vogels beschikbaar   
12. Er zijn voorzieningen voor insecten b.v. steenstapel, insectenhotel  
13. De ontwikkelaars werken samen met ecologische experts  
14. De vegetatie op het terrein heeft in elk seizoen bloeiende planten 
15. De vegetatie op het terrein is rijk aan nectar en stuifmeel  
16. Er is een rijke variatie aan voedsel (waardplanten) voor rupsen  
17. Zorg voor variatie in de beplanting, niet meer dan vijf per soort  
18. Alle planten hebben één of andere vorm van huishoudelijk gebruik  
19. Er zijn ten minste twee verschillende fruit- en bessenplanten per 100 m² terrein  
20. Het hele terrein wordt gebruikt voor de productie voedsel (groenten, fruit, no-

ten)  
21. Alle bomen en struiken op het terrein dragen vruchten 
22. Er zijn ten minste 50 regionaal inheemse planten in de tuin  



23. Er is een biotoop voor waterinsecten op het terrein 
24. Alle niet-verharde oppervlaktes op het terrein hebben een voldoende dikke bo-

demlaag en kwaliteit om het inrichten van een moestuin mogelijk te maken 25 
25. Het terrein heeft een verschillende tuinkamers  
26. Het terrein is groen, maar er zijn geen gazons  
27. De vegetatie op het terrein heeft een bepaalde kleur of vorm als thema   
28. Een deel van het terrein wordt overgelaten aan natuurlijke successie (natuurlij-

ke ontwikkeling zonder menselijke invloed)  
29. Afscheidingen worden als haag uitgevoerd met minimaal drie verschillende 

heesters  
30. Afscheidingen worden als takkenril uitgevoerd  
31. Het snoeihout blijft op het terrein b.v. in een takkenril  
32. Half verharding is in olivijn uitgevoerd (bindt CO2 )  
33. Alle oppervlakten op het terrein zijn water doorlaatbaar  
34. Per 5 m² verharde oppervlakte is er 1 m² vijver   
35. Al het hemelwater is van het riool afgekoppeld   
36. Alle regenwater van de gebouwen en verharde oppervlaktes heeft een tweede 

gebruik 
37. Grijswater wordt verwerkt op het terrein en hergebruikt  
38. Het terrein bestaat voor minstens de helft uit water  
39. Alle bio-afbreekbaar afval van de huishoudens en de tuin wordt gecomposteerd 
40. Enkel gerecycleerde materialen worden op het terrein gebruikt  
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1. Inleiding  
 
1.1. Aanleiding  

Voor u ligt de inspraaknota op de ontwerp-Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst. De Omgevingsvisie voor recreatiecluster Horst biedt ruimte voor 
nieuwe ontwikkelingen. De algemene doelstelling van de Omgevingsvisie is transformatie van recreatiecluster Horst naar toekomstbestendig gebruik en het realiseren 
van een kwaliteitsslag van het gebied. Belangrijke thema’s daarbij zijn onder andere: groen, rust en ruimte en het verbeteren van de infrastructuur. Het financiële 
vereveningsmodel dat bij deze gebiedsontwikkeling hoort, is ook onderdeel van de visie. 
 
Parken in het cluster kunnen kiezen uit drie toekomstperspectieven: het behouden van verblijfsrecreatie, het omvormen naar een woonpark of het herstructureren naar 
nieuwe functies. De Omgevingsvisie geeft kaders en randvoorwaarden mee waaraan de parkplannen van de recreatieparken worden getoetst. Vervolgens worden er 
nieuwe bestemmingsplannen opgesteld en in procedure gebracht. 
 
1.2. Procedure inspraak 

De ontwerp-Omgevingsvisie heeft van 7 november tot en met 18 december 2019 voor eenieder ter inzage gelegen1. Gedurende deze termijn is het mogelijk geweest om 
een inspraakreactie in te dienen. Er zijn in totaal ruim 80 afzonderlijke inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties zijn in dit document samengevat en van een 
gemeentelijk antwoord voorzien. Omdat veel reacties over hetzelfde onderwerp gaan zijn deze gebundeld en van één antwoord voorzien.  Enkele reacties zijn zowel 
digitaal als via de post ontvangen, in deze gevallen zijn ook deze reacties gebundeld. Insprekers worden hierover schriftelijk geïnformeerd. 
 
1.3. Opzet van de inspraaknota 

In hoofdstuk 2 worden de reacties over dezelfde onderwerpen beantwoord. In hoofdstuk 3 wordt er ingegaan op de individuele inspraakreacties. Er wordt in de 
conclusie aangegeven of de Omgevingsvisie al dan niet gewijzigd zal worden. Tot slot worden in hoofdstuk 4 de ambtshalve wijzigingen aangegeven op de ontwerp- 
Omgevingsvisie. Als bijlage volgt de lijst van persoonsgegevens die verwijzen naar de inspraakreacties. Ter vaststelling blijft deze achterwege in het kader van de 
Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).   

 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-60953.html 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-60953.html
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 2. Beantwoording samengevoegde inspraakreacties 
Een groot aantal van de zienswijzen is (nagenoeg) identiek aan elkaar wat betreft de inhoudelijk relevante onderdelen. Deze zienswijzen zijn samengevoegd en van één 
gemeentelijk antwoord voorzien. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat in deze inspraaknota de ingediende inspraakreacties samengevat worden weergegeven. Dat 
deze inspraakreacties zijn samengevat betekent niet dat bepaalde zienswijzen niet of niet volledig betrokken zijn in de (belangen)afweging. Alle ingediende reacties zijn 
in hun totaliteit in de (belangen)afweging betrokken.  
 
1. Initiatiefnemer herontwikkeling en kosten 

Samenvatting inspraakreacties 
 

1. De gemeente heeft het initiatief genomen voor de herstructurering van recreatiecluster Horst en het project Vitale Vakantieparken, daarom zal zij ook 
de kosten (verevening, bovenwijkse voorzieningen, bestemmingsplan e.d.) moeten dragen. De parken hebben geen formeel verzoek ingediend om mee te doen 
met de ontwikkelingen, de uitnodiging om in gesprek te gaan kwam vanuit de gemeente 

Reactie gemeente  
Recreatie is een belangrijk onderwerp voor de Veluwse gemeenten. Elf gemeenten werken samen in het Veluwe programma “Vitale Vakantieparken Verblijfsrecreatie” en 
recreatie is ook voor de gemeente Ermelo een belangrijke pijler. Daarom hebben we naast onze deelname in het Veluwe programma ook een lokaal programma “Vitale 
Vakantieparken” ingericht sinds 2015. In de “Toekomstvisie op verblijfsrecreatie (2016)” hebben wij ons lokale beleid en onze uitgangspunten vastgelegd. Er zijn drie 
globale gebiedsvisies opgesteld waarin de diverse toekomstperspectieven per gebied aan de orde komen. Deze gebiedsvisies voor de toekomst zijn opgesteld door 
middel van de input van stakeholders zoals de recreatieparken zelf. Onze doelstelling binnen dit programma is om kaders te scheppen en ontwikkelingen te faciliteren 
zodat er een kwaliteitsimpuls ontstaat in de sector verblijfsrecreatie.  
 
In de Toekomstvisie is recreatiecluster Horst aangemerkt als een gebied waarin de meeste parken qua structuur en aanbod een beperkte toekomstwaarde hebben 
binnen de recreatiesector (lees: toeristische verhuur). Er is sprake van een verschuiving naar ander type gebruik en we zien kansen voor een geleidelijke overgang naar 
andere functies. Pluspunten van het gebied zijn: de rust, het bosrijke karakter, de goede verbindingen met de omgeving (richting snelweg en naar Ermelo) en de 
nabijheid van voorzieningen. We zien mogelijkheden voor onder andere concepten op het gebied van wonen en zorg, ouderen, nieuwe landgoederen en andere 
toeristische en (dag)recreatieve concepten. 
 
Uit de vele gesprekken met de parkeigenaren of VvE-besturen kwam naar voren dat de Toekomstvisie nog te weinig kaders gaf voor concrete uitvoeringsplannen. 
Hiervoor is nu de Omgevingsvisie voor recreatiecluster Horst opgesteld. In de ontwerp-Omgevingsvisie zijn drie toekomstrichtingen voor het gebied opgenomen. Parken 
kunnen kiezen uit een toekomstbestendig recreatiepark, een woonpark waarbij de recreatieverblijven een woonbestemming krijgen en herontwikkeling van de 
bestaande parken door sloop- nieuwbouw en verandering van gebruik naar andere woonvormen of andere functies. De gemeente stelt de kaders voor deze drie sporen 
en parken kunnen hier zelf een keuze in maken.  
 
Alleen samen kan een gebiedsontwikkeling tot stand komen, de gemeente heeft immers nagenoeg geen grond in eigendom. Om de verandering te stimuleren is de 
gemeente gestart te investeren in het proces, gesprekken met de eigenaren te voeren en het opstellen van de ontwerp-Omgevingsvisie. Kosten die voortkomen uit de 
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concrete omvorming zijn voor rekening van de individuele park en huisjeseigenaren in het cluster. Dit is de gemeente ook wettelijk verplicht. Gemeenten zijn gehouden 
aan de Wet ruimtelijke ordening, hoofdstuk 6, financiële bepalingen. In afdeling 6.4 Grondexploitatie, artikel 6.12 staat beschreven dat gemeenten verplicht zijn een 
exploitatieplan vast te stellen of anderszins de plankosten te verzekeren (bijv. anterieure overeenkomst) om kosten te verhalen. De gemeente toetst bij 
herontwikkelingen onder welke voorwaarden initiatiefnemers door kunnen gaan met planvorming.  
 
Kortom de gemeente Ermelo is niet de initiatiefnemer van de herontwikkelingen zelf, maar biedt de parken kaders en mogelijkheden voor een transformatie. De rol van 
de gemeente is om te faciliteren en kaders te stellen.  De parken kiezen er zelf voor of zij het initiatief nemen om daadwerkelijk het gebied te transformeren. Het is 
immers ook een optie om de recreatie te behouden.  Hierbij hoort een bijdrage conform wet- en regelgeving op basis van het financieel vereveningsmodel.  
 
Conclusie gemeente  
De inspraakreacties leiden niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie.  
 
2. Noodzaak bovenwijkse voorzieningen en financiële bijdrage  

Samenvatting inspraakreacties:  
1. De kosten voor de voorgestelde bovenwijkse voorzieningen (auto-, fiets- en wandelroutes, natuurinclusief bouwen, duurzaamheid en het buurt/speelbos) zijn te 

hoog en zouden verminderd moeten worden; 
2. De voorgestelde voorzieningen leveren weinig of geen kwaliteit aan het gebied. 

Reactie gemeente 
De aangegeven bovenwijkse voorzieningen die in de Omgevingsvisie staan beschreven, zijn bedoeld om op gebiedsniveau de kwaliteit te verhogen dat past bij de 
transformatie van het recreatiecluster. In bijlage 3 van de ontwerp-Omgevingsvisie, de notitie Ontwikkelstrategie en het vereveningsmodel van Gloudemans d.d. 3 
oktober 2019 zijn de investeringen opgenomen onder paragraaf 3.2. Het totale bedrag is circa 2,1 miljoen euro, exclusief de bijdrage voor ruimtelijke ontwikkeling (620 
duizend euro). 
 
Uit de inspraakreacties blijkt dat de kosten voor bovenwijkse voorzieningen (auto-, fiets- en wandelroutes, natuurinclusief bouwen, duurzaamheid en het 
buurt/speelbos) als te hoog worden ervaren. Er wordt dan ook gevraagd om zaken bij te stellen en soberder neer te zetten. Enkele voorbeelden van zaken die in de 
reacties benoemd worden zijn het verwijderen van  het speelbos en de fietsroute van de Kawoepersteeg uit de visie. In de basis acht de gemeente het nodig de 
bovenwijkse voorzieningen te realiseren om de (toekomstige) kwaliteit van het gebied te waarborgen. Desalniettemin is er per bovenwijkse voorziening gekeken naar de 
maatregelen en in hoeverre bijstelling van de kwaliteitsambitie mogelijk is om kosten te reduceren. In de volgende punten(2.1 tot 2.4) worden deze maatregelen 
individueel besproken. Daarnaast zijn de prijzen geactualiseerd naar prijspeil 2020.   
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In een nadere verkenning zijn we tot de volgende bijstelling gekomen van de bovenwijkse kosten: 

 
Met het bijstellen van de aanpassingen aan de Looweg en aanpassingen van de ambitie van de Kawoepersteeg kan er een reductie plaatsvinden van circa €900.000,-. 
Verder is er naar de te verhalen kosten van de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling op een andere manier gekeken of deze kosten vervallen wanneer parken hier reeds 
voldoende voor investeren. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 2.5. 
 
Conclusie Gemeente 
Na bijstelling van bovenwijkse voorzieningen zijn de kosten met circa 1.4 miljoen voor de bovenwijkse voorzieningen afgenomen. Bijlage 3 van de ontwerp- 
Omgevingsvisie Horst zal hierop worden aangepast. Ook wordt in hoofdstuk 5.2.3 de aangepaste ambitie beschreven en duidelijke koppeling gemaakt met de te 
verhalen kosten voor de projecten. Hierna wordt de onderbouwing met betrekking tot de doelstellingen van de bovenwijkse voorzieningen per onderdeel verder 
uitgewerkt.  
 
 
 
 
 

 Project Ontwerp-Omgevingsvisie  Vast te stellen Omgevingsvisie Verschil totaal 

 Bijdrage bovenwijkse voorzieningen    

1 Kruispunt Looweg/ Horsterweg € 80.000, - 
(100% toerekenbaar) 

€85.000, - 
(100% toerekenbaar 

€ 5.000,- 

2 Aanpassing Looweg € 515.660, - 
(100% toerekenbaar) 

€ 380.000, - 
(100% toerekenbaar) 

-/- €135.660,- 

3 Herprofilering Kawoepersteeg € 1.010.000, - 
(50% toerekenbaar) 

€ 240.000, - 
(50% toerekenbaar) 

-/-€770.000,- 

4 Aanleg speelbos / buurtbos € 510.000, - 
(75% toerekenbaar) 

€0, - 
(75% toerekenbaar) 

-/- € 510.000,- 

 Totaal bovenwijkse kosten € 2.115.660, - 
Aandeel gemeente:  

€ 632.500, - 
  

€ 705.000, - 
Aandeel gemeente: 

€ 120.000, - 

-/- € 1.410.660, - 
Aandeel gemeente 

-/- € 512.000, - 

 Bijdrage ruimtelijke ontwikkeling*    

5 Klimaat en  duurzaamheidsmaatregelen € 620.000, - € 640.000, - €20.000,- 
 

 *Bijdrage betreft geen bovenwijkse voorziening en mag als zodanig niet worden meegerekend. Deze kosten vervallen wanneer er voldoende investeringen in 
het park gedaan worden.   
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2.1. Investering voor de toegangsweg Horsterweg-Oost (kruispunt Horsterweg met de Looweg) 

Samenvatting inspraakreacties:  
1. Het kruispunt is 100% toerekenbaar aan de parken, de gemeente zou hierin meer moeten bijdragen; 
2. Het kruispunt levert onvoldoende toegevoegde waarde aan het gebied en is te ambitieus 

Reactie gemeente 
Op dit moment is de Looweg voldoende voor de functie die het heeft, namelijk de ontsluiting van enkele aangrenzende recreatieterreinen. Om het gebied rondom de 
Looweg toekomstbestendiger te maken en de mogelijkheid te bieden om te vormen naar wonen, is het nodig om het kruispunt Horsterweg – Looweg te verbeteren (zie 
ook reactie 2.2 over het verbeteren van de toegankelijkheid van de Looweg). Het kruispunt is niet goed overzichtelijk door de hoge begroeiing aan weerszijden van de 
weg en door de beperkte breedte van de aansluiting kan men niet goed passeren. Doorgaand verkeer en fietsers op de Horsterweg zijn hierdoor minder goed te zien en 
afslaand verkeer naar de Looweg heeft niet altijd goed zicht. Wanneer het gebied grotendeels gaat functioneren als woonpark of woongebied is een volwaardige 
aansluiting nodig waarbij er een duurzaam veilige uitritconstructie ontstaat dat voldoet aan landelijke richtlijnen. In de ontwerp-Omgevingsvisie wordt de ruimte 
geboden voor transformatie naar wonen, hierdoor moet het gebied ook de verkeerskundige kwaliteit krijgen die daarbij hoort.  
 
Bij de omzetting van recreatiewoning naar burgerwoning neemt de verkeersgeneratie toe (handboek CROW publicatie 317). De verkeersgeneratie is het aantal 
verkeersbewegingen dat ontstaat door de betreffende functie. Een woonfunctie genereert meer verkeersbewegingen per etmaal dan een recreatiefunctie. Er zal dan ook 
meer verkeer van en naar de Looweg rijden. Hiervoor moet voldoende ruimte zijn. De huidige maatvoering van de Horsterweg is voldoende, echter zal op de aansluiting 
maatregelen moeten worden genomen om meer overzicht te creëren en een bredere toegang zodat (gemotoriseerd) verkeer veilig in en uit kan rijden. Er is beperkte 
ruimte voor langzaam verkeer. Kadastraal en fysiek is er ruimte om de verkeerskundige inrichting te verbeteren, uiteraard in samenspraak met aangrenzende percelen. 
Hiervoor wordt gezocht om met minimale middelen (lees aankoop gronden en/of grootschalige reconstructies) een zo optimaal mogelijke kruising te creëren.   
 
Conclusie gemeente 
Uitgangspunt is nog steeds om het kruispunt op een efficiënte manier te verbeteren, hierdoor blijven de kosten nagenoeg gelijk. Op dit moment zijn de kosten voor 
100% toebedeeld aan de parken. De inspraakreacties leiden niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie.  
 
2.2. Verbreding van de Looweg en/of het maken van eenrichtingsverkeer op de Looweg  

Samenvatting inspraakreacties:  
1. De verbreding van de Looweg over de gehele breedte en asfalteren is ongewenst omdat dit ruimtelijk niet past; 
2. In plaats van een verbreding zou de Looweg omgezet moeten worden naar eenrichtingsverkeer, dit drukt dan ook de kosten die hiermee gemoeid zijn; 
3. In plaats van een verbreding over de gehele breedte zou er gekeken kunnen worden waar wel en niet verbreed kan worden om mogelijkheden om te passeren 

te creëren. 

Reactie gemeente 
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In de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst wordt een verbreding en verharden van de Looweg beschreven. Het doel van de verbreding is om de Looweg veiliger te 
maken en de toegankelijkheid van de aanliggende parken te verbeteren. Daarnaast is rekening gehouden met nieuwe ondergrondse infrastructuur (riolering en 
leidingwerk e.d. voor toekomstbestendig gebruik als woongebied), het verharden van de weg (nadrukkelijk geen asfalt, maar verharding dat past bij de landelijke 
omgeving) en het plaatsen/integreren van (bestaande) bomen. De kosten hiervoor zijn eerder geraamd op €515.660. Conform de uitgevoerde analyse van profijt, 
toerekenbaarheid en proportionaliteit is dit bedrag volledig doorbelast op de omliggende parken die hier mogelijk in de toekomst gebruik van maken. In de 
Omgevingsvisie is beschreven dat de Looweg een volwaardige ontsluitende functie krijgt voor de aanliggende parken. Met een volwaardige ontsluiting wordt verstaan 
dat motorvoertuigen in twee richtingen elkaar kunnen passeren. De gemeente heeft voor ontsluitingswegen minimale eisen met een breedte van 5,5 meter. Het 
bestaande profiel is daarvoor op dit moment op een aantal plekken te smal, namelijk circa 3,5 meter. De verbreding zou in dit geval een strookje van 2 meter zijn.  
 
In de reacties is aangegeven dat een mogelijke optie het maken van een éénrichtingsweg voor de gehele Looweg is. Dit alternatief is op basis van de inspraakreacties 
door de gemeente bekeken. Hiervoor zijn echter vele malen grotere ingrepen nodig waarbij meer verharding nodig is. Een verharde rijloper wordt doorgetrokken over de 
Kawoepersteeg of tot en met de Korpersteeg. Hierdoor ontstaan tevens meer omrijdbewegingen door het landelijke gebied. Het verkeer in westelijke richting (richting 
A28) zal immers verder moeten worden geleid in westelijke richting over de Kawoepersteeg. Dit betekent meer verkeer op die weg, waarvoor deze weg ook aangepast 
moet worden. Ook neemt het verkeer op de Zeeweg in dit geval toe, dit veroorzaakt daarnaast ongewenst sluipverkeer in het buitengebied. In oostelijke richting (naar 
centrum) zal het verkeer over de Korpersteeg moeten gaan en is de route langer naar het centrum.  
 
Een andere oplossing is het realiseren van passeerkommen. Passeerkommen zijn plekken waar in het profiel meer ruimte ontstaat om te kunnen passeren. Het 
aanleggen van passeerkommen vergt minder ruimte. Op basis van veilige verkeersprincipes biedt dit mogelijkheden. Ter hoogte van de inritten van de bestaande parken 
kan ruimte worden gezocht om dit te kunnen realiseren, dit gaat immers minder ten koste van grond van het betreffende park. Uiteraard zal ook bij dit project met de 
parken en de verkeerskundige de exacte haalbaarheid moeten worden getoetst. De nadere uitwerking en definitieve keuze volgt dan ook nadrukkelijk nog in de 
volgende fasen, waarmee het definitieve bedrag wordt bepaald. Met aangrenzende parken moet tot een zorgvuldige inpassing worden gekomen. Aanvullend kan nog 
onderzocht worden of er rond de kruising van Looweg en Kawoepersteeg een knip kan worden gelegd door middel van het plaatsen van een paaltje zodat sluipverkeer 
wordt voorkomen en op termijn de Kawoepersteeg qua autoverkeer verder ontlast kan worden.  
 
Conclusie gemeente 
De Omgevingsvisie wordt tekstueel aangepast. Hierbij worden verschillende alternatieven beschreven. Het voorgestelde alternatief, het maken van passeerkommen, 
wordt hierin meegenomen. Hierdoor kan een reductie plaatsvinden van circa 135.000 euro. Mocht dit uiteindelijk verkeerskundig of eigendomtechnisch niet haalbaar 
zijn dan zal naar alternatieven worden gezocht met het gereduceerde budget. 
 
2.3. Aanpassingen aan de Kawoepersteeg 

Samenvatting inspraakreacties:  
1. De parken ondervinden zelf geen profijt van de voorgestelde aanpassingen aan de Kawoepersteeg; 
2. De kosten voor de voorgestelde aanpassingen zijn buitensporig. 

Reactie gemeente 
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In de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst is een voorstel gedaan voor opwaarderen van de Kawoepersteeg als fietsroute met auto te gast. Door het opwaarderen van 
de Kawoepersteeg wordt de weg veiliger en minder stoffig gemaakt, wat meerwaarde biedt voor omliggende parken. Bestemmingsverkeer van auto’s zal in principe dan 
via de oostelijke en westelijke ontsluiting plaatsvinden. De fietsroute van de Kawoepersteeg vormt geen hoofdroute van Horst naar het centrum van Ermelo en zal als 
zodanig niet worden opgenomen in het hoofdfietsnetwerk voor de regio. Het zal wel een aantrekkelijk en secundair alternatief worden voor het fietsverkeer in oost-west 
richting, waarbij beduidend minder autoverkeer zal zijn dan de Horsterweg. Uit een groot aantal reacties blijkt dat men geen meerwaarde ziet in de aanpassingen aan de 
Kawoepersteeg.  In de concept visie zijn de volgende aanpassingen opgenomen: de Kawoepersteeg deels afbakenen van de weg voor fietsers, deels aanleggen nieuw 
grondmateriaal en de aanplant van laanbomen aan de zuidzijde.  
 
Door de ambitie naar beneden bij te stellen door bijvoorbeeld de bestaande onverharde paden te handhaven en alleen een groene berm met enkele bomen toe te passen 
kunnen de kosten worden gereduceerd. Ten opzichte van de eerder bedachte toepassing van landelijke bestratingsmateriaal is de kans op stof, kuilen nog wel 
aanwezig. Ook is er minder eenheid in de bestrating van het gebied. Hierbij zal in een vervolgfase exact worden bekeken met de eigenaren van de grond wat haalbaar is 
en kunnen de kosten nog verder veranderen.  
 
Conclusie gemeente 
Naar aanleiding van de inspraakreactie is de ambitie bijgesteld waarbij de inrichting van het fietspad versoberd wordt. Er ontstaat minder eenheid in het gebied en kans 
op stof en kuilen. Door de Kawoepersteeg in de toekomst verder autoluw te maken, verwachten we dat de gekozen oplossing nog voldoende is. Door het toevoegen van 
bomen in het profiel wordt het wel aantrekkelijker gemaakt en worden auto’s geremd. Hierdoor zullen de kosten minder worden voor zowel de parken als voor 
gemeente Ermelo. De aangepaste kostenraming ligt circa € 750.000 euro lager. 
 
2.4. De aanleg van het speelbos  

Samenvatting inspraakreacties:  
1. De leefkwaliteit gaat niet omhoog door het aanleggen van een speelbos, of gaat juist omlaag door verstoring van de rust; 
2. De huidige huisjeseigenaren hebben geen behoefte aan een speelbos; 
3. De omgeving is al voldoende bosrijk; 
4. Er zijn in de omgeving al voldoende speelmogelijkheden; 
5. De kosten van het speelbos zijn buitensporig. 

Reactie gemeente: 
In de Omgevingsvisie recreatiecluster Horst wordt het aanleggen van een centraal speelbos tot één van de bovenwijkse voorzieningen gerekend. De Omgevingsvisie doet 
een voorstel wat betreft het clusteren van de speelvoorzieningen en groen op één plek, namelijk op park Dennenhorst. Hiermee wordt versnippering van spelen 
voorkomen en ontstaat er een robuust speel-en groengebied. Dit is in de Omgevingsvisie kortweg “het speelbos” genoemd. 
 
Een speelvoorziening is gewenst wanneer een recreatiegebied wordt omgezet naar woongebied. Het is dan ook niet alleen voor de huidige bewoners van het gebied 
bedoeld, maar ook nieuwe bewoners. Dit zijn onder andere: alleenstaande ouders met kinderen, senioren met kleinkinderen of gezinnen. Voor reguliere woongebieden 
geldt dat een bepaalde ruimte in een woonwijk gereserveerd moet worden voor zowel groenvoorzieningen als speelvoorzieningen voor jonge kinderen. Dit is ook van 
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belang in het kader van klimaatbestendige wijken. Voor speelvoorzieningen wordt ook wel de ‘Jantje Betonnorm’ gebruikt, globaal wordt hier een percentage van 3% 
voor gereserveerd. Dit wordt binnen de gemeente Ermelo ook als vuistregel gehanteerd. Dit zou voor het gebied in theorie van de ruim 24 hectare plangebied, 7.000 m2 
aan speelruimte betekenen. In de Omgevingsvisie Horst is een indicatief gebied aangewezen waar de speelvoorzieningen geclusterd geplaatst kunnen worden. De 
locatie maakt met name de ruimteclaim zichtbaar, maar deze ligt niet hermetisch vast. Het speelgebied is circa 1.600 m2 en is hiermee significant kleiner dan de 
vuistregel voor speelvoorzieningen in woongebieden. Het gebied van de Omgevingsvisie heeft echter een uniek karakter met betrekking tot de ruime opzet van de 
percelen, er is dus ook speelruimte in de tuinen. Bovendien is van tevoren nog niet duidelijk hoeveel parken daadwerkelijk transformeren naar woonbuurten. De 
opgenomen oppervlakte is echter wel een minimale omvang ten behoeve van een gezamenlijke buurtvoorziening. De wijze van inrichten staat nog vrij en dat geldt ook 
voor welke doelgroepen dit bos nog meer bedoeld is. Het bos heeft namelijk niet alleen een functie voor kinderen, maar kan ook voor anderen zijn die willen 
ontspannen of ontmoeten. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid tot uiteenlopende verbindende activiteiten in het groen, bijvoorbeeld een ouderengym of buurtactiviteiten. 
Hierdoor is de term ‘buurtgroen’ een betere benaming. De gekozen locatie ligt het meest voor de hand aangezien dit kan worden gekoppeld met routes door het 
gebied, de centrale ligging en de te verwachten transformatie van het westelijk aangrenzende gebied. In overleg tussen de parken kan ook een andere locatie worden 
aangewezen. De tweede reden voor het maken van een robuust groengebied is om de identiteit van het cluster te behouden met een substantieel stuk groen. Door dit 
groen te clusteren ontstaat er minder versnippering.  
 
Aan de hand van de inspraakreacties is er gekozen om de bovenstaande uitgangspunten zoveel mogelijk te behouden, maar de invulling hiervan aan de parken te laten. 
Parken kunnen zelf in het parkplan aantonen hoe zij aan deze 3% normering (gaan) voldoen. Zo behouden we het groene karakter en bieden we meer maatwerk voor de 
parken zelf.  
 
Conclusie gemeente 
Het speelbos wordt uit de lijst van bovenwijkse voorzieningen en het financieel vereveningsmodel gehaald. De term speelbos wordt aangepast in de visie en vervangen  
door de term ‘buurtgroen’ en wordt qua invulling algemener omschreven. In de Omgevingsvisie wordt opgenomen dat parken moeten kunnen aantonen hoe zij zelf 
invulling geven aan de 3% buurtgroennormering. Hierbij wordt ook opgenomen dat wanneer parken collectief deze voorziening zouden willen realiseren, deze 
normering versoepeld zou kunnen worden. Het buurtgroen dient in elk geval een structureel element te zijn op een park, niet zijnde de afplant van een park langs de 
rand en in de openbaarheid liggen. Daarmee wordt bedoeld dat het geen eigendom betreft van een enkele individuele eigenaar op een park, zodat de semi-
openbaarheid kan worden gewaarborgd.  
 
3. Collectieve energieopwekkingen en natuurinclusief bouwen  

Samenvatting inspraakreacties:  
1. De eis voor een onderzoek naar collectieve energieopwekking moet worden geschrapt. Ook zijn er al voldoende marktpartijen waar duurzame energie kan 

worden ingekocht; 
2. Het gebied is al voldoende natuur inclusief.  

Reactie gemeente: 
In de Omgevingsvisie Horst is geprobeerd om een gezamenlijke aanpak op te stellen voor collectieve duurzaamheid (zoals systemen voor collectieve energieopwekking), 
waardoor wellicht kosten kunnen worden bespaard. Daarnaast wordt ingezet om natuurinclusief te bouwen met extra bomen, nestgelegenheden etc. Door dit collectief 
aan te pakken kunnen er synergievoordelen ontstaan. De gemeente zou graag deze ambitie nog steeds overeind willen houden. Door deze kosten te scharen onder de 
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titel klimaatbestendig en duurzaam bouwen zijn de ingrepen algemener. In de parkplannen en later in de anterieure overeenkomst kan vervolgens worden bepaald of er 
al voldoende ingrepen worden gedaan op parkniveau. Als dit gebeurt zullen er geen aanvullende kosten worden gevraagd. Als dit niet gebeurt wordt wel een bijdrage 
gevraagd. Dit wordt vervolgens in het gebied ingezet om klimaatbestendig en duurzame projecten op te zetten. Graag zou de gemeente van parken in het parkplan 
willen zien welke maatregelen voor collectieve duurzaamheid en natuurinclusief zij zien. Met deze aanpak, hebben de parken zelf in de hand of zij een bijdrage moeten 
betalen of dat zij aan de hand van het parkplan gaan inzetten op deze aspecten.  
 
Conclusie gemeente: 
Op dit onderdeel zal de Omgevingsvisie Horst worden aangepast, waarbij de ambitie wordt genuanceerd en duidelijker wordt omschreven dat de parken dit grotendeels 
zelf in de hand hebben.  
 
4. Wonen in de gebieden rondom/onder hoogspanningskabels 

Samenvatting inspraakreacties:  
1. Het wonen onder hoogspanning moet gewoon kunnen omdat dit geen wet is, maar een advies; 
2. De gemeente moet onderzoeken wat de risico’s zijn om in de buurt van de hoogspanning te wonen en niet de parken zelf; 
3. De gemeente zou kunnen overwegen om woningen onder hoogspanning alleen voor senioren te bestemmen, omdat deze buiten de risicogroep vallen. 

Reactie gemeente: 
In de Omgevingsvisie Horst staat dat bij de ontwikkeling van het gebied rekening gehouden moet worden met de aanwezige hoogspanningslijnen, net als andere 
milieuaspecten (geluid, gasleidingen, geur etc.). Wettelijk geldt het voorzorgsbeginsel waarbij, in dit geval, binnen een zone van 60 meter aan weerszijden van de 
hoogspanningslijn het niet wordt aanbevolen om nieuwe gevoelige functies toe te staan, zoals wonen. Dit is gedaan omdat niet is vastgesteld of de magneetveldzone 
wel of geen invloed heeft op de gezondheid. Daarnaast geldt er een obstakelvrije zone (niet bouwen onder de hoogspanning). Hiermee is het niet onmogelijk dat binnen 
de zone gewoond wordt, dit wordt nu ook veelvuldig gedaan. Het is uiteindelijk aan het college om te bepalen of zij de risico’s acceptabel vindt. Om dit te onderbouwen 
is nader onderzoek nodig. Met een gedegen onderzoek en verantwoording van de risico’s kan het college bepalen of sprake is van een goed woonmilieu en is dan 
bevoegd om af te wijken van dit advies. Bij de bestemming recreatie is er geen sprake van langdurig verblijf. Bij omzetting naar wonen geldt dat wel. De parken dragen 
dan ook zelf de verantwoordelijkheid als zij naar wonen willen, om met een onderzoek te komen naar de woonmogelijkheden in de buurt van hoogspanningslijnen. Dit 
wordt in het parkplan meegenomen en uiteindelijk integraal afgewogen door het college (tezamen met andere belangen). 
 
Wij hebben hierin een faciliterende rol in samenwerking met de Omgevingsdienst Noord Veluwe (ODNV). De gemeente is echter niet verantwoordelijk voor het doen van 
een onderzoek en het integreren in het parkplan. De kosten hiervoor zijn daarom voor rekening van de parken. Dit geldt overigens ook voor de andere 
onderzoeksaspecten die in het gebied aan de orde zijn en waarmee aangrenzende parken te maken hebben. 
 
Conclusie gemeente 
De inspraakreacties leidden niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie.  
 
5. De bijdragen voor omvormen naar wonen moeten per type gemaximaliseerd worden 
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Samenvatting inspraakreacties:  
1. De begroting van de kosten voor de parken dient geen open eind te hebben en de kosten per huisje dienen gemaximaliseerd te worden, in overeenstemming 

met het soort verandering dat de huisjes ondergaan. 

Reactie gemeente: 
In het financieel vereveningsmodel wordt ingegaan op een gemaximaliseerd bedrag dat eigenaren van recreatieverblijven moeten betalen bij het omvormen naar wonen. 
Dit is gebaseerd op een voorkeursscenario. Wanneer een anterieure overeenkomst wordt gesloten over een parkplan zal een actuele berekening worden gemaakt van de 
kosten. Deze zullen nooit hoger uit komen dan het gemaximaliseerde bedrag. Lager is wel mogelijk. Nu is alleen het bedrag van de omvorming van recreatieverblijf naar 
woning gemaximaliseerd. De vraag van de insprekers is te begrijpen, namelijk dat ook andere bedragen gemaximaliseerd kunnen worden.   
 
Conclusie gemeente 
De bedragen voor het omvormen van een bedrijfswoning of een woning met een permanente status zullen ook worden gemaximaliseerd. De bedragen die  hiervoor zijn 
opgenomen zijn: € 6.000, - voor bedrijfswoningen, € 1.500, - voor objecten met een grondgebonden woonstatus en € 16.000, - voor recreatiewoningen. 
 
6. De parkeernorm is te hoog  

Samenvatting inspraakreacties:  
1. De opgenomen eis in de visie wat betreft de parkeernorm is te hoog; 
2. Er is al voldoende parkeergelegenheid op de parken. 

Reactie gemeente: 
De uitspraken over de huidige parkeernorm komen uit de “Nota parkeernormen Ermelo 2017” vastgesteld door de gemeenteraad van Ermelo in het bestemmingsplan 
“Parkeernormen”. Voor elke functie heeft de gemeente een specifieke parkeernorm vastgelegd. Deze normen zijn vastgelegd om bij (her)ontwikkelingen te voorzien in 
voldoende parkeergelegenheid. De norm varieert per gebied, waarbij het plangebied valt onder ‘rest bebouwde kom’ en varieert per woningtypologie (rijwoning, 
appartement, vrijstaande woning etc). Er wordt conform de landelijke CROW-richtlijnen gerekend met een gemiddelde norm. Voor vrijstaande woningen geldt een 
gemiddelde parkeernorm van 2,3 parkeerplaatsen per woning (inclusief 0,3 voor bezoekersparkeren). Deze norm is als zodanig opgenomen in de Omgevingsvisie. 
In paragraaf 4.2.1. van de bijlage van het bestemmingsplan “Parkeernormen” is dit verder uitgewerkt. De bandbreedte begint bij 0,7 voor kamerverhuur tot 2,3 bij 
vrijstaande woningen.  
 
Wanneer de hoofdfunctie (verblijfs)recreatie is, geldt er vanuit het bestemmingsplan “Parkeernormen” een andere norm. De getallen zijn aangegeven in paragraaf 4.2.4. 
Voor bungalowparken geldt in dorpskernen een norm van 1,7 parkeerplaatsen per bungalow en in het buitengebied 2,1 parkeerplaatsen per bungalow.  
 
Per parkplan moet worden aangegeven hoe men om gaat met parkeren. Op basis van dit huidige gebruik en het toekomstige gebruik (wanneer dit in de parkplannen 
beschreven is) kan de parkeernorm worden uitgewerkt en eventueel worden onderbouwd en bijgesteld. Dit kan echter pas bepaald worden wanneer er meer 
gedetailleerde keuzes gemaakt zijn in het ontwikkelperspectief. 
 
Conclusie gemeente 
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De tekst over toepassing van parkeernormen zal verder worden toegelicht in de Omgevingsvisie.  
 
7. De gemeente zou het bestemmingsplan moeten opstellen 

Samenvatting inspraakreacties:  
1. De gemeente zou het bestemmingsplan moeten maken;  
2. Met één bestemmingsplan zouden de kosten gedrukt kunnen worden; 
3. De parken zijn zelf niet in staat om een bestemmingplan te maken. 

Reactie gemeente: 
In de Omgevingsvisie Horst staat het volgende beschreven: “Parallel aan parkplannen wordt de Omgevingsvisie uitgewerkt in een Omgevingsplan (globaal 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) met wijzigingsregels (vergemakkelijkt de individuele procedures)”. Hiermee wordt aangegeven dat dit momenteel wordt 
onderzocht in een separaat traject. Dit betekent wel dat elk park nog steeds een eigen bestemmingsplanprocedure moet doorlopen (wijzigingsplan, waarbij college 
bevoegd gezag is). Deze keuze past bij het ontwikkelproces, dat elk park zijn eigen snelheid voert om te komen tot een gedragen parkplan, bestemmingsplan en 
uitvoering. Het is onverstandig om alle ontwikkelingen aan elkaar te knopen. We willen parken zelf het tempo laten bepalen. Uiteindelijk zijn gemeentes verplicht om de 
kosten van het bestemmingsplan of wijzigingsplan te verhalen bij degene die gaat transformeren, dit staat in de wet beschreven. De gemeente is immers ook geen 
eigenaar van de parken.  Als parken willen samenwerken met andere parken dan is dat zeker mogelijk en begrijpelijk.  
 
Conclusie gemeente 
De inspraakreacties leidden niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie.  
 
8. Noodzaak tot het investeren in de gebiedsontsluiting  

Samenvatting inspraakreacties: 
1. De huidige gebiedsontsluiting is afdoende; 
2. Toegangswegen die nu bestaan moeten in stand gehouden worden; 
3. Geen nieuwe wegen door bestaande parken; 
4. De Kawoepersteeg is voldoende om op dit moment parken te ontsluiten.  

 
Reactie gemeente 
De grootste impact van de bovenwijkse kosten ontstaat door aanpassing van de verkeersstructuur. Op dit moment bestaat de gebiedsontsluiting voor de auto uit alle 
omliggende wegen, de Zeeweg, Horsterweg, Kawoepersteeg en de Looweg. Vanuit de Omgevingsvisie is de opzet om het bestemmingsverkeer te ontsluiten naar de 
Zeeweg en de Horsterweg (o.a. via de Looweg) en van de Kawoepersteeg te halen en deze gebiedsontsluiting te verharden. Hierdoor ontstaat een heldere 
verkeerskundige opzet, minder fijn stof door rijden over de Kawoepersteeg (zandpad) en omrijdbewegingen. Dit kan door een interne gebiedsontsluiting te maken door 
parken intern met elkaar te verbinden. Daarnaast ontstaat een verkeersluwere Kawoepersteeg en kan door flankerende maatregelen sluipverkeer mogelijk worden 
aangepakt.  
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Deze maatregel is wellicht van lange adem om tot het wenselijke eindbeeld te komen voor het toekomstige woongebied. Insprekers zijn vertrouwd met de bestaande 
gebiedsontsluiting. In de Omgevingsvisie is dit aspect wel verwoord, maar wellicht onderbelicht gebleven. Bestaande parken zijn hierdoor met elkaar verbonden.  
 
Conclusie 
De reactie leidt tot aanpassingen van de Omgevingsvisie. Het deel over de gebiedsontsluiting wordt hier duidelijker in beschreven.  
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3. Beantwoording individuele reacties 

Nummer Vraag Antwoord  
1 1. Zolang er geen definitieve begroting is kunnen wij geen goedkeuring 

geven aan de ontwikkelingen.  
2. Het desbetreffende park heeft genoeg voorzieningen om de 
functieverandering naar wonen met minder kosten te realiseren. 
3. De vereveningsbijdrage kan gehalveerd worden en de inning van de 
bijdrage per chalet kan door de gemeente gedaan worden. 

1. De begroting van de bovenwijkse voorzieningen wordt vastgesteld met het 
vaststellen van de Omgevingsvisie. Hierin staan ook de bedragen wat betreft de 
verevening en de maximale bijdrage per huisje per keuze. In de fase van het 
sluiten van een anterieure overeenkomst wordt een definitief bedrag bepaald. 
In de Omgevingsvisie is deze gemaximaliseerd.   
2. In hoeverre op de parken sprake is van voldoende voorzieningen wordt 
beoordeeld in het parkplan en getoetst aan de hand van de beschreven kaders 
en randvoorwaarden. Om het gebied te laten functioneren als woonbuurt zal 
daarnaast geïnvesteerd moeten worden in o.a. de omliggende wegen en 
infrastructuur. Daarvoor vraagt de gemeente een bijdrage. De opzet van de 
begroting is gemaakt door een deskundig bureau en vormt de basis voor 
verdere uitwerking van het plan. Er is uitgegaan van een realistische raming van 
kosten en zal periodiek verder worden uitgewerkt en is afhankelijk van de 
toekomstige keuzes van parken in het cluster Horst. Het model is dan ook 
dynamisch van opzet. 
3. Over de hoogte van de bijdrage is een reactie geformuleerd in reactie 2. De 
inning van de bijdragen zal door de VvE’s en parkeigenaren worden gedaan. 
Hiervoor zal de desbetreffende VvE een speciaal mandaat tijdens een ALV 
moeten aanvragen. De gemeente kan dit niet doen aangezien het één park, één 
plan is en we geen individuele plannen en afspraken willen en kunnen maken.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie 
  

2A/ 2B 1. Kawoepersteeg 28 en 30 behoren niet tot het park Klein Veluwe, maar 
zijn autonome kavels met een woonhuis en hebben een eigen 
woonbestemming. Er wordt een rectificatie gevraagd m.b.t. 
Kawoepersteeg 28 en 30 en kavels met de betiteling woonhuis zodat het 
kloppend is met de gegevens van notarissen en gemeente Ermelo. 
(Bijlage 3 ontwerp-Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst, 
oktober 2019). Tevens wordt er een korte geschiedenis van de locatie 

1. Uw woning heeft in het huidige bestemmingsplan “Recreatieterreinen” (2013) 
en in het voorgaande bestemmingsplan “Buitengebied 1983” een 
recreatiebestemming. Wel geldt er een permanente woonstatus via het 
facetbestemmingsplan “Recreatieterreinen, permanente bewoning” (2013). Dat 
vanuit de historisch gegroeide situatie het vigerende bestemmingsplan niet 
juist is, staat buiten de opgestelde Omgevingsvisie. 
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gegeven.  Conclusie 
Inspraakreactie levert geen aanpassing op voor de Omgevingsvisie.  

3 1. Een volledige verbreding van de Looweg is niet noodzakelijk ook is de 
verdeelsleutel van de kosten hiervoor niet fair. Park Timar Imor gebruikt 
slechts 10 meter van deze weg. 
2. De voorgestelde weg over dit park is niet ideaal, er kunnen ook andere 
opties overwogen worden voor een versterkte noord-zuid verbinding, zie 
brief voor verschillende suggesties over dit onderwerp. 

1. Zie samengevoegde reactie 2.2. De bijdrage van het Park Timar Imor is 
proportioneel toegedeeld op basis van het vereveningsmodel. Dit heeft niet te 
maken met hoeveel meter gebruikt gaat worden van de weg, maar óf de weg 
wordt gebruikt. 
2. De voorgestelde weg op de tekening in de Omgevingsvisie is gebaseerd op 
de planologisch meest logische plek en is indicatief in een kaart weergegeven.  
In de verdere uitwerking van parkplannen zal de ontsluiting een definitieve plek 
moeten krijgen. Dit zal moeten worden meegenomen in de parkplannen van 
onder andere park Timar Imor en parken die hieraan grenzen. De suggesties 
kunnen dan worden besproken. 
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie  

4 1. De thema’s rust en ruimte, groen, verbeteren van de infrastructuur en 
kwaliteitsimpuls van het gebied zijn niet te vinden in het plan. Het moet 
een recreatiepark blijven zonder extra wegen aan te leggen en groen  te 
kappen wat absoluut niet natuur inclusief is. Ook zorgt omvorming naar 
wonen voor het verdwijnen van groen. 
2. Park Sneeuwwitje moet een recreatiepark blijven. 
3. De Looweg moet niet geasfalteerd worden. Hiernaast zou deze 
veranderd moeten worden in een eenrichtingsweg.   
4. Daarnaast moeten de parken daar niet zo veel voor betalen, de 
gemeente is verantwoordelijk. 
5. Ook moet illegaal wonen niet beloond worden en moeten de mensen 
met een permanente woonvergunning een vergoeding krijgen van de 
eigenaar. 
6. Er is geen enkel profijt voor mensen die al een permanente woonstatus 
hebben. 

1. Het behouden van groen is een belangrijk uitgangspunt van de visie, dit is 
bijvoorbeeld te zien in de herplantplicht bij het kappen van bomen. Dit gaat 
verder dan de regeling in de huidige situatie omtrent kappen van bomen. Met 
betrekking tot rust en ruimte is het uitgangspunt dat de hoeveelheid 
objecten/huisjes in het gebied niet toeneemt, zodat het een extensief 
woonmilieu blijft en geen reguliere woonwijk.  Kaders en randvoorwaarden voor 
infrastructuur en de gebiedsopgave zijn te vinden in hoofdstuk 5 van de 
Omgevingsvisie. Verder is getracht de impact te minimaliseren door gebruik te 
maken van bestaande routes ten behoeve van de toegangswegen.  
2. Elk park mag met 90% goedkeuring van de huisjeseigenaren een 
toekomstperspectief kiezen. U kunt uw voorkeur kenbaar maken bij de 
parkeigenaar. 
3. Zie samengevoegde reactie 2.2. 
4. Zie samengevoegde reactie 1. 
5. Illegale bewoning wordt niet beloond. Het bedrag is per type functie bepaald 
(bijvoorbeeld recreatie naar wonen) en is op basis van profijt, toerekenbaarheid 
en proportionaliteit tot stand gekomen. Voor een woning waar nog niet 
gewoond mag worden, wordt een hogere vereveningsbijdrage gevraagd.  
6. Eigenaren met een permanente woonstatus dragen significant minder bij aan 
het vereveningsbedrag. Zij hebben profijt, omdat de bebouwingsregels zijn 
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verruimd. Daarnaast is de verkoopbaarheid gemakkelijker met een volledige 
woonstatus en het gebied als geheel krijgt een kwaliteitsimpuls. Deze komen 
dan ook toe aan de eigenaren die een reguliere woonstatus krijgen.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie.  

5 1. De parken moeten goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten en dat is nu 
niet zo, wie is daar straks na het doorkomen van het nieuwe 
bestemmingsplan verantwoordelijk voor en wie is de initiatiefnemer? 

1.  We onderschrijven dat parken moeten voldoen aan eisen voor nood- en 
hulpdiensten. Het park is in het proces initiatiefnemer, zie samengevoegde 
reactie 1. De gemeente toetst op de kaders van nood- en hulpdiensten zodat 
partijen ter plaatse kunnen komen. Door middel van een door de parkeigenaar 
op te stellen parkplan wordt dit getoetst. Daar kan op gehandhaafd worden.  
 
Conclusie 
Inspraakreactie levert geen aanpassing op voor de Omgevingsvisie.  

6 1. De gemeente is initiatiefnemer en daarom hoeven eigenaren niet te 
betalen voor overbodige infrastructuur zoals het verbreden en asfalteren 
van de Looweg. 
2. Ook moeten de naaldbomen niet worden verwijderd vanwege de 
bedreigde ‘Kuifmees’. 

1. Zie samengevoegde reacties 1. en 2.2. 
2. De gemeente wil een gebiedseigen beplanting zonder exoten. In de visie 
wordt niet gesproken over naaldbomen, maar verwijdering van coniferenhagen 
en bij het planten van nieuwe bomen dat de voorkeur uit gaat naar loofbomen. 
Daarnaast is er in de visie aandacht voor natuurinclusief bouwen.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

7A 1.  Met zorgen om het nieuwe karakter adviseer ik (bewoner) om het 
unieke karakter van de omgeving te behouden: geen verharding, 
verlichting, verdiepingen of cultivering en juist kleinschaligheid.  Behoudt 
de rust, natuur, eenvoud en het oog voor elkaar. Parken zouden 
verantwoordelijk moeten zijn voor het regelen van een geschikte 
ontsluiting. 
2. De eis is dat de huizen geschikt gemaakt moeten worden voor een 
woonbestemming. Wanneer het een woonpark wordt is dit belangrijk, dit 
zou wat betreft de indiener de enige eis moeten zijn.  

1.  De benoemde punten uit de inspraakreactie komt overeen met de 
uitgangspunten van de visie. Daarnaast heeft de gemeente in de 
Omgevingsvisie een opzet gemaakt van een gewenste ontsluiting. Parken zijn 
zelf verantwoordelijk voor het opnemen van een geschikte ontsluiting in het 
parkplan.  
2. De gemeente deelt de inspraakreactie dat recreatiewoningen geschikt 
gemaakt moeten worden wanneer het een woonpark gaat worden. Dat sluit aan 
bij de opzet van de visie. Echter zijn er naast de eisen aan een woonhuis nog tal 
van eisen die ervoor zorgen dat een fijn woonmilieu gewaarborgd wordt, 
bijvoorbeeld de punten die de inspreker zelf aanhaalt rust, natuur etc.  
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Conclusie 
Inspraakreactie levert geen aanpassing op voor de Omgevingsvisie 
  

8 1. Park Horsterland maakt bezwaar tegen de hoogte van de bijdrage 
omdat het uit verhouding staat. 
2. Er is geen onderzoek gedaan naar de wenselijkheid van het fietspad en 
een verbinding met de Zeeweg is niet van belang voor het park. 
Daarnaast past een verhard fietspad niet in het gewenste 
landschappelijke karakter. Kan het fietspad ook bestaan uit 
halfverharding? 
3. Daarom is er een alternatieve lagere bijdrage vanuit het park 
voorgesteld. 

1. Zie samengevoegde reactie 2.  
2. Zie samengevoegde reactie 2.3. Het nieuwe materiaal voor het fietspad is 
nog niet bepaald, halfverharding of de bestaande situatie handhaven zijn 
daarbij ook opties. Hierover moet bij de uitwerking van de plannen nog een 
besluit worden genomen. 
3. Zie samengevoegde reactie 2. Hier wordt al een herverdeling van de kosten 
beschreven. 
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

9/ 10A/ 
14 

1. Gemeente Ermelo is initiatiefnemer en dient de bovenwijkse 
voorzieningen te betalen en het bestemmingsplan. Indiener ziet graag 
een gezamenlijk bestemmingsplan voor het hele gebied.  
2. De gemeente zou een onderzoek moeten laten uitvoeren en 
bekostigen naar de toekomstige mogelijkheden tot wonen onder 
hoogspanning bij de parken Horsterland, Sneeuwwitje en Duiventil. Ook 
moeten ze een financieringsplan opstellen. 
3. Het gedane referentie onderzoek naar waardevermeerdering is onjuist 
en het is niet reëel de kosten toe te schrijven aan de woning eigenaren 
die al flink moeten investeren om te voldoen aan het Bouwbesluit. 
4. De indiener vindt dat de genoemde termijn voor implementatie moet 
worden bijgesteld van 2 naar 10 jaar. 
5. Kosten moeten per type object en functieverandering gemaximaliseerd 
worden.  Indien parken zich terugtrekken moeten er geen extra kosten 
bijkomen voor de parken die wel meedoen. 
6. De gemeente wil de kosten van de financiële verevening verhalen op 
parkeigenaren en besturen. De indiener vindt dit geen gewenste situatie, 
mede omdat het bestuur van de VvE niet bevoegd is om de 
vereveningsbijdrage bij haar leden te verhalen.  
7. Ophalen van huisvuil, gft en oud papier dient te geschieden volgens 

1. Zie samengevoegde reactie 1 en 7.  
2. Zie samengevoegde reactie 4.  
3. In het financieel vereveningsmodel is vooral de factor waarmee gerekend 
wordt van belang. Deze achten wij, gezien het onderzoek wat hiernaar 
uitgevoerd is, realistisch. Ook is er in het model al een afslag van 25% genomen 
op de ingeschatte waarde (paragraaf 5.3.1. van bijlage 3 van de  ontwerp- 
Omgevingsvisie) 
4. In de visie wordt geen termijn vermeld waarin de implementatie plaats moet 
vinden. Hier kunnen verder in het proces afspraken over worden gemaakt. Het 
is te verwachten dat de gebiedsontwikkeling van het totale recreatiecluster 
Horst meer dan 2 jaar zal duren. Waarbij de ene parkontwikkeling sneller gaat 
dan de ander.   
5. Zie samengevoegde reactie 5.  
6. Besturen van VvE’s kunnen middels een speciale ledenvergadering mandaat 
op moeten halen om de kosten te mogen verrekenen. 
7. Over ophaal van huisvuil, gft en oud papier zullen afspraken moeten worden 
gemaakt. De gemeente is van mening dat deze zoveel mogelijk moet 
geschieden als een normale woonwijk, maar wel praktisch uitvoerbaar moet 
zijn.  
8. Zie samengevoegde reacties 2. tot 2.4. 
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hetzelfde schema geldend voor woonhuizen binnen de bebouwde kom. 
8. Daarnaast is de ingrijpende uitbreiding van infrastructuur ongewenst 
en brengt dit extra kosten mee (argumentatie hiervoor wordt in de brief 
nader toegelicht). 

 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie.  

11 1. Het in het plan voorgestelde om de ontsluiting naar de parken te 
verbeteren heeft een averechts effect op recreatieplezier. Wanneer de 
Looweg verbreed wordt zullen er veel bomen verloren gaan die dienen als 
broed- en leefgebied voor vogels. Ook is het verbreden van de weg 
riskant voor de afstand tussen de weg en de bungalows. Daarom biedt de 
indiener een alternatief in.  

1. Zie samengevoegde reacties 2. tot 2.4.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

12A/ 12B 1. Wanneer er in het gebied gebouwd gaat worden kan dat leiden tot 
aantasting van het groene karakter en het ontstaan van onrust. We willen 
de bestemming van ‘recreatiepark’ behouden. De voorkeur die is 
doorgegeven (voor Alco) voor het kiezen van een toekomstperspectief is 
onjuist. 
2. Er zijn een aantal kosten opgesomd in de bijlage die bewijzen dat de 
voorgespiegelde waardevermeerdering niet betrekkelijk is. 
3. Daarnaast wordt er bezwaar gemaakt tegen bovenwijkse ingrepen: 
tweede ontsluiting, fietsroutes, speelbos Dennenhorst, 
duurzaamheidsmaatregelen onderzoek. 
4. Het is niet nodig om de aanplanting van bomen op te nemen in de 
Omgevingsvisie. 
5. De gemeente is initiatiefnemer en niet de eigenaren. 

1. Over het behoud van het groene karakter wordt verwezen naar reactie 4. In 
de Omgevingsvisie is een eis opgenomen dat ten minste 90% van het park van 
de eigenaren instemmen met het parkplan en de daarbij behorende toekomst 
richting. De indiener krijgt dan ook de kans om deze voorkeur aan te geven.  
2. De vereveningsbijdrage is op parkniveau berekend, afhankelijk van de 
grootte van het totale park en de proportionaliteit, profijt en toerekenbaarheid. 
Vervolgens is uitgerekend wat dit per huisje op dat park betekent.  Met 
betrekking tot de waardevermeerdering is in het financieel vereveningsmodel 
vooral de factor van de waardevermeerdering waarmee gerekend wordt van 
belang. Deze achten wij, gezien het onderzoek wat hiernaar uitgevoerd is, 
realistisch. Ook is er in het model al een afslag van 25% genomen op de 
ingeschatte waarde (paragraaf 5.3.1 van bijlage 3 van de omgevingsvisie). De 
vereveningsbijdrage die men vervolgens moet betalen ten gevolge van de 
bovenwijkse voorzieningen staan in verhouding tot de beoogde 
waardevermeerdering aangezien deze ongeacht de grootte van het perceel een 
stuk hoger is dan de bovenwijkse bijdrage.  
3. Zie samengevoegde reacties 2. Tot 2.4.  
4. De aanplant van nieuwe bomen draagt bij aan de gebiedsopgave om het 
groene karakter van het gebied te behouden. De invulling hiervan wordt per 
park bepaald naar aanleiding van de parkplannen. De gemeente hecht veel 
waarde aan het groene karakter van het gebied.   
5. Zie samengevoegde reactie 1.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de omgevingsvisie 
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wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

13 1. Het park ‘De Veluwe’ past niet in de uitgangspunten van dit project 
omdat dit park vitaal is. Daarom bestaat het verzoek tot beter 
inventariseren van breed gedragen wensen.  Wonen en recreatie kan 
naast elkaar bestaan, gewenst is om functiemening toe te staan. 
2. Daarnaast is er geen draagvlak voor het realiseren van een Speelbos. 
3. Ten slotte worden de kosten voor een fietsroute opgelegd aan de 
omringende parken, echter maken andere toeristen van buitenaf hier ook 
gebruik van. 

1. De analyse en de gekozen uitgangspunten in zowel de ‘Toekomstvisie op de 
verblijfsrecreatie’ uit 2016 als de Omgevingsvisie voor recreatiecluster Horst 
gaan uit van het algemene beeld van het gebied. Hoe vitaal een park is, is per 
park wisselend. In de Omgevingsvisie is mede door te luisteren naar de wensen 
van de parken de mogelijkheid geboden om ook te kiezen voor 
‘toekomstbestendige verblijfsrecreatie’.  De gemeente deelt de mening van de 
indiener niet dat de functie van recreatie en wonen naast elkaar kunnen blijven 
bestaan op de langere termijn. Er is onduidelijkheid op de parken met veel 
vragen over toestaan van bewoning, er is een grotere kans op onrechtmatig 
gebruik van de overgebleven recreatiewoningen, verschillende levenswijze etc. 
De uitgangspunten van de visie zijn altijd geweest om per park 1 
toekomstperspectief te kiezen en om hiervoor 1 gedragen parkplan te maken. 
In de Omgevingsvisie is een eis opgenomen dat ten minste 90% van het park 
van de eigenaren instemmen met het parkplan en de daarbij behorende 
toekomstrichting. De indiener krijgt dan ook de kans om individueel deze 
voorkeur aan te geven bij hun vve/bestuur. 
2. Zie samengevoegde reactie 2.4.  
3. Zie samengevoegde reactie 2.3.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie.  

14 1. Opmerkingen gelijk aan reactie 9 
2. Het is niet reëel het grootste deel van de kosten voor bovenwijkse 
voorzieningen toe te rekenen aan de eigenaren. 

1. Zie antwoorden reactie 9 en de samengevoegde reactie 1.  
2. Zie samengevoegde reactie 1.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

7B 1. Ter aanvulling zou de indiener graag geen verkeersborden willen zien 
langs de Kawoepersteeg en rondom de parken. Er verschijnen al te veel 
borden waardoor het natuurlijke karakter wordt aangepast.  

1. De exacte uitwerking van de openbare ruimte volgt nog in een vervolgfasen, 
de suggestie van de inspreker zal hierbij worden meegenomen. Openbare 
ruimte en wegen stellen namelijk ook verplichtingen ten aanzien van 
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verkeersborden. Door bijvoorbeeld een zo groot mogelijk verkeersbesluit voor 
30 km/uur maakt aantasting door bebording beperkt.  
 
Conclusie 
Inspraakreactie levert geen aanpassing op voor de Omgevingsvisie.  

15A/ 
15B/ 
15C 

1. Bezwaar tegen de gemeentelijke eis van eenvormigheid bij de 
hervorming van recreatiepark Alco. Er moet gekozen worden voor de 
functie ‘recreatie’ of de functie ‘wonen’. Dit zorgt bij de eigenaren voor 
ongewenste beslissingen en zal de onderlinge verhoudingen niet ten 
goede komen. Ik (bewoner) verzoek de gemeente hiervan af te zien en 
eigenaren individuele keuzes te laten maken. 
2. Tevens wordt er bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente 
gevraagde vereveningsbijdrage t.b.v. bovenwijkse voorzieningen in het 
kader van behouden van het rustige karakter (zie bijlage). Bewoner 
weigert hieraan bij te dragen. 

1. Zie reactie 13.  
2. Zie samengevoegde reacties 1. en 2. De Omgevingsvisie geeft kaders en 
randvoorwaarden aan die gelden voor de drie verschillende 
toekomstperspectieven. Een bijdrage aan de bovenwijkse voorzieningen hoort 
bij het toekomstperspectief 2 wonen en 3 herstructureren. Dit om het gebied 
de kwaliteit te geven die bij deze functies past en ook om het huidige karakter 
te behouden.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

16A De reactie bestaat uit enkele hoofdstukken. Voor de lengte van de reactie 
zijn de bezwaren op hoofdpunten samengevat.  
1. De financiële verevening is niet op reële cijfers gebaseerd.  
2. Herstructureringsparken hebben meer waardevermeerdering dan bij 
woonparken. Ook de veronderstelling dat de kosten van de parken die 
voor optie 2 gaan geringer zouden zijn dan de kosten van parken met 
optie 3 is niet juist. 
3. De bijdrage moet gebaseerd zijn op perceelgrootte.   
4. De zaken in de Omgevingsvisie moeten een aantoonbaar belang 
vormen voor de omliggende parken.  
5. Schrap het speelbos.  
6. Schrap de fietsroute.  
7. Schrap het onderzoek naar energievoorziening. 
8. Schrap natuur inclusief voor wat betreft aanplant 500 bomen. 
9. Geef inzicht in de totstandkoming van de totale kosten.   
10. Zorg voor een aanvaardbare financiële verevening.  
11. De gemeente maakt een globaal bestemmingsplan.  
12. Puntsgewijze suggesties, toelichtingen en toevoegingen. 
  

1. In het financieel vereveningsmodel is bij de waardevermeerdering vooral de 
factor waarmee gerekend wordt van belang. Deze achten wij, gezien het 
transactieonderzoek wat hiernaar uitgevoerd is, realistisch. Ook is er in het 
model al een afslag van 25% genomen op de ingeschatte waarde (paragraaf 
5.3.1. van bijlage 3). De kosten voor de bovenwijkse voorzieningen zijn verder 
gespecificeerd in de ontwerp-Omgevingsvisie. 
2. Per pakket zijn er kosten die wel en niet gemaakt moeten worden. Voor 
herstructurering moet de initiatiefnemer ook investeren in de infrastructuur op 
het park, waardoor de kosten ook hoger uitvallen. Er is sprake van meer sloop 
en nieuwbouw. Tot slot zullen de nieuw te bouwen woningen ook voor een 
groot deel in de betaalbare prijssegment en/of huur vallen en zal de grond dus 
ook niet veel meer waard zijn dan huisjes bij optie 2. Bij optie 2 zijn de kosten 
voor de woningaanpassing afhankelijk van de huidige bouwkundige staat, maar 
dit staat niet in verhouding tot complete nieuwbouw.  
3. Zie reactie 12A, onder 2. 
4. De uitgangspunten van de Omgevingsvisie zijn er op gebaseerd om het hele 
gebied een kwaliteitsslag te geven. Onderdeel hiervan is het toekomstbestendig 
maken van het gehele gebied met betrekking tot infrastructuur, veiligheid, 
voorzieningen, groen e.d. Via het vereveningsmodel wordt aangegeven welk 
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percentage wordt betaald door de parken en welk percentage door de 
gemeente op basis van profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid. Zie ook 
samengevoegde reactie 2.  
5. Zie samengevoegde reactie 2.4. 
6. Zie samengevoegde reactie 2.3.  
7. Zie samengevoegde reactie 3.  
8. Zie samengevoegde reactie 3. In de visie staat niets opgenomen over het 
aanplanten van 500 bomen.  
9. In bijlage 3 van de visie is het rapport van Gloudemans te lezen. Dit is het 
bureau dat voor de gemeente het vereveningsmodel gemaakt heeft. Hierin 
wordt uitgebreid ingegaan op de totstandkoming van de vereveningskosten. 
10. Zie samengevoegde reacties 2.  
11. Zie samengevoegde reactie 7.  
12. Indiener geeft een groot aantal suggesties en toelichtingen. Hoewel het 
goed is dat er meegedacht wordt met de visie zouden deze opmerkingen 
grotendeels beter meegenomen kunnen worden in het te realiseren parkplan. 
Hierin kan dan een gedragen parkplan invulling geven aan de suggesties als de 
toekomstkeuze van het park verder bekend is. E.e.a. leidt niet tot aanpassing 
van de Omgevingsvisie.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 

17 1. De gemeente is initiatiefnemer en daarom hoeven eigenaren/ 
verenigingen niet te betalen voor bovenwijkse voorzieningen. 
2. Park ‘Klein Veluwe’ stelt voor: Het speelbos niet te realiseren. 
3. De infrastructuur in stand te houden (alternatief in bijlage). 
4. En de Looweg tot eenrichtingsverkeer te bestempelen 
5. Het voorgestelde fietspad voegt weinig tot niets toe aan de bestaande 
infrastructuur. 
6. Park “Kleine Veluwe’ wil de gemeente voorleggen mee te denken aan 
de tot stand komen van een gezamenlijk bestemmingsplan.  
7. Daarnaast wil de inspreker meer duidelijkheid over de maximale 
kosten van de vereveningsbijdrage en benadrukken zij dat de VvE niet 
bevoegd is om de verevening te innen. 

1. Zie samengevoegde inspraakreactie 1.  
2. Zie samengevoegde inspraakreacties 2. tot 2.4.  
3.  Het in standhouden van de huidige infrastructuur op de parken is mogelijk 
mits in het parkplan kan worden aangetoond dat deze toereikend is voor de 
transformatie naar wonen. Het realiseren van een alternatieve ontsluiting via 
park de Veluwe is in principe niet uitgesloten, mits deze ontsluiting ook aan de 
kaders en randvoorwaarden van de visie voldoet. Met betrekking tot de 
achterliggende gedachte van de hoofdontsluiting wordt verwezen naar reactie 
8.  
4. Zie samengevoegde inspraakreactie 2.2.  
5. Zie samengevoegde inspraakreactie 2.3. 
6. Zie samengevoegde reactie 7.  
7. Zie samengevoegde reactie 5.  Besturen van VvE’s zullen middels een 
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speciale ledenvergadering mandaat op moeten halen om de kosten te mogen 
verrekenen. 
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

16B/ 16C 1. Er wordt meer duidelijkheid geëist over de vraag of onwelwillende 
eigenaren in het bestemmingsplan tegen hun zin met een 
woonbestemming zullen geconfronteerd worden, kan bij de keuze voor 
een woonpark voor een aantal parkwoningen de recreatiebestemming 
vigeren? 
2. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de mogelijke toegangsweg, fiets- en 
wandelpaden, een speelbos en de mogelijke aansluiting van een 
toegangsweg rondom het desbetreffende perceel. 
3. Er wordt een reële en transparante invulling geëist van: de financiële 
vereveningsbijdrage, waardevermeerdering op basis van marktgegevens 
afkomstig van recreatiecluster de Horst, de waardevermeerderingsfactor, 
de wijze waarop kosten voor verevening worden omgeslagen naar rato 
van het aantal percelen per park en de kosten voor transformatie. 
4. Ook wordt er ondersteuning en participatie van de gemeente geëist en 
dat de gemeente een nieuw en globaal bestemmingsplan met 
wijzigingsbevoegdheid voor de parken maakt en de financiële 
vereveningsbijdrage wordt gebaseerd op de kosten voor het te maken 
nieuw globaal bestemmingsplan. 

1. Als er minder dan 10% van de eigenaren de ontwikkelingen naar een 
woonbestemming niet ondersteunen kan het zijn dat er doorgezet wordt met 
de ontwikkelingen. Mocht het toch zo zijn dat er enkele eigenaren ‘overblijven’, 
dan behouden zij de recreatieve bestemming. Als deze eigenaren uiteindelijk 
toch kiezen om te transformeren naar wonen dan zullen zij een eigen 
bestemmingsplanprocedure doorlopen én moeten zij ook bijdragen aan de 
financiële verevening.  
2. Zie samengevoegde inspraakreactie 2. 
3. In bijlage 3 van de visie is het rapport van Gloudemans te lezen. Dit is het 
bureau dat voor de gemeente het vereveningsmodel gemaakt heeft. Hierin 
wordt uitgebreid ingegaan op de totstandkoming van de vereveningskosten.  
4. De gemeente heeft diverse bijeenkomsten georganiseerd, is bij de 
verschillende parken meerdere malen op gesprek geweest en er is eerder 
ruimte geboden om op de concept Omgevingsvisie te reageren en nu op de 
ontwerp-Omgevingsvisie. Hiermee is de gemeente van mening dat er een 
zorgvuldig participatietraject is doorlopen. Met betrekking tot het globaal 
bestemmingsplan zie samengevoegde reactie 7. 
 
Conclusie: 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie 
 

18A 1. De parken achten de gemeente als initiatiefnemer. 
2. De implementatietermijn van 2 jaar indien nodig verlengen voor een 
redelijke overgangstermijn. 
3. Er is geen draagvlak voor het aanleggen van een speelbos. 
4. De kosten van bovenwijkse voorzieningen moet ten laste van de 
gemeente komen. 

1. Zie samengevoegde inspraakreactie 1. 
2. De Omgevingsvisie is bedoeld als kader voor de komende jaren. Er is geen 
termijn van 2 jaar genoemd. Een dergelijke transformatie kost veel tijd. 
3. Zie samengevoegde inspraakreactie 2.4. 
4. Zie samengevoegde inspraakreactie 1. En 2. 
5. Samenwerking wordt door de gemeente toegejuicht. Zie samengevoegde 
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5.  De inspreker geeft aan dat 5 van de 7 parken willen komen tot een 
overkoepelend bestemmingsplan voor het gebied om hiermee onnodige 
kosten te voorkomen.  

inspraakreactie 7. 
  
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten levert geen 
aanpassing op voor de Omgevingsvisie.  

19A 1. De parkeigenaar is het niet eens met het meebetalen voor de aanleg 
van de wegen. 
2. In het kader van het milieu moeten er zo weinig mogelijk 
voorzieningen worden aangelegd en geen naaldbomen worden 
verwijderd.  
3. Aanleg fietspad Kawoepersteeg is niet gewenst omdat men al over de 
Kawoepersteeg en Horsterweg kan fietsen.  
4. Aanpak kruising Horsterweg/Looweg en verbreding is niet gewenst. De 
Looweg zou eenrichtingsverkeer moeten worden voor 
bestemmingsverkeer, dit zal ook de snelheid van het verkeer 
verminderen.         
5. De verdeelsleutel is voor het park Sneeuwwitje niet evenredig, omdat 
er slechts 6 huisjes met een woonbestemming en 10 met een recreatieve 
bestemming gebruik maken van de Looweg. De andere 29 huisjes 
gebruiken de aansluiting met de Horsterweg. Het park zou niet hoeven 
meebetalen aan de ontwikkelingen omdat reguliere woonhuizen aan de 
Horsterweg dit ook niet hoeven.  
6. Het wonen onder hoogspanning is vooral schadelijk voor jonge 
kinderen en is niet vastgelegd in wet of regelgeving, deze is slechts 
gebaseerd op een advies van de RIVM. Daarom hoeven de woningen 
onder hoogspanning niet aangepast of verwijderd te worden.  
7. De meeste huisjes voldoen aan de landelijke eisen voor wonen, waar 
misschien kleine aanpassingen nodig zijn. 

1. Zie samengevoegde reacties 1. en 2.  
2. Het behouden van het groene karakter van het gebied is één van de 
uitgangspunten van de visie. In de visie wordt niet gesproken over het 
verwijderen van naaldbomen, slechts over het aanplanten van nieuwe 
loofbomen en beperkt gebiedseigen naaldbomen. 
3.  Zie samengevoegde inspraakreactie 2.3. 
4.  Zie samengevoegde inspraakreactie 2.1 en 2.2. 
5. De gemeente onderschrijft de opmerking van de parkeigenaar. Er zal een 
nieuwe verdeling worden gemaakt. 
6.  Zie samengevoegde inspraakreactie 4. 
7. In het parkplan kan worden aangegeven op welke wijze de huidige huisjes al 
voldoen aan de kaders en randvoorwaarden van de visie. Voor het omvormen 
naar wonen hanteren wij het Bouwbesluit 2012 bestaande bouw.   
 
Conclusie 
Voor park Sneeuwwitje wordt er in de definitieve Omgevingsvisie voorgesteld 
om op te delen. De overige punten resulteren niet in een aanpassing voor de 
Omgevingsvisie. 
  

20  1. In het kader van het milieu moeten er geen kosten opgelegd worden 
voor ongewilde verharde wegen of fietspaden. 
2. De gemeente is verantwoordelijk, omdat zij de initiatiefnemer is, voor 
de grootste vereveningskosten voor bovenwijkse voorzieningen. 
3. De verbreding van de Looweg is niet gewenst vanwege het gebruik van 
asfalt en andere mogelijke bestaande routes. 
4. Vanwege hoogspanningskabels wil ik niet verhuizen na al jaren 
hieronder gewoond te hebben. 

1. Zie samengevoegde inspraakreactie 2.2 en 2.3.  Het behouden van het 
groene karakter van het gebied is één van de uitgangspunten van de visie. Er 
zal een compromis moeten worden gevonden waar het voorzieningenniveau 
moet voldoen aan de voorwaarden van een woongebied waarbij het groene 
karakter behouden blijft. 
2. Zie samengevoegde inspraakreactie 1. 
3. Zie samengevoegde inspraakreactie 2.2.  
4. Zie samengevoegde inspraakreactie 4.  
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5. De begroting wordt gewenst zonder open eind, maar 
gemaximaliseerd. 

5. Zie samengevoegde inspraakreactie 5. 
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

21A/B/ 
C/D 

1. Recreatie zo natuurlijk mogelijk houden (zandwegen en minder 
voorzieningen). 
2.  Niet de kosten opdrijven door ongewenste wegen en fietspaden aan te 
leggen. 
3. De gemeente dient het grootste deel van de vereveningskosten voor 
haar rekening te nemen. 
4. De verdeelsleutel in de kosten voor aanpassing Looweg is oneerlijk 
gezien huidig gebruik. 
5. Aanpak kruising Horsterweg/ Looweg is ongewenst. 
6. Aanleg fietspad Kawoepersteeg is niet gewenst. 
7. De begroting niet een open eind laten zijn maar maximaliseren. 
  

1. Zie samengevoegde reactie 2. tot 2.4. De uitgangspunten van de 
Omgevingsvisie sluiten aan bij deze reactie, in de visie staat dat het landelijke 
en groene karakter van het gebied behouden wordt.  
2. Zie samengevoegde reactie 2. tot 2.4. De gemeente heeft niet als doel om de 
kosten hiermee op te drijven. Voor het omvormen naar een functioneel 
woonmilieu zijn er bepaalde aanpassingen nodig in het kader van onder andere 
verkeersveiligheid.  
3. Zie samengevoegde reactie 1.   
4. Zie samengevoegde reactie 2.2.  
5. Zie samengevoegde reactie 2.1. 
6. Zie samengevoegde reactie 2.3.  
7. Zie samengevoegde reactie 5.   
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

22 1. Het is onlogisch de kosten voor het upgraden van het gebied te 
verhalen op de huurders/eigenaren. 
2. Oneens met de verandering van de woonsfeer. 
3. Indiener wil met gemeente, verhuurders en eigenaren om de tafel 
zitten om de weerstand tot dit project minimaal te houden. 

1. Zie samengevoegde reactie 1.  
2. Bij het omvormen naar wonen zal ook een verandering plaatsvinden in het 
gebruik. Dit is gekoppeld aan de kwaliteitseisen die wij stellen voor een park 
dat omvormt naar een woonpark. Hierbij is het uitgangspunt om het huidige, 
rustige en groene karakter zoveel mogelijk te behouden. Bij pakket 3 zijn er 
nieuwe woonmilieus geformuleerd die allen als basis groen, rust en ruimte 
hebben.  
3. De gemeente is doorlopend in gesprek met de parkeigenaren en VvE 
besturen in het gebied. Zij zijn in dit proces de gesprekspartners van de 
gemeente. Bij het opstellen van de omgevingsvisie houden wij rekening met de 
input van onze gesprekspartners. Het is goed om ook als huisjeseigenaar hier 
een actieve rol in te nemen. Wij adviseren de indiener om hierover in gesprek te 
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gaan met de parkeigenaar of VvE.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

23/ 29 1. Indiener heeft de wens dat de gemeente zorg draagt voor een globaal 
bestemmingsplan met wijzigingsbevoegdheid. 
2.  Wijzig de huidige vereveningsbijdrage. Er wordt een notitie in het plan 
geëist dat de parken de verevening volgens de ‘perceel grootte formule’ 
moeten verdelen. Bij verkoop van grond t.b.v. nieuwbouw zullen 
sloopkosten op de grondprijs in mindering worden gebracht. 
3. Schrap het onderzoek naar toekomstige collectieve 
energievoorziening, er zijn voldoende marktpartijen waar met duurzame 
energie kan betrekken.  
4. Schrap het speelbos, de fietsroute bij de Kawoepersteeg, het 
onderzoek naar toekomstige collectieve energievoorzieningen en schrap 
natuur inclusief voor wat betreft het aanplanten van 500 bomen bekijk 
per perceel wat aangeplant moet worden. 

1. Zie samengevoegde inspraakreactie 7.  
2.  De vereveningsbijdrage in de visie is berekend op parkniveau en vervolgens 
in de visie vertaald naar wat dit per huisje zou kosten. Het is aan de parken of 
zij kiezen voor een andere vertaling bijvoorbeeld naar rato van de 
perceelsomvang.  
3. Zie samengevoegde inspraakreactie 3.  
4.  Zie samengevoegde inspraakreactie 2 en 3. Het aanplanten van 500 bomen 
wordt niet vermeld in de visie.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

24 1. Schrappen speelbos (gezien geluidsoverlast, onrust en veiligheid) en 
beoogde fietspad (gezien geringe gebruik park Alco). 
2.   De kosten zijn door de gemeente onvoldoende onderbouwd, ook zijn 
de kosten onevenwichtig verdeeld tussen gemeente en burger. Er wordt 
daarom gewenst om het profijt van de gemeente alsmede het algemeen 
belang van de gemeente en haar inwoners evenwichtiger vanuit algemeen 
belang en het profijtbeginsel mee te wegen in de kostenverdeling dan nu 
het geval is.  

1. Zie samengevoegde inspraakreactie 2.4.  
2. Zie samengevoegde inspraakreactie 2. 

 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie.  

25A/ 25B 1. Recreatie zo natuurlijk mogelijk houden (zandwegen en minder 
voorzieningen). 
2. Aanleg fietspad Kawoepersteeg is niet gewenst. 
3. Aanpak kruising Horsterweg/ Looweg is ongewenst door bewoners. 
4. De verdeelsleutel in de kosten voor aanpassing Looweg is oneerlijk 
gezien huidig gebruik. 
5. Het wonen rondom hoogspanningskabels kan mogelijk zijn door 
senioren er te laten wonen i.p.v. jonge kinderen waarbij het risico het 

1. Het behouden van het landelijke en groene karakter zijn uitgangspunten van 
de Omgevingsvisie. Om het gebied te transformeren in een woongebied is het 
gewenst dat de infrastructuur wordt aangepast.  
2. Zie samengevoegde reactie 2.3.  
3. Zie samengevoegde reactie 2.1.  Het huidige kruispunt is te krap om als 
volwaardig kruispunt te kunnen functioneren bij de aansluiting van een 
woonbuurt. Door verandering van functie zal er een andere verkeersgeneratie 
ontstaan. 
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hoogst is. 
6. De gemeente dient het grootste deel van de vereveningskosten voor 
bovenwijkse voorzieningen voor haar rekening te nemen. 

4. zie samengevoegde reactie 2.2. 
5. Zie samengevoegde reactie 4. Voor een goed woon- en leefklimaat dient in 
het in te dienen bestemmingsplan aangetoond te worden dat er vanuit 
milieutechnische overwegingen gewoond kan worden ongeacht de doelgroep. 
Uitsluiten van doelgroepen is niet mogelijk en wenselijk.  
6. Zie samengevoegde reactie 1.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

10B 1. Indien er een woonbestemming wordt besloten over de 
bebouwingsvrije zone op de Duiventil zal deze zone moeten worden 
opgeheven aangezien bijna alle recreatiewoningen in deze zone zijn 
gesitueerd. Anders is aanpassing niet mogelijk. 

1. De voorgestelde ontwikkelingen kunnen worden weergegeven in het 
parkplan. Hierover gaat de gemeente samen met het park verder in gesprek.  
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt niet tot een aanpassing van de Omgevingsvisie. 
  

26 1. We verzoeken de gemeente om het veiligheidsgevoel wat gecreëerd 
wordt door het doolhof aan wegen binnen de parken in beschouwing te 
nemen als het aankomt op het herinrichten van met name de 
infrastructuur. 
2. Wij hopen dat de gemeente bij gebiedsverbetering maathoudt als het 
gaat om de toegestane afmetingen van nieuwbouw om de kenmerkende 
kleinschaligheid te bewaken. 
3. Toegangswegen die nu bestaan moeten gehandhaafd worden. 
4. Door het gebied als één te beschouwen is er meer mogelijk en 
verdwijnt de huidige arbitraire verdeling die niet noodzakelijk is gezien 
de gronden in particulier bezit zijn. 

1. Veiligheid, zowel verkeersveiligheid als bijvoorbeeld sociale veiligheid, maakt 
deel uit van de kaders en randvoorwaarden van de visie. Wij snappen dat de 
onoverzichtelijkheid van de wegen en gesloten karakter van het park u een 
veilig gevoel geven. Er zullen ook mensen zijn die juist het tegenovergestelde 
ervaren. Er zal een vorm moeten worden gevonden waar de verkeersstructuur 
op het park kan voldoen aan de eisen en voorwaarden van een woonbuurt 
waarbij ook uw gevoel van veiligheid niet afneemt. Dit kan in het parkplan 
worden aangegeven.  
2. Dit is opgenomen in de Omgevingsvisie. De visie geeft enkele voorbeelden 
van gewenste extensieve woonmilieus. Kleinschalig wonen in het groen en 
minihuisjes in het groen zijn in de visie opgenomen als wenselijke toekomstige 
bebouwing voor de locatie van de inspreker. Hiermee geven wij aan dat wij ook 
de kleinschaligheid voor uw park willen handhaven.  
3. Met betrekking tot de achterliggende gedachte van de hoofdontsluiting 
wordt verwezen naar reactie 8. Of de bestaande toegangswegen op het park 
kunnen blijven gehandhaafd is afhankelijk of het voldoet aan de kaders en 
randvoorwaarden. Dit zal in het parkplan naar voren moeten komen. 4. Op dit 
moment staat elk park als eigen gebied in de visie. Als er meerdere parken zijn 
die samen op willen trekken in het proces tot omvorming naar wonen of andere 
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functies vindt de gemeente dit een positieve ontwikkeling.  
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt niet tot een aanpassing van de Omgevingsvisie. 
  

27 1. De gemeente Ermelo dient als initiatiefnemer de kosten van 
bovenwijkse voorzieningen op zich te nemen. 
2. Er is geen draagvlak voor een speelbos. 
3. De infrastructuur op ‘Klein Veluwe’ moet in stand worden gehouden. 
4. De Looweg kan geschikt zijn voor eenrichtingsverkeer, wat de 
verbreding onnodig maakt. 
5.       De aanleg van het fietspad op de Kawoepersteeg voegt weinig tot 
niets toe. 
6.Gemeente wordt gevraagd na te denken over een gezamenlijk 
overkoepelend bestemmingsplan met bredere reikwijdte en wijziging 
bevoegdheid. 
7. Er wordt meer duidelijkheid gevraagd over de hoogte van het 
vereveningsbedrag en vooral het maximale hiervan. 

1. Zie samengevoegde reactie 1.  
2. Zie samengevoegde reactie 2.4. 
3. Zie reactie 26 onder 3.  
4. Zie samengevoegde reactie 2.2.  
5. Zie samengevoegde reactie 2.3.  
6. Zie samengevoegde reactie 7.  
7. Zie samengevoegde reactie 5.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

28 1. Bezwaar tegen het weghalen van coniferen, de coniferen zijn niet 
slecht voor de brandveiligheid maar het weghalen is wel slecht voor de 
flora en fauna. 
2. Het verharden van de Looweg is geen optie. 
3. Het fietspad van de Kawoepersteeg kost te veel geld, liever een 
fietspad aan de Zeeweg. 
4. Tegen de financiële bekostiging speelbos. 

1. Het verwijderen van coniferen draagt bij aan het vergroten van de 
brandveiligheid, dit is op advies van de Veiligheidsregio. Daarom is dit als eis 
opgenomen in de visie. Deze coniferen kunnen vervangen worden met andere, 
minder brandgevoelige, beplanting. Coniferen passen niet bij de kenmerken 
van het Veluwse landschap en dus niet bij de lokale kenmerken van flora en 
fauna.  
2. Zie samengevoegde reactie 2.2.  
3. Zie samengevoegde reactie 2.3.  
4. Zie samengevoegde reactie 2.4.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

30 1.  Recreatie zo natuurlijk mogelijk houden (zandwegen en minder 
voorzieningen). Daarom is de bewoner tegen het verwijderen van 
naaldbomen. 
2. Aanleg fietspad Kawoepersteeg is niet gewenst. 

1. De gemeente wil een gebiedseigen beplanting zonder exoten. In de visie 
wordt niet gesproken over verwijdering van naaldbomen, maar verwijdering van 
coniferenhagen en heeft de voorkeur bij nieuwe aanplant voor loofbomen . 
2. Zie samengevoegde reactie 2.3.  
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3. Aanpak kruising Horsterweg/ Looweg is ongewenst door bewoners. 
4. De verdeelsleutel in de kosten voor aanpassing Looweg is oneerlijk 
gezien huidig gebruik. 
5. Gemeente heeft nooit geïnformeerd over het risico van wonen in de 
buurt van hoogspanningskabels. Door deze nalatigheid wil de bewoner 
na 10 jaar niet opeens moeten verhuizen. 
6. De gemeente dient het grootste deel van de kosten voor de 
bovenwijkse voorzieningen voor haar rekening te nemen. 
7.  Om de rust te bewaren rondom het hele proces wil de bewoner dat de 
gemeente rekening houdt met de onrust die ze creëren. Het liefst zien zij 
dat het gebied blijft zoals het is. 

3. Zie samengevoegde reactie 2.1. 
4. Zie samengevoegde reactie 2.  
5. Zie samengevoegde reactie 4.. 
6. Zie samengevoegde reactie 1.  
7. Wij respecteren de keuze om te blijven recreëren op deze plek. In 
samenspraak met de VvE van het park zal daarvoor de aanpak moet worden 
bepaald. In de Omgevingsvisie is de mogelijkheid opgenomen te blijven zoals 
het nu is wanneer voor pakket 1 wordt gekozen. Daarnaast is een eis 
opgenomen dat ten minste 90% van het park in moet stemmen met het 
parkplan en de daarbij behorende toekomstrichting. De indiener krijgt dan ook 
de kans om deze voorkeur aan te geven bij de VvE of parkeigenaar.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

19B 1.  Recreatie zo natuurlijk mogelijk houden (zandwegen en minder 
voorzieningen). Daarom is de bewoner tegen het verwijderen van 
naaldbomen. 
2. Aanleg fietspad Kawoepersteeg is niet gewenst. 
3. Aanpak kruising Horsterweg/ Looweg is ongewenst door bewoners. 
Gewenst is eenrichtingsverkeer. 
4. De verdeelsleutel in de kosten voor aanpassing Looweg is oneerlijk 
gezien huidig gebruik. 
5. Woningen rondom hoogspanningskabels hoeven niet te worden 
verwijderd dit is slechts een advies van het RIVM. 
6. De meeste recreatiewoningen voldoen aan de landelijke wooneisen, 
voor aanpassingen moeten financiële middelen zijn. 

1. zie reactie 30 onder 1. 
2. Zie samengevoegde reactie 2.3.  
3. Zie samengevoegde reactie 2.1. 
4. Zie samengevoegde reactie 2.  
5. Zie samengevoegde reactie 4.  
6. In de kaders en randvoorwaarden van de visie is voor pakket 2 ‘Woonpark’ 
de eis van het Bouwbesluit bestaande bouw 2012 opgenomen. Er moet kunnen 
worden aangetoond (bijvoorbeeld in het parkplan) dat de huisjes hieraan 
voldoen. Of er aanpassingen gemaakt moeten worden is afhankelijk van de 
staat van het huisje. De eigenaren zijn hier zelf verantwoordelijk voor en zullen 
dit mee moeten wegen in hun wens om te transformeren naar woonpark.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

31 1.  Oneens met de kosten over de bovenwijkse voorzieningen: 
Het speelbos en het fietspad (bij park Alco). Deze kosten zijn niet voor 
Alco omdat zij geen recreatieondernemers zijn. 

1.  Zie voor de kosten van het speelbos en fietspad de samengevoegde reacties 
2.4 en 2.3. Voor omzetting van de functie naar wonen is het nodig om 
aanvullende maatregelen te nemen voor een goed woon- en leefklimaat. Dit 



 

Gemeente Ermelo Inspraaknota ontwerp-Omgevingsvisie recreatiecluster Horst 

 

Pagina  30 van 57 

2. De kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan zouden voor de 
rekening van gemeente Ermelo moeten komen. 
3.       Schrap onderzoekskosten naar collectieve energievoorzieningen. 

geldt voor iedereen ongeacht of je ondernemer bent, huisjeseigenaar of 
parkeigenaar.  
2. Zie samengevoegde reactie 1 en 7.  
3. Zie samengevoegde reactie 3.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie.  

32 1. Het tankstation grenst aan park Dennenhorst en Zeeweg 7. Op de 
bestemmingskaart zijn de contouren van de wasbox niet meegenomen. 
Graag zien bewoners de (geluids)contouren van de wasbox, inclusief het 
deel van de tuin waar vergunning op is verleend voor het komen en gaan 
van auto’s, meegenomen als belemmering op de kaart.  

1. De visie zal hierop worden aangepast.  
 
Conclusie 
De Omgevingsvisie Horst zal worden aangepast op basis van de 
inspraakreactie. De juiste contouren worden hierin meegenomen.     

33A/ B 1. De inspreker geeft aan het goed te vinden om de parken in 
woonparken te veranderen, wanneer het groene karakter behouden blijft. 
2. De inspreker heeft er bezwaar tegen kosten te moeten maken voor de 
herontwikkeling omdat de huidige situatie ook prima bevalt. 
3. De gemeente is de initiatiefnemer en zou dan ook i.p.v. Sneeuwwitje 
voor de kosten moeten opdraaien. 
4. De inspreker is van mening dat de kosten voor aanpassing van de 
infrastructuur nooit bij woning- of parkeigenaren neergelegd moet 
worden. Het is in het algemeen belang 
5. De inspreker maakt bezwaar tegen het verbreden van de wegen op het 
park, op dit moment passen er ook vuilniswagens doorheen. Ook liggen 
2 kavels van de inspreker aan de Kawoepersteeg. Als de weg verbreed 
moet worden verzoekt de inspreker de naastgelegen groenstrook (akker) 
te gebruiken. 
6. De inspreker vindt het zeer bezwaarlijk wanneer bestaande 
recreatiewoningen verplaatst zouden moeten worden. 
7. De inspreker is tegen het asfalteren van de wegen Looweg en 
Kawoepersteeg. Om het landelijk karakter te behouden zou de inspreker 
graag straatklinkers zien. 

1. Het behouden van het groene karakter is een belangrijk uitgangspunt van de 
visie. Wij vinden het goed om te zien dat de inspreker zich hierin kan vinden. 
2. Zie hiervoor ook samengevoegde reactie 1 en 2.  
3. Zie hiervoor samengevoegde reactie 1. 
4. Juist de voorzieningen van algemeen belang zijn, zijn opgenomen onder de 
bovenwijkse kosten. De gemeente is wettelijk verplicht om deze kosten te 
verhalen. Zie samengevoegde reactie 1.  
5. In de visie wordt enkele keren gesproken over het verbreden van de Looweg 
en het opwaarderen van de Kawoepersteeg. In de samengevoegde reactie 2 
wordt hier ook nader op ingegaan. Op de parken zelf dient men aan de 
veiligheidseisen te voldoen (dit geldt nu ook al), zodat de hulpdiensten bij 
calamiteiten overal het park goed kunnen bereiken. Over verbreding van de 
Kawoepersteeg is in de Omgevingsvisie niks aangegeven.  
6. In het parkplan moet met de huisjeseigenaren gekeken worden of men kan 
voldoen aan de genoemde opmerkingen over de breedte van de wegen. Of dit 
eventueel consequenties heeft en/of welke oplossingen hiervoor nodig zijn, zal 
dan ook aan de orde komen. Voor de bovenwijkse ingrepen geldt hetzelfde 
voor de gronden waarvoor dit betreft. 
7. Er wordt in de visie geen expliciete eis genoemd voor het asfalteren van de 
Looweg en de Kawoepersteeg. Een landelijke uitstraling heeft de voorkeur zoals 
halfverharding of  klinkers .   
 
Conclusie 
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In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

34A 1. De inspreker zou graag een globaal bestemmingsplan met 
wijzigingsbevoegdheid willen ontvangen voor park Alco.  
2. De vereveningsbijdrage zou ook naar vierkante meter moeten worden 
berekend. Net als de waardevermeerdering. Het is niet eerlijk wanneer 
eigenaren van kleine percelen een net zo grote vereveningsbijdrage 
krijgen als de grote percelen. 
3. De inspreker geeft aan dat er geen belang is bij een speelbos. 
4. De inspreker verzoekt de gemeente dat park Alco niet mee te laten 
betalen voor het fietspad omdat het park hier geen gebruik van zal 
maken. 
5. De inspreker verzoekt het plan voor collectieve duurzame energie te 
schrappen. Er zou reeds genoeg duurzame energie te verkrijgen zijn. 
6. De inspreker verzoekt het plan voor de aanplant van bomen per 
perceel te herzien. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 7.  
2. zie hiervoor reactie 12A onder 2. 
3. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.4.  
4. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.3.  
5. Zie hiervoor samengevoegde reactie 3.  
6. De aanplant van bomen staat genoemd als een mogelijke maatregel voor het 
verhogen van de natuur inclusieve waarde van het gebied. Parken kunnen in het 
parkplan aangeven wat ze hiervoor zouden willen realiseren en zijn hierbij niet 
gelimiteerd tot het aanplanten van bomen. Per parkplan moet inzichtelijk 
worden gemaakt welk groen gehandhaafd blijft en welk groen zal verdwijnen. 
Hierover gaat de gemeente samen met de parken in gesprek.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

36 1. De inspreker geeft aan het niet te wensen dat park De Veluwe op de 
schop gaat. 
2. De inspreker geeft aan dat de mix van recreatie en permanente 
bewoning goed samengaat op het park en wil dat ook graag zo houden. 
3. De inspreker wenst dat de diversiteit aan planten en dieren, als wel de 
hoogteverschillen in het park niet worden aangetast. 
4. De inspreker geeft nadrukkelijk aan recreant te willen blijven en niet 
permanent wil gaan wonen. 
5. De inspreker geeft aan dat de WOZ-waarde te hard kan stijgen voor 
enkele bewoners van het park wanneer er de woonfunctie op komt te 
staan. 
6. De inspreker ziet het speelbos als een onzinnig plan. De inspreker 
wenst hier ook niet aan mee te betalen. 
7. De inspreker geeft aan het aanleggen van een fietspad over de 
Kawoepersteeg niet gewenst is. Het zou een openbare weg moeten 
blijven. 

1. In de Omgevingsvisie is een eis opgenomen dat ten minste 90% van het park 
in moet stemmen met het parkplan en de daarbij behorende toekomstrichting. 
De indiener krijgt dan ook de kans om individueel deze voorkeur aan te geven 
bij de VvE/het bestuur.  
2. De gemeente deelt de mening van de indiener niet dat de functie van 
recreatie en wonen naast elkaar kunnen worden toegestaan. zie hiervoor ook de 
reactie 13 onder 1. 
3. De gemeente onderschrijft deze kwaliteit en heeft dit in de uitgangspunten 
van de Omgevingsvisie reeds opgenomen.  
4. zie antwoord 1. 
5. Als uw huisje een recreatieve status behoudt, zal de WOZ-waarde niet 
veranderen. Hierin zullen huisjeseigenaren op het cluster zelf een afweging 
moeten maken. Hierbij geldt hetgeen beschreven onder antwoord 1. 
6. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.4.  
7. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.3.  
8. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de tv ontvangst. Vorig jaar heeft  
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8. De inspreker geeft aan dat er veel klachten zijn over de tv ontvangst 
en internet verbinding in het park. Hier ziet de inspreker een rol voor de 
gemeente om te voorzien in basisvoorzieningen van voldoende kwaliteit. 
De aanleg van glasvezel schijnt moeilijk van de grond te komen. 

hiervoor een traject gelopen. Dit is inmiddels afgerond. Daarvoor moet u zich 
richten tot aanbieders van internet en televisie.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

37 1. De inspreker ziet de gemeente als de initiatiefnemer en dient hierom 
de kosten te moeten dragen voor de bovenwijkse voorzieningen. 
2. De inspreker zou graag een bestemmingsplan voor het hele gebied 
zien, dat geïnitieerd dient te worden door de gemeente. 
3. Voordat er financiële offers gevraagd worden wil de inspreker graag 
dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de mogelijkheid om te 
wonen binnen de 60 meter van hoogspanningsmasten. 
4. De inspreker laat weten dat er bij de eerdere aanleg van een 
hoofdgasleiding, er het advies is gegeven door de overheid niet in de 
directe omgeving, of op- of om de leiding te belasten met een transitie. 
5. De inspreker acht het niet reëel om de volledige waardevermeerdering 
naar de eigenaren van de recreatiewoning te schuiven, omdat deze forse 
investeringen dienen te doen. Daarnaast vermoedt de inspreker dat de 
gemiddelde waarde van de recreatiewoning lager ligt dan het door de 
gemeente berekende bedrag. 
6. De inspreker wenst terug te gaan naar de periode van 10 jaar voor de 
implementatie van de herontwikkeling. 
7. De inspreker geeft aan dat de kosten per recreatiewoning 
gemaximaliseerd dienen te worden. 
8. De inspreker geeft aan dat niet alle parkeigenaren over genoeg 
financiële middelen beschikken om de transitie naar een 
woonbestemming te kunnen maken. De gemeente zal hiervoor met een 
financieringsplan moeten komen. 
9. De inspreker wenst dat het landelijke karakter behouden blijft. 
10. De aanpak van de kruising Horsterweg/Looweg is niet gewenst. Het 
verharden en verlichten van de Looweg zou een eenvoudiger aanpassing 
zijn. 
11. De inspreker wenst geen nieuwe wegen door de parken Coenravi, 
Timar Imor, en ’t Loo als ontsluiting. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 1.  
2. Zie hiervoor samengevoegde reactie 7.  
3. Zie hiervoor samengevoegde reactie 4.  
4. In de kaders en randvoorwaarden van de visie zijn ook eisen met betrekking 
tot bebouwing rondom gasleidingen opgenomen. Hiervoor geldt een 
bebouwingsvrije zone, deze blijft gehandhaafd. 
5. Wij zien geen reden waarom de waardevermeerdering niet bij de huidige 
eigenaren terecht komt. Zij zullen immers bij verkoop van het huisje hiervan 
profiteren. In het financieel vereveningsmodel is vooral de factor waarmee 
gerekend wordt van belang. Deze achten wij, gezien het onderzoek wat 
hiernaar uitgevoerd is, realistisch. Ook is er in het model al een afslag van 25% 
genomen op de ingeschatte waarde.  
6. In de visie wordt geen termijn vermeld waarin de implementatie plaats moet 
vinden. Hier kunnen verder in het proces afspraken over worden gemaakt. We 
zijn ons bewust dat een dergelijke transitie tijd kost.  
7. Zie hiervoor samengevoegde reactie 5.  
8. In de visie wordt vermeld dat als de financiering van de vereveningskosten 
een obstakel in het proces vormen, de gemeente maatwerk wil bieden met 
betrekking tot financieringsmogelijkheden. Hierbij voorziet de gemeente geen 
taak in het verstrekken van leningen of kwijtscheldingen. Er wordt geadviseerd 
om ook eens met een financieel adviseur hierover in contact te gaan. Dit aspect 
is namelijk erg persoonsafhankelijk. 
9. Het behouden van het landelijke en groene karakter van het gebied is het 
uitgangspunt van de Omgevingsvisie.  
10. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.1. en 2.2. 
11. De infrastructuur moet voldoende zijn om het gebied te laten functioneren 
als woongebied. De genoemde bovenwijkse ingrepen dienen als leidraad voor 
de parkplannen. De werkelijke ligging, invulling, materiaalkeuze etc. staat 
hiermee nog niet vast. Zie ook de samengevoegde reactie onder 8  
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12. Het speelbos is ongewenst en overbodig. 
13. De inspreker is een voorstander van de aanleg van een verhard en 
verlicht fietspad en de Kawoepersteeg. Wel verwacht de inspreker een 
grote toename van verkeer bij het doortrekken naar het station en zou 
dan een paaltje in de weg willen hebben. 
14. Het is niet reëel bovenwijkse kosten toe te rekenen aan de parken en 
privéeigenaren. Het fietspad zou juist door anderen i.p.v. bewoners van 
de parken gebruikt worden. 
15. De inspreker geeft aan dat de plattegrond die is verkregen bij een 
gesprek (zie de bijlage van de zienswijze) niet juist is. Op de kavel van de 
inspreker is nieuwbouw gearceerd waar geen sprake van is. Hierover zou 
een gesprek met de gemeente plaatsvinden, maar tot op heden nog geen 
reactie. 

12. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.4.  
13. In de visie wordt het kwalitatief opwaarderen van de Kawoepersteeg 
genoemd. Hier is het uitgangspunt dat de Kawoepersteeg functioneert als een 
fietspad met mogelijk auto te gast voor bestemmingsverkeer. Het is niet de 
bedoeling dat dit een autoverbinding naar het centrum wordt. De bestaande 
knip in de weg blijft gehandhaafd. Zie hiervoor ook samengevoegde reactie 2.3.  
14. Zie hiervoor ook samengevoegde reactie 2.3. De kosten van het aanleggen 
van het fietspad aan de Kawoepersteeg zijn in de ontwerp-Omgevingsvisie voor 
de helft toerekenbaar aan de parken. De andere helft zal worden bijgedragen 
door de gemeente.  
15. De tekening geeft een bebouwingszone aan waar nieuwbouw kan 
plaatsvinden. Dit zegt dus niet dat dit moet plaatsvinden. Dit kan ook worden 
aangegeven in het parkplan. De gemeente gaat hier verder met de 
parken/grondeigenaren over in gesprek. Voor het inplannen van een gesprek 
kan de indiener contact opnemen met het nummer zoals vermeld op de 
projectwebsite.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

34B/ 34C 1. De inspreker zou graag een globaal bestemmingsplan met 
wijzigingsbevoegdheid zien voor park Alco. 
2.De vereveningsbijdrage zou volgens de inspreker ook met vierkante 
meter moeten worden berekend, net als de waardevermeerdering. 
3. De inspreker geeft aan dat er geen belang is voor een speelbos. 
4. De inspreker geeft aan dat de bewoners van park Alco geen behoefte 
hebben aan een fietspad, en dat er geen gebruik wordt gemaakt van de 
Kawoepersteeg 
5. De inspreker geeft aan dat het plan voor duurzame energie geschrapt 
kan worden, er is reeds genoeg duurzame energie. 
6. De inspreker verzoekt de aanplant van bomen per perceel te herzien. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 7.  
2. Zie hiervoor de reactie onder 12A onder 2. 
3. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.4.  
4. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.3.  
5. Zie hiervoor samengevoegde reactie 3.  
6. De aanplant van bomen staat genoemd als een mogelijke maatregel voor het 
verhogen van de natuur inclusieve waarde van het gebied en het gewenste 
bosrijke karakter. Parken kunnen in het parkplan aangeven wat ze hiervoor 
zouden willen realiseren en zijn hierbij niet gelimiteerd tot het aanplanten van 
bomen. Per parkplan moet inzichtelijk worden gemaakt welk groen 
gehandhaafd blijft en welk groen zal verdwijnen. Hierover gaat de gemeente 
met de parken in gesprek.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 



 

Gemeente Ermelo Inspraaknota ontwerp-Omgevingsvisie recreatiecluster Horst 

 

Pagina  34 van 57 

wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

39 1. De inspreker geeft aan dat de hoogte van de verevening te groot is 
voor het kleine aantal parkbewoners. 
2. Daarnaast denkt de inspreker dat de kosten om de recreatiewoning 
aan te passen die de gemeente oplegt op het Bouwbesluit erg hoog 
zullen uitpakken. 
3. De inspreker tekent bezwaar aan tegen het uitgangspunt dat iedereen 
op gelijke wijze bijdraagt aan de kosten van de verevening. 
4. De inspreker vermoed dat de waardevermeerdering van de 
recreatiewoning minder zal zijn dan verwacht omdat de recreatiewoning 
binnen 60 meter van een hoogspanningsmast staat. De inspreker zou dit 
graag onderzocht zien. 
5. De inspreker pleit om deze reden dan ook voor een lagere 
vereveningsbijdrage voor de recreatiewoning die binnen 60 meter van de 
hoogspanningsmasten staan. 
6. De inspreker geeft aan nu net zo veel bij te moeten dragen aan de 
bouweisen als de permanente bewoners, terwijl die juist meer voordeel 
zullen hebben bij de plannen. 

1. De hoogte van de verevening is gebaseerd op de criteria vanuit het 
vereveningsmodel: profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit. De hoge 
kosten van het park ontstaan mede doordat de twee omliggende parken 
aangegeven hebben een recreatieve bestemming te willen behouden. Indien dit 
in de toekomst verschuift zal een deel van de inleg van deze parken weer terug 
komen bij de eigenaren die in het begin meer moesten bijdragen.  
2. De kosten voor het aanpassen van de woning is een wettelijke eis vanuit het 
Bouwbesluit bestaande bouw 2012. Deze eis geldt alleen als een park om wil 
naar een woonbestemming. In bijlage 5 van de Omgevingsvisie is een voorbeeld 
van parken in Harderwijk. Hiermee krijgt men een beeld van de ingrepen en de 
kosten. Het is zinvol om dit ook op parkniveau te onderzoeken en te kijken of 
er synergievoordelen zijn als men gezamenlijk optrekt. Als het park een 
recreatieve bestemming wil behouden geldt deze eis niet. 
3. De rekenmethode voor de hoogte van het bedrag is voor elk park hetzelfde. 
Hierbij is specifiek gekeken naar welk profijt parken ondervinden met 
betrekking tot waardestijging, welke ontwikkelingen toerekenbaar zijn aan deze 
eigenaren en welke bijdragen proportioneel zijn aan de uit te voeren 
ontwikkelingen. De bedragen verschillen, maar de wijze waarop deze tot stand 
zijn gekomen zijn hetzelfde. Zie hiervoor ook de reactie onder 23 onder 2. 
4.  Zie hiervoor samengevoegde reactie 4. In hoeverre de hoogspanning effect 
heeft op de waardestijging is niet bekend. Dit geldt ook voor andere 
omgevingsfactoren. De waardevermeerdering zal verhoudingsgewijs wel 
ongeveer gelijk stijgen, maar ten opzichte van welke waarde het huisje nu heeft 
is erg afhankelijk van het type huisje en de omgevingsfactoren. 
5. Zie hiervoor samengevoegde reactie 4 en antwoord 4 boven.  
6. Wij delen de mening van de indiener over de voordelen niet. Het voordeel 
c.q. de waardestijging van een recreatieperceel naar een woonperceel is 
proportioneel groter dan die van een perceel waar al een permanente 
woonstatus van toepassing is. De eigenaren die op dit moment al een 
permanente woonstatus hebben, zullen waarschijnlijk een kleinere investering 
hoeven maken aan hun huisje, maar ondervinden ook een kleinere 
waardestijging. 
 
Conclusie 
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In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

38 1.  De insprekers geven aan het niet eens te zijn met het gegeven dat de 
parken matig zijn ontsloten. Oase is goed voorzien. 
2.  De inspreker geeft aan dat het verbreden van de Looweg niet nodig is 
en niet gewenst is. Wel zou een nieuwe deklaag welkom zijn. 
3.  De inspreker noemt dat sluipverkeer ook gebruik maakt van de route 
en de volledige kosten voor de herontwikkeling van de infrastructuur dus 
niet voor 100% bij de parken neergelegd kan worden. 
4.  De inspreker maakt bezwaar tegen het herinrichten van de kruising 
Horsterweg/ Looweg. 
5.  De inspreker geeft aan dat de geschetste inrit vanaf de Looweg 
richting Hopcon onaanvaardbaar is voor Oase. Het plan zou een woning 
doorkruisen die reeds nog in aanbouw is. 
6.  De inspreker maakt bezwaar tegen de voorgestelde aansluiting aan 
bungalowpark ’’t Loo. De inspreker oppert of het niet beter is om de 
bestaande wegen te verbeteren. 
7. De inspreker maakt bezwaar tegen de aanpak van, en de bijdrage aan 
het aanleggen van nieuwe ondergrondse infrastructuur. 
8. De inspreker zou graag onderzocht willen hebben of de bestaande 
kabel/glasvezel infrastructuur nog afdoende snelheid biedt. 
9. De inspreker maakt bezwaar tegen de kosten voor de fietsroute in de 
begroting. De fietsroute is niet in het belang van Oase. 
10. De inspreker maakt bezwaar tegen de kosten voor individuele 
energiebesparing/opwekking zoals nu beschreven. De genoemde 
maatregelen zijn nog te vaag. 
11. De inspreker geeft aan dat zonneparken op agrarische gronden zeer 
ongewenst zijn. 

1. In de visie is dit een algemene constatering. Dit kan bij individuele parken 
anders zijn. De aantakking op de Looweg en vervolgens op de Horsterweg 
behoeft in ieder geval verbetering.  
2. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.2. Het is goed om te zien dat de 
eigenaar van het park mee wil denken met de ontwikkelingen betreffende de 
verbetering van de Looweg. Dit is ook goed om aan te geven in het concept 
parkplan. Hier zullen wij samen verder over in gesprek gaan.   
3. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.2. Het idee is dat het sluipverkeer 
wordt tegengegaan door op termijn een knip te leggen rond de kruising 
Kawoepersteeg/Looweg zodat doorgaand verkeer onmogelijk wordt gemaakt. 
Het vervangen van het wegdek heeft een meerwaarde voor de aanliggende 
parken en kosten worden hiervoor verdeeld.  
4. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.1.  
5. De pijl is indicatief, dit zou ook op een andere plek terug kunnen komen. We 
adviseren met Hopcon in gesprek te gaan over de ontsluiting. Uiteindelijk heeft 
een verbinding wel de voorkeur, maar dit hangt samen met het ontwikkelplan 
van het park en dat van Hopcon. Hierover gaat de gemeente verder in gesprek 
met het park. De ontsluiting van park Oase kan worden aangegeven in het 
parkplan. Ook de manier waarop deze mogelijk al voldoet aan de eisen en 
randvoorwaarden van de visie kan hierin omschreven worden. 
6. Op deze punten wordt verder ingegaan in samengevoegde reactie 2.2. en 8  
7. De insprekers geven aan dat Park Oase een toereikende ondergrondse 
infrastructuur heeft. Dit kan ook meegenomen worden in het parkplan. Als het 
gebied grotendeels omgaat naar een woonfunctie betekent dit dat er ook een 
grotere druk op de ondergrondse infrastructuur komt in de omgeving. Het kan 
dus zo zijn dat op de parken zelf de infrastructuur afdoende is, maar dat bij de 
aantakking op de gemeentelijke infrastructuur deze niet toereikend is. Daarom 
wordt bij het aanpassen van de Looweg ook direct de ondergrondse 
infrastructuur verbeterd.  
8. De bestaande glasvezelleidingen zijn in eigendom van commerciële partijen 
en worden niet onderzocht door de gemeente. 
9. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.3.  
10.  Onder het kopje duurzaamheid in de Omgevingsvisie is een wens 
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omschreven om naar gasloos en Bijna-energie-neutraal-gebouw te gaan. Dit 
komt omdat de gemeente hierin maatwerk wil bieden. In het parkplan kan 
meegenomen worden hoe het park invulling zou willen geven aan duurzame 
energie opwekking of energiebesparing. Hier is bijvoorbeeld te denken aan 
collectieve duurzame inkoop, zie hiervoor de samengevoegde reactie 3.  
11. Deze reactie neemt de gemeente voor kennisgeving aan. De invulling van 
collectieve maatregelen zijn nog niet uitgewerkt.   
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

40 1. De inspreker maak bezwaar tegen het geplande speelbos. 
2. De inspreker maakt bezwaar tegen het geplande fietspad aan de 
Kawoepersteeg. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.4.  
2. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.3.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie.  

41 1. De inspreker geeft aan de gemeente als initiatiefnemer te zien. 
2. De inspreker wenst niet mee te betalen aan infrastructuur. 
3. De inspreker maakt bezwaar tegen het verbreden van de Looweg. Wel 
zouden er klinkers kunnen komen te liggen. Kosten verhalen op de 
parkeigenaren is niet redelijk. 
4. De inspreker maakt bezwaar tegen het asfalteren van de Looweg. 
5. De inspreker maakt bezwaar tegen het verwijderen van de 
naaldbomen. 
6. De inspreker maakt bezwaar tegen aanpak van de kruising 
Horsterweg/Looweg. Een eenrichtingsweg voor alleen 
bestemmingsverkeer is gewenst. 
7. De inspreker geeft aan dat het goed voor het milieu zou zijn om het 
gebied Horst zo te houden als het nu is. 
8. De inspreker maakt bezwaar tegen het aanleggen van een fietspad aan 
de Kawoepersteeg. 
9. De inspreker wil graag dat de begroting gemaximaliseerd wordt en 
geen open eind meer geeft. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 1.  
2. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.  
3. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.2.   
4.  Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.2. Het materiaal waarmee de Looweg 
zou moeten worden verhard staat niet vast, een landelijke uitstraling is hierbij 
wel gewenst. Ook het aanleggen van klinkers kan hier een optie in zijn. 
5. De gemeente wil een gebiedseigen beplanting zonder exoten. In de visie 
wordt niet gesproken over het kappen van naaldbomen, maar verwijdering van 
coniferenhagen en bij het planten van nieuwe bomen dat de voorkeur uit gaat 
naar loofbomen.  
6. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.1. en 2.2. 
7 Het behouden van het groene en landelijke karakter van het gebied zijn 
uitgangspunten van de visie. Op andere vlakken ziet de gemeente het 
behouden van wat het nu is: over het algemeen niet toekomstbestendige 
verblijfsrecreatie, een mix van wonen en recreatie, onrechtmatige bewoning, de 
soms slechte conditie van de recreatiewoning, beperkte toekomstperspectief of 
opvolging van oudere parkeigenaren. 
8. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.3.  
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9. Zie hiervoor samengevoegde reactie 5.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

42 1. De inspreker maakt bezwaar tegen de kosten van ruim 2 miljoen die 
voor het grootste gedeelte voor de parken komen, te betalen. 
2. Verharding en verbreding van de Looweg is voor de inspreker niet 
gewenst. 
3. De inspreker is van mening dat wanneer de parken het meeste zouden 
betalen, zij ook meer zeggenschap moeten krijgen over de uitvoering, 
kosten en toegang. 
4. De inspreker maakt bezwaar tegen het kappen van de naaldbomen. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 1 en 2.  
2. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.2.   
3. De kosten zijn middels profijt, toerekenbaarheid en proportionaliteit 
verdeeld over alle parken. Elk park draagt op een proportionele wijze bij. Bij de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie hebben belanghebbenden diverse 
malen kunnen participeren. Mede hierdoor is nu ook de invulling van de 
bovenwijkse ingrepen aangepast. Het zijn uiteindelijk projecten voor het 
algemeen belang van de alle parken samen. De gemeente ziet het als haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit op een goede wijze vorm te 
geven.    
4. De gemeente wil een gebiedseigen beplanting zonder exoten. In de visie 
wordt niet gesproken over het kappen van naaldbomen, maar verwijdering van 
coniferenhagen en bij het planten van nieuwe bomen dat de voorkeur uit gaat 
naar loofbomen.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

43 1. De inspreker vraagt om de definitie die de gemeente hanteert van het 
begrip ‘vitaal park’.     
2. De inspreker geeft aan voor Pakket 1 te willen kiezen. 
3. De inspreker geeft aan de visie van de gemeente nogal ongenuanceerd 
te vinden. 
4. De inspreker geeft aan geen doordachte keuze te kunnen maken 
wanneer niet bekend is wat de financiële consequenties zijn. Vandaar de 
keuze voor pakket 1, dan blijft het park zoals het is. 
5. De inspreker is van mening dat de visie tot het omvormen naar een 
woonpark te veel is gebaseerd op veronderstellingen. 

1. Er zijn veel factoren die een recreatiepark ‘vitaal’ maken. Hieronder verstaan 
wij parken die de recreatieve functie actief behouden waardoor verloedering en 
verschuiving naar onjuist gebruik wordt voorkomen. Daarnaast gaat het over de 
kwaliteit van de huisjes, wegen en groen op pijl houden. Vitaliteit is in deze zin 
niet in een enkele definitie te vatten, maar omschrijft dus de som van alle 
factoren die invloed hebben op het recreatief functioneren van een park. In 
recreatiecluster Horst ziet de gemeente dat een aantal parken niet meer de 
recreatieve kwaliteit heeft of kan behouden die in verhouding tot andere 
recreatieparken hoort.  
2. In de Omgevingsvisie is een eis opgenomen dat ten minste 90% van het park 
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6. De inspreker maakt bezwaar tegen het omvormen van het park tot 
woonpark. 
7. De inspreker maakt bezwaar tegen het speelbos. 
8. De inspreker maakt bezwaar tegen de voorgestelde plannen in de visie 
over de toegangswegen, fietspaden en parkeergelegenheid. 
9. De inspreker wenst wanneer de gemeente het transitieplan uit wil 
voeren, er ook expertise moet worden aangesloten die gespecialiseerd 
zijn in juridische, financiële en organisatorische vaardigheden. 
10. De inspreker maakt bezwaar tegen het herstructureren van het 
gebied. 
11. De inspreker vraagt zich af hoe de gemeente een gemengde functie 
van de parken wil gaan handhaven. 
12.  De inspreker wil graag weten hoe de vervolgsituatie er uit zal zien 
wanneer er rondom zijn kavel wel getransformeerd zal worden. 
13. De inspreker vraagt zich af waarom de forensenbelasting verhoogd 
is. De inspreker wil weten of deze belasting vervalt wanneer er een 
andere bestemming op het park gelegd wordt. 
14.   De inspreker benadrukt dat ook wanneer de situatie op zijn kavel 
verandert, de inspreker zijn recreatiebestemming wenst te behouden. 

in moet stemmen met het parkplan en de daarbij behorende toekomst richting. 
De indiener krijgt dan ook de kans om deze voorkeur aan te geven bij de 
parkeigenaar of VvE.  
3. De Omgevingsvisie probeert zo concreet mogelijk aan te geven aan welke 
kaders en randvoorwaarden een recreatiepark zou moeten voldoen om 
toekomstbestendig te blijven. In het proces houden wij rekening met het unieke 
karakter van het gebied: er zal veel maatwerk moeten worden gezocht in 
samenwerking met de parken en hun parkplannen. Hierdoor kan het zo zijn dat 
delen van de visie onduidelijk of vaag zijn. Dit is bewust gedaan om ook 
genoeg beweegruimte voor de parken te geven.  
4. Bij de Omgevingsvisie is ook het financieel vereveningsmodel gevoegd . 
Hierin is te zien welke kosten, voor wat betreft de financiële verevening, een 
park afdraagt. Voor het aanpassen van het huisje en de 
bestemmingplanwijziging moeten parken zelf de kosten inzichtelijk maken en 
uiteindelijk een afweging maken. We adviseren u om informatie in te winnen bij 
het bestuur/parkeigenaar. Vervolgens kunnen jullie in gezamenlijkheid uw 
keuze kenbaar maken. Hierbij weegt ook mee of men voor de langere termijn 
de huidige kwaliteit en het gebruik ziet zitten.  
5. Bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie is een uitvoerig 
participatieproces doorlopen. Hierbij is zoveel als mogelijk bij de 
belanghebbenden informatie ingewonnen. Daarnaast zijn er ruimtelijke 
analyses gemaakt en zijn de parken diverse malen bezocht. Hiermee achten 
wijeen goed beeld te hebben van wat er speelt in het gebied.  
6. Zie hiervoor antwoord 4.  
7. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.4.  
8. Zie hiervoor de samengevoegde reacties 2. tot 2.3. Zie ook de 
samengevoegde reactie 6.  
9. We investeren al in expertise. Er zijn meerdere vakdeskundigen betrokken bij 
het proces. Voor het tot stand komen van de bestemmingsplanwijziging en het 
parkplan adviseren wij de parken om ook een adviseur te betrekken.  
10. Het bezwaar wordt voor kennisgeving aangenomen. 
11. Handhaving is een middel dat altijd door ons ingezet kan worden. Dit heeft 
niet onze eerste voorkeur, het liefst blijven wij in gesprek over het 
toekomstbestendig maken of omvormen naar andere functies van de parken op 
recreatiecluster Horst. Eén van de wensen is om op de recreatieparken zelf 
meer eenduidigheid te krijgen door te kiezen voor een recreatiepark of een 
woonpark en geen gemengd gebied. Binnen het gehele recreatiecluster Horst 
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kunnen beide type parken wel naast elkaar bestaan.   
12. Als minder dan 10% van de eigenaren de ontwikkelingen naar een 
woonbestemming niet ondersteunt, kan het zijn dat er doorgezet wordt met de 
ontwikkelingen. Onze voorkeur hierin is om een zo hoog mogelijk percentage 
hierin te behalen. Mocht het toch zo zijn dat er enkele eigenaren ‘overblijven’, 
dan behouden zij de recreatieve bestemming. Als deze eigenaren uiteindelijk 
toch kiezen om te transformeren naar wonen dan zullen zij een eigen 
bestemmingsplanprocedure uitvoeren én moeten bijdragen aan de financiële 
verevening. 
13.  De totstandkoming van de belasting heeft geen directe relatie met de 
Omgevingsvisie  Als een park omvormt naar een andere functie dan gelden de 
belastingen die bij die functie horen. Zo vervalt de forenzenbelasting bij een 
omvorming naar wonen. 
14. Het is aan inspreker of hij mee wil doen aan een wijziging van de 
bestemming. Dit dient u te bespreken met de VvE/het bestuur.   
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

44 1. De inspreker geeft aan dat er voor de parken binnen de 60 meter van 
een hoogspanningsmast staan, geadviseerd wordt niet te wonen. Voor er 
financiële offers gevraagd worden wil de inspreker onderzocht zien of 
wonen hier wel mogelijk is. 
2. De inspreker vindt het niet reëel de gehele waardevermeerdering toe te 
schrijven aan de eigenaren, omdat deze forse investeringen zullen 
moeten doen om te voldoen aan het Bouwbesluit. 
3. De inspreker geeft aan graag terug te willen naar een 
uitvoeringstermijn van 10 jaar. 
4. De inspreker geeft aan dat de penningmeester/het bestuur van het 
park niet de bevoegdheid hebben dergelijke transacties aan te gaan. 
5. De inspreker geeft aan dat niet alle parkeigenaren beschikken over 
genoeg financiële middelen om de transitie naar woonbestemming te 
kunnen betalen. 
6.  De inspreker heeft bezwaar tegen de uitbreiding van de 
infrastructuur. 

1. Zie hiervoor antwoord van de samenvatting onder 4. 
2. Zie reactie 12A. 
3. Zie reactie 37 onder 6. 
4. Wanneer parken wensen verplichtingen aan te gaan tot herontwikkeling, 
dient het bestuur van de VvE voldoende gemachtigd te zijn om afspraken te 
maken. Dit mandaat moet opgehaald worden in een speciale ledenvergadering.  
5. Zie reactie 37 onder 8. 
6. Er vindt geen uitbreiding van infrastructuur plaats. De infrastructuur wordt 
op plaatsen verbeterd en in overeenstemming gebracht met het gewenste 
gebruik. Zie hiervoor ook het antwoord van de samenvatting onder 2.1 tot en 
met 2.3. 
7 Zie hiervoor antwoord van de samenvatting onder 2.1. 
8.Zie reactie 37 onder 11  
9. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.4.  
10. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.3.  
11. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 1 en 2.   
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7. De inspreker maakt bezwaar tegen de aanpak van de kruising 
Horsterweg/Looweg. 
8. De inspreker heeft bezwaar tegen nieuwe wegen door de parken 
Coenravi, Timar Imor en ’t Loo. 
9. De inspreker maakt bezwaar tegen het speelbos. 
10. De inspreker maakt bezwaar tegen de aanleg van een fietspad aan de 
Kawoepersteeg. 
11. De inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat de parken het grootste 
gedeelte van de bovenwijkse voorzieningen zouden moeten betalen. 

 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
  

45 1. De inspreker maakt bezwaar tegen het aanleggen van een weg met de 
‘auto te gast aanduiding’. De inspreker wenst een ‘alleen 
bestemmingsverkeer’ functie. 
2. De inspreker geeft aan de mengvorm van recreëren en wonen op het 
park te willen behouden. 
3. De inspreker maakt bezwaar tegen de hoogte van de 
vereveningsbijdrage voor park Alco. 
4. De inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat de 
waardevermeerdering per kavel is berekend en de vereveningsbijdrage 
per vierkante meter. 
5. De inspreker maakt bezwaar tegen het speelbos. 
6. De inspreker wenst niet mee te betalen aan het fietspad aan de 
Kawoepersteeg. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.3. Beide hebben een vergelijkbare 
intentie en zouden ook beide kunnen, dit zal in de vervolgfase nader uitgewerkt 
worden. 
2. Zie reactie 13 onder 1. 
3. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2 tot 2.4.  
4. Zie reactie 12A onder 2. 
5. Zie hiervoor antwoord van de samengevoegde reactie 2.4. 
6  Zie hiervoor antwoord van de samengevoegde reactie 2.3. 
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

46A/ B 1. De inspreker geeft bezwaar aan tegen het verbreden van de Looweg. 
Logischer zou zijn om van de Looweg een fietsroute te maken met een 
‘auto te gast aanduiding’. 
2. De inspreker geeft aan de verdeelsleutel voor het verbreden van de 
Looweg niet eerlijk te vinden. 
3. De inspreker maakt bezwaar tegen de voorgestelde haakse bochten in 
het ontwerp. 
4. De inspreker geeft nog meer mogelijke oplossingen voor het 
verbeteren van de noord zuid verbinding aan. 
5. De inspreker geeft aan gesteld te zijn op de onverharde wegen in haar 
park, Timar Imor. 
6. De inspreker geeft aan een permanente woonbestemming erg fijn te 
vinden maar het is niet noodzakelijk, wellicht op langere termijn. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.2.   
2. De verdeelsleutel is gemaakt op basis van proportionaliteit, 
toerekenbaarheid en profijt. Elk park draagt via hetzelfde rekenmodel bij aan 
de ontwikkelingen.  
3. De geprojecteerde wegen in het plan zijn indicatief. De daadwerkelijke 
invulling van deze wegen staat nog niet vast. Hierover gaat de gemeente verder 
in gesprek met de parken. Alternatieven kunnen meegenomen worden in het 
parkplan.  
4. De overige oplossingen worden meegenomen in de verdere uitwerking.  
5. Wanneer een bestemming omgezet gaat worden naar woonpark of 
woongebied, dan is het nodig de hoofdinfrastructuur hierop aan te passen. 
Verharding kan hier een onderdeel van zijn. Op de parken kunnen overige 
paden grotendeels onverhard blijven.  
6. Het is aan inspreker om al dan niet mee te gaan in een eventuele wijziging 
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van de bestemming. Hierover kunt u in overleg treden met de VvE/het bestuur 
van het park. 
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

47A/ B 1. De inspreker geeft aan de gemeente als initiatiefnemer te zien, en 
deze daarom de kosten voor de bovenwijkse voorzieningen dient te 
betalen, evenals de kosten voor het bestemmingsplan. 
2. De inspreker zou graag een bestemmingsplan voor het hele gebied 
zien, dat geïnitieerd dient te worden door de gemeente. 
3. De inspreker vraagt of de gemeente heeft besloten het advies om geen 
wonen onder hoogspanningsmasten toe te staan naast zich neer te 
leggen. 
4. Voor er aan de parken financiële offer te vragen zou de inspreker 
graag zien dat de gemeente een onderzoek laat uitvoeren om te 
beoordelen of wonen wel mogelijk is in de toekomst. 
5. De inspreker geeft aan dat de begroting van de kosten voor de parken 
geen open eind dient te hebben en de kosten per recreatiewoning 
gemaximaliseerd moeten worden. 
6. De inspreker verzoekt de gemeente met een financieringsplan te 
komen. 
7. De inspreker is van mening dat  ook na transformatie van recreatie- 
naar woonbestemming het landelijke en groene karakter van cluster 
Horst gewaarborgd dient te worden. Daarom is ingrijpende uitbreiding 
van infrastructuur niet wenselijk en brengt onnodige kosten met zich 
mee. De inspreker geeft enkele voorbeelden: 
a. De aanpak van de kruising Horsterweg/Looweg is te ambitieus. Het 
instellen van eenrichtingsverkeer vanaf de Horsterweg is een eenvoudiger 
oplossing. 
b. Geen nieuwe wegen door de parken Coenravi, Timar Imor en ‘t Loo als 
ontsluiting. 
c.  Het speelbos is ongewenst, kostbaar en overbodig. Het is niet de 
verwachting dat er kinderen in de kleine recreatiewoning zullen wonen 
d. Aanleg fietspad Kawoepersteeg is niet gewenst op dat deel van de 

1. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 1.  
2. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 7. 
3. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 4.  
4. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 4.  
5. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 5.  
6. Zie hiervoor de reactie 37 onder 8.  
7. De genoemde bovenwijkse ingrepen worden behandeld in de 
samengevoegde reacties 2. tot 2.4. Er is geen sprake van grootschalige 
infrastructurele uitbreiding en het groene en landelijke karakter vormt het 
uitgangspunt van de Omgevingsvisie.  
8. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.3.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
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Kawoepersteeg tussen de Oude Nijkerkerweg en de kruising met de 
Looweg. 
8.  Aanleg van een verhard fietspad zou verharding van de steeg 
betekenen, wat als een ongewenste situatie wordt beschouwd. Het evt. 
doortrekken van het fietspad in de toekomst over Veldwijk naar het 
station en aan de andere kant richting strand Horst zal een enorme 
toename van (brom)fietsers betekenen, wat de rust in dit gebied zal 
aantasten. 

48A 1. De inspreker vindt het opvallend dat een buurtvereniging in 
samenwerking met de gemeente een buurtplan heeft opgesteld waarover 
niet alle inwoners van het gebied zijn geïnformeerd of geraadpleegd. Uit 
de Omgevingsvisie blijkt dat reeds vergaande beslissingen al genomen 
zijn. 
2. In de Leeswijzer van hoofdstuk 5 wordt gesteld: “voor een 
woonomgeving een robuustere ontsluitingsstructuur en inrichting van het 
openbare gebied gewenst geacht wordt... ”De formulering “gewenst 
geacht wordt... ” geeft aan dat de ontsluitingsstructuur en inrichting van 
het gebied niet het gevolg zijn van gesprekken met eigenaren en 
gebruikers van dit gebied. De inspreker geeft aan het zeer teleurgesteld 
te zijn dat voor dergelijke robuuste ingrepen niet naar de intentie van de 
Omgevingswet is gehandeld. De inspreker wenst goed overleg over 
toekomstige ontwikkelingen met belanghebbenden. 
3. Tegen het benutten van de huidige uitgang van Timar Imor heeft de 
inspreker geen bezwaar. De inspreker geeft aan dat er over het besluit 
voor de nieuwe ontsluitingsweg geen direct overleg is geweest met de 
inspreker en met de eigenaren van de recreatiewoningen, noch is over dit 
voornemen op een andere manier met belanghebbenden 
gecommuniceerd. De inspreker vreest voor minder rust in het park 
wanneer het plan wordt uitgevoerd en een aannemelijke 
waardevermindering. Ook zijn er met de grondeigenaren van de 
recreatiewoning geen afspraken gemaakt. 
4. De inspreker geeft aan dat in het overleg met de projectgroep dd. 28 
maart 2019 de concept-Omgevingsvisie is besproken. In dit concept was 
de nieuwe ontsluiting van Timar Imor dwars over het terrein NIET 
opgenomen, maar was de huidige ontsluiting langs de Looweg 
ingetekend. Het verslag was te summier, de inspreker heeft het verslag 
retour gezonden met de nodige aanvullingen op 05-04-2019 (bijlage 2). 

1.  Het buurtplan is een separaat traject en staat los van de Omgevingsvisie.  In 
het proces heeft wel afstemming plaatsgevonden met de buurtvereniging. De 
aanloop tot de Omgevingsvisie heeft enkele jaren geduurd, waarbij 
belanghebbenden diverse malen hebben kunnen meedenken in de 
totstandkoming van de Omgevingsvisie.  
2. Het is gewenst om de infrastructuur te verbeteren wanneer het gebruik gaat 
veranderen van recreatiegebied naar woongebied. De intentie van de 
Omgevingswet is om in samenspraak met gebiedseigenaren tot een plan te 
komen. In het proces is er op een structurele manier met veel partijen 
gesproken en is tot dit plan gekomen. Er zijn bovendien gebiedsoverstijgende 
en maatschappelijke belangen die voor individuele mensen en parken soms 
minder gunstig zijn. De gemeente probeert deze belangen te behartigen. Wij 
blijven hier graag over in gesprek gaan met de parken.  
3. De gemeente heeft diverse gesprekken met de parkeigenaren gevoerd en er 
zijn openbare bijeenkomsten geweest waarbij ook huiseigenaren zijn 
uitgenodigd. De ontwerp-Omgevingsvisie en de daarin behorende bovenwijkse 
ingrepen zijn zowel in de informatiebijeenkomst van oktober 2019 als maart 
2019 besproken.  In de gesprekken met de parkeigenaar is nadrukkelijk 
benoemd dat men de huiseigenaren op de hoogte stelt. Wanneer Timar Imor 
voor pakket 2 of 3 kiest, kan het zijn dat de ontsluiting wordt veranderd. De 
aanduiding op de kaart betreft een schematische weergave en dient voor het 
gebied op een hogere schaal. Dit zal nog verder moeten worden uitgewerkt en 
getoetst in hoeverre dit haalbaar is wanneer partijen een parkplan gaan 
opstellen.  
4. De opmerking en wensen zijn onderdeel geweest van de belangenafweging. 
Het is niet zo dat het niet heeft meegewogen in de opzet van de visie. In de 
visie zijn verder bewust de ingrepen veralgemeniseerd en meer als ambitie 
geformuleerd. De exacte locatie en uitvoering zal in de toekomst gezamenlijk 
met de parkplannen verder vorm moeten krijgen.  
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Van de projectgroep is geen enkele reactie ontvangen door de inspreker 
en de inspreker gaat er daarom vanuit dat de gemaakte opmerkingen niet 
betwist werden, waaronder de opmerking dat de verbreding van de 
Looweg niet gewenst is.    
5. De inspreker wil graag benadrukken dat vrijwel alle parkeigenaren het 
eens zijn over de volgende uitgangspunten, deze komen uit de 
gezamenlijke visie: - Behouden/versterken groen (boskarakter gebied, 
recreatieve routes begeleiden, verblijfsgebied) 
a. Behouden rust en ruimte (extensieve dichtheid en geen doorgaande 
verkeersroutes) 
b. Betere infrastructuur (auto, fiets, voetgangersnetwerk en ondergrondse 
infra) en veilige aansluitingen. 
6.  De inspreker geeft daarnaast ook nogmaals aan het niet eens te zijn 
met de voorgestelde bovenwijkse ingrepen uit de visie, zoals de 
maatregelen genoemd onder A (toegangsweg Oost). 
7. De inspreker geeft aan dat door de voorgestelde wegverbreding een 
10-tal recreatiebungalows dichter bij de Looweg komen te liggen. 
Hierdoor schuift de bebouwingsvrije zone op naar de recreatiebungalows. 
Met als gevolg dat, conform de eis geformuleerd onder 5.3.2. onder d, 
veel van deze bungalows verplaatst zouden moeten worden omdat ze nu 
in de bebouwingsvrije zone vallen. 
8. De inspreker constateert dat in het overleg met belanghebbenden niet 
in de geest van de Omgevingswet wordt gehandeld.   
9.  De inspreker geeft aan dat de betere infrastructuur vooral voor de 
onverharde Looweg (tussen Kawoepersteeg en Horsterweg) en de 
Kawoepersteeg (tussen de Zeeweg en de Looweg) zeer wenselijk is. 
10. Daarnaast, na het verharde wegdeel bij Houthandel van der Leeden 
en bij de kruising Horsterweg – Looweg, dienen borden met inrij-
verboden voor niet aanwonenden c.q. alleen toegang voor aanwonenden 
en bestemmingsverkeer geplaatst te worden.    
11. De inspreker merkt op dat voor de geraamde kosten voor de 
ruimtelijke ontwikkeling geen onderbouwing is opgenomen. 
12.   De inspreker is van mening dat de gemeente initiatief neemt en 
daarom de hier bovengenoemde kosten ook zou moeten betalen. 
13.  De inspreker mist in de onderbouwing in de Omgevingsvisie nog de 
nuancering die bij een recreatieve functie hoort. De inspreker verzoekt 
daarom om in de omschrijving van 5.3.1. de mogelijkheid van tijdelijke 

5. Wij onderschrijven de benoemde uitgangspunten, deze zijn ook reeds 
opgenomen in de Omgevingsvisie.  
6. Wij vinden  het belangrijk dat men zich uitspreekt over de wensen 
hieromtrent en zal dit bij de uitwerking dan ook verder in overweging nemen. 
Zie hierbij de samengevoegde inspraakreacties 2. tot 2.3.  
7. Hoe en waar precies de verbreding plaatsvindt is nog niet bepaald. Hetzelfde 
geldt voor de eventuele verplaatsing van een bebouwingsvrije zone. Dit wordt 
in samenhang met een parkplan bezien. Aangezien een mogelijke verbreding 
slechts om een beperkte afstand gaat, wordt verwacht dat dit het effect op het 
woongenot dermate laag is. 
8. Zie antwoord 2 en 3. Er is samen met de 14 parken op het cluster een 
veelvoud aan gesprekken, informatiebijeenkomsten, afstemmomenten en 
belafspraken geweest. Hierin tracht de gemeente een integrale 
belangenafweging te maken.  
9.  De inspraakreactie wordt voor kennisgeving aangenomen. In de 
samengevoegde reactie 2 wordt hier nader op ingegaan. 
10. In de samengevoegde reactie 2 is dit nader omschreven. De intentie van 
auto te gast of bestemmend verkeer wordt door de gemeente ook als een 
meerwaarde gezien voor de Kawoepersteeg.  
11. In bijlage 3 van de Omgevingsvisie is een onderbouwing gegeven van de 
bovenwijkse kosten en de kosten voor de ruimtelijke ontwikkeling. Hieraan is 
een specificatie van de kosten toegevoegd.  
12. Zie de samengevoegde reactie 1.  
13. Dit komt voort uit de hoge druk op de woningmarkt met name voor 
huurwoningen. Door een klein gedeelte in te zetten voor tijdelijke verhuur kan 
hiervoor deels een oplossing worden gevonden. Bovendien kan dit zorgen voor 
een impuls voor de eigenaren om hun recreatiewoning dusdanig op te knappen 
dat deze bewoond kan worden. Het is nadrukkelijk een tijdelijke maatregel.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. Ter onderbouwing van de 
bovenwijkse kosten en kosten voor de ruimtelijke ontwikkeling is een 
specificatie in bijlage 3 van de Omgevingsvisie opgenomen. De overige punten 
resulteren niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
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huisvesting te verwijderen. 
 

49 1. De inspreker geeft aan veel waarde te hechten aan de onverharde 
wegen in het park. De inspreker wenst dan ook niet mee te betalen aan 
de aanleg van ongewenste verharde wegen. 
2. Ook is de inspreker tegen het plan van het maken van een doorgaande 
weg door het park.  
3. Het bijdragen aan de kosten is ook moeilijk omdat de inspreker 
gepensioneerd is. 

1. Op de parken zelf kunnen de onverharde paden (over het algemeen) 
behouden blijven. Voor de argumentatie van de kosten wordt verwezen naar de 
samengevoegde reacties 2. tot 2.3.  
2. De opgenomen ontsluiting is als schema opgenomen. Dit kan in de 
parkplannen verder worden uitgewerkt. De wegen zullen bedoeld zijn voor 
bestemmend verkeer en geen verbindende functie.   
3. Tijdens een informatiebijeenkomst voor de parkeigenaren en VvE 
bestuurders heeft de gemeente al mogelijke financieringsmogelijkheden 
besproken. Deze kan de indiener terugvinden op de projectwebsite. Zie ook 
reactie 37 onder 8. 
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

50 1. Inspreker geeft aan bezwaar te willen maken tegen de bovenwijkse 
ingreep 1.A. Toegangsweg oost, zoals vermeld in ontwerp- 
Omgevingsvisie Recreatiecluster Horst d.d. 15 oktober 2019. De 
inspreker acht de haalbaarheid, impact en meerwaarde van gedane 
voorstellen ongewis of leiden niet tot beste kwaliteit/oplossing. 
2.  De inspreker geeft aan in het bijzonder bezwaar in te willen dienen 
tegen het verbreden en het verharden van de Looweg, en de aansluiting 
Looweg – toegangsweg oost. De inspreker wijdt uitgebreid uit waarom in 
de ingezonden inspraakreactie. 
3. De inspreker geeft andere suggesties voor het verbeteren van de 
Looweg: Het zou een eenrichtingsweg kunnen worden met de Horsterweg 
als ingang. 
4. De inspreker ziet niet in waarom er een nieuwe toegangsweg moet 
worden aangelegd voor de parken Timar Imor en Het Loo. 
5. De inspreker geeft aan het vermoeden te hebben dat de haalbaarheid, 
impact en meerwaarde van de toegangsweg op papier onvoldoende in 
beeld is. De nieuwe toegangsweg zou op slechts 1 meter van het object 
van de inspreker komen te liggen en in andere gevallen loopt de weg 
dwars door enkele woningen heen. 

1. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.1.  
2. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.2.  
3. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.2.  
4. De gemeente heeft als ambitie om op den duur de parken intern te 
ontsluiten via de indicatief voorgestelde weg op de genoemde parken. De 
exacte ligging en invulling van deze weg staat nog niet vast en zal verder 
moeten worden uitgewerkt in de in de te toetsen parkplannen.  
5. De toegangsweg is als schema opgesteld en zal nog verder moeten worden 
uitgewerkt. Hier kan ook verder op worden ingegaan in het parkplan van het 
park. Hierbij zullen ook de consequenties en eventuele 
compensatiemogelijkheden in beeld worden gebracht.   
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 



 

Gemeente Ermelo Inspraaknota ontwerp-Omgevingsvisie recreatiecluster Horst 

 

Pagina  45 van 57 

51 1. De inspreker maakt pro forma bezwaar op het besluit van 06-11-2019, 
onderwerp ontwerp-Omgevingsvisie recreatiecluster Horst. 

1. Het pro forma bezwaar is binnen de gestelde termijn. Het is onvoldoende 
duidelijk op welk onderdeel de inspreker bezwaar heeft. 
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie. 
 

52 1. De inspreker geeft aan de gemeente als initiatiefnemer te zien, en 
daarom de kosten voor de bovenwijkse voorzieningen dient te betalen, 
evenals de kosten voor het wijzigen van het bestemmingsplan. 
2. De inspreker wil graag benadrukken dat het niet reëel is een eventuele 
naheffing op te leggen aan de eigenaren. De inspreker vindt dan ook dat 
de bij te dragen kosten eenmalig zouden moeten zijn en alleen naar 
beneden bijgesteld kunnen worden bij nacalculatie. 
3.  De inspreker is van mening dat er ook na transformatie van recreatie- 
naar woonbestemming het landelijke en groene karakter gewaarborgd 
dient te worden. Ingrijpende veranderingen aan de infrastructuur zijn 
daarom niet wenselijk en zullen onnodige kosten met zich meebrengen. 
4. Het realiseren van het zonneveld wordt door de inspreker niet als 
wenselijk gezien. 
5.  De inspreker is het niet eens met de autoverbinding getoond in Bijlage 
1 van ‘Concept Bovenwijkse Ingrijpen’. 
6. In Bijlage 1, pagina ‘Ontwikkelkader Sneeuwwitje/Kawoepersteeg20’ 
worden de perceelgrenzen van de inspreker niet gerespecteerd. Het hofje 
dat eventueel gerealiseerd wordt op het Recreatiepark Sneeuwwitje, dient 
gescheiden te worden gehouden van het perceel Kawoepersteeg 18 en 
20. De inspreker heeft geen enkele binding met dit recreatiepark, zoals 
meerdere malen aangegeven bij medewerkers van Gemeente Ermelo . 
7. De inspreker wil graag nogmaals benadrukken geen enkele verbinding 
te hebben met de Kawoepersteeg 16. De percelen zouden dan ook op 
zichzelf staand behandeld moeten worden. 

1. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 1.  
2. Dit wordt door de gemeente onderschreven. Hierdoor is het bedrag 
gemaximaliseerd en kan de naheffing alleen ten gunste van de 
initiatiefnemer/eigenaar worden bijgesteld. Dit staat omschreven in de 
samenvoegde reactie 2.  
3. Het behoud van het landelijke en groene karakter van het gebied is het 
uitgangspunt van de visie. Dit wordt ook meegewogen in de voorgestelde 
infrastructurele aanpassingen.  
4. Het realiseren van een zonneveld is een suggestie voor collectieve 
energieopwekking voor het gebied. In de samengevoegde reactie 3 is dit nader 
toegelicht.  
5. Zie de samengevoegde reactie 8  
6. Het beeld is geen eigendomskaart of kaart waar de gronden momenteel 
onderdeel van zijn. Het is bij ons duidelijk dat de percelen van de inspreker 
geen onderdeel zijn van het recreatieterrein. In andere kaarten komt dit ook 
duidelijk naar voren. We kunnen desgewenst de kadastrale contour ook op de 
andere tekeningen zetten. Dit verandert verder de inhoudelijke uitgangspunten 
van de Omgevingsvisie niet. 
7. De reactie wordt ter kennisneming aangenomen. Hierbij geldt ook de reactie 
onder 6.  
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt tot aanpassing van de Omgevingsvisie. De kadastrale 
contour wordt toegevoegd.  
 

53A 1.  De inspreker verwijst voor de inhoud van zijn zienswijze naar de brief 
aan het College van B&W van 17-12-2019, en de parkvisie voor de 
gemeenteraad op 16-12-2019 
2.   Bijlage is een herhaling van 53B 

1. Zie antwoord 48A.  
2. Zie antwoord 53B.  

54A/ B 1. De inspreker bezit een recreatieve woning en zou graag op basis van 
een recreatieve bestemming blijven recreëren tot zijn pensioen. 

1. Wij respecteren de keuze om te blijven recreëren op het park. Wij vragen aan 
parken een 90% instemming met het parkplan. Als er minder dan 10% van de 
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2. Voor de inspreker is milieu erg belangrijk en wil het park zo natuurlijk 
mogelijk houden met zandwegen en weinig voorzieningen. De inspreker 
is daarom ook tegen het verwijderen van naaldbomen; de bedreigde 
Kuifmees heeft deze bomen en de berk nodig in zijn leefomgeving. 
3. Aanleg fietspad Kawoepersteeg is niet nodig (kosten miljoen). Het 
geeft geen voordeel voor de bewoners van Sneeuwwitje, dus niet 
gewenst. Een fietspad vanuit het toekomstige nieuwe Veldwijk deel is hier 
eenvoudig op aan te sluiten en hoeft dus geen miljoen te kosten. 
4.  De verdeelsleutel van de kosten voor aanpassing Looweg (half 
miljoen) is ongewenst voor de bewoners van Sneeuwwitje. 
5.  De inspreker stelt voor om de woningen die binnen de grens van de 
hoogspanningskabels zijn gesitueerd alleen voor senioren een 
woonbestemming te geven. 
6. De inspreker is van mening dat de gemeente het grootste gedeelte van 
de vereveningskosten voor bovenwijkse voorzieningen voor haar 
rekening moet nemen, omdat zij initiatiefnemer is. 

eigenaren de ontwikkelingen naar een woonbestemming niet ondersteunen kan 
het zijn dat er doorgezet wordt met de ontwikkelingen. Onze voorkeur hierin is 
om een zo hoog mogelijk percentage hierin te behalen. Mocht het toch zo zijn 
dat er enkele eigenaren ‘overblijven’, dan behouden zij de recreatieve 
bestemming. Als deze eigenaren uiteindelijk toch kiezen om te transformeren 
naar wonen dan zullen zij een eigen bestemmingsplanprocedure moeten 
uitvoeren én moeten bijdragen aan de financiële verevening. Volledigheidshalve 
wordt nog gemeld dat men het object ondanks dat men mee gaat naar een 
woonpark het nog recreatief mag worden gebruikt. We adviseren u om uw 
wensen kenbaar te maken bij de parkeigenaar/vve. 
2. De gemeente wil een gebiedseigen beplanting zonder exoten. In de visie 
wordt niet gesproken over naaldbomen, maar verwijdering van coniferenhagen 
en bij het planten van nieuwe bomen dat de voorkeur uit gaat naar loofbomen. 
3. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.3.  
4. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2 en 2.2.  
5. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 4. 
6. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 1.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

55 1. De inspreker vindt de eis om 90% medewerking onder de 
belanghebbenden erg hoog, vooral bij kleine parken. De inspreker vraagt 
of de eis niet naar 80% of 70% kan en vraagt zich af wat te doen wanneer 
er mensen overlijden of verhuizen. 
2. Het speelbos is niet nodig volgens de inspreker. 

1. De gemeente wenst een zo breed mogelijk gedragen plan te realiseren. 
Hiervoor hanteren wij een percentage van 90%. Hierover gaat de gemeente 
verder in gesprek met de parken.  
2. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.4. 
  
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

56 1. De inspreker geeft aan de afspraken die in eerdere informatieavonden 
zijn gemaakt niet terug te zien in de huidige uitwerking van het plan.  De 
inspreker noemt de verschillen in de meegestuurde zienswijze. 
2. De inspreker acht het niet mogelijk om op deze korte termijn met een 

1. De visie heeft meerdere conceptstadia doorlopen. Hierdoor is het zo dat er 
steeds in samenspraak met het gebied dingen aangepast zijn in de visie. 
Hierdoor ontstaan er per versie verschillen.  
2. De inspreker heeft het over het afsluiten van een overeenkomst in 2020. Er 
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overeenstemming van 90% een bindende overeenkomst met de gemeente 
te sluiten. 
3. De inspreker ziet het gewenste behoud van de natuurlijke omgeving 
en de onverharde grond niet terug, en vindt het doorkruisen van het 
cluster met verharde ontsluitingswegen onaanvaardbaar 
4. De ontsluiting vanuit de randwegen werkt nu goed. Verbeteringen aan 
deze randwegen is een optie. 
5. De inspreker vindt dat de gemeente als initiatiefnemer wettelijk 
verplicht is de ontwikkelingskosten op zich te nemen. 
6. De inspreker vindt het onbegrijpelijk en onacceptabel dat de gemeente 
heeft besloten tot ontwikkelstrategie 3: ‘flexibel en maatwerk’. Dit zou 
moeten gebeuren met evenwichtige afweging van de voor- en nadelen. 
7. De inspreker ziet dat belanghebbenden nog steeds positief staan 
tegenover de woonbestemming. Verdeeldheid komt hier voort uit de 
kosten die dit met zich mee gaat brengen en met de bovenwijkse 
voorzieningen. 
8. De inspreker laat weten dat de gemeente Ermelo een aantrekkelijke 
vestigingsplaats zou kunnen worden met de transformatie van de 
recreatiewoning, omdat deze inspeelt op circulariteit. 

staat hiervoor in de visie geen termijn vernoemd. Parken kunnen op eigen 
tempo deze ontwikkelingen inzetten.  
3. Op diverse plekken in de Omgevingsvisie wordt het belang van groen, rust 
en ruimte onderschreven. Ook wordt benoemd dat onverharde paden op de 
parken zelf de voorkeur heeft. Wanneer het gebied omgezet wordt naar een 
woonbestemming is een goede toegankelijkheid van belang. Hierdoor wordt het 
noodzakelijk geacht om enkele wegen te verharden. Dit doet de gemeente om 
het gebied de kwaliteit te geven die bij het toekomstige gebruik hoort.  
4. Zie samengevoegde reactie 8  
5. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 1.  
6. In het rapport van adviesbureau Gloudemans is te lezen waarom voor de 
derde strategie van financiële verevening gekozen is. Er is voor deze strategie 
gekozen, omdat deze maximaal maatwerk biedt voor de ontwikkelingen op 
recreatiecluster Horst. Elk park kan zijn eigen tempo volgen en er is een 
mogelijkheid om in de toekomst de exacte invulling van de bovenwijkse 
voorzieningen bij te stellen. Een totaaloverzicht van de perspectieven, inclusief 
voor- en nadelen, zijn te vinden in de rapportage van Gloudemans (bijlage 3 bij 
de ontwerp-visie).  
7. Parken en huisjeseigenaren zullen hierin zelf een afweging moeten maken. 
We hebben  al enkele aanpassingen gemaakt hierin, zie samengevoegde 
reacties 2. tot 2.4.  
8. Wij onderschrijven de mening van de inspreker.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

57 1. De inspreker geeft aan de gemeente als initiatiefnemer te zien van het 
project. 
2. De inspreker geeft aan kosten en dubbel werk te willen besparen en 
heeft een voorkeur voor één bestemmingsplan voor het hele gebied. 
3. De inspreker heeft graag dat de gemeente Ermelo eerst zelf 
onderzoekt of een woonbestemming wel mogelijk is gezien de 
hoogspanningskabels die binnen een zone van 60 meter liggen, voordat 
zij financiële offerte vraagt. 
4. In de visie staat de regel dat de afstanden tot de grens van het 

1. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 1.  
2. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.   
3. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 7.  
4. Het algemene uitgangspunt is de bestaande bouwregels uit het 
bestemmingsplan te handhaven. Daar waar dit niet overeenkomt met de 
bestaande situatie en waarbij goede argumenten zijn om hiervan af te wijken 
kan met de parkplannen hiervan afgeweken worden. De gemeente wil hier 
verder over in gesprek met het park.  
5. Zie ook de samengevoegde reactie 6.  
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bestemmingsplan behouden dienen te worden. Dit levert meerdere 
problemen op. Park de Duiventil is smal en langgerekt van vorm. De 
inspreker geeft aan dat dit zou inhouden dat alleen al op de Duiventil 
meerdere kavels niet positief te bestemmen zijn. Ook zal het problemen 
opleveren wanneer woningen in de toekomst aangepast moeten worden. 
5. De visie formuleert tevens een erg hoge parkeernorm. Van 2.3 zou het 
volgens de inspreker 1.1 à 1.4 beter passen bij de normaal geldende 
Ermelose norm. 
6.  De in de visie genoemde termijn van twee jaar lijkt de inspreker te 
kort voor de volledige implementatie en geeft aan de termijn graag weer 
op 10 jaar te stellen, zoals in de eerste gesprekken met de parken is 
voorgelegd.   
7. De inspreker geeft aan dat de begroting van de kosten voor de parken 
geen open eind zou moeten hebben en de kosten per recreatiewoning 
dienen op een bepaald moment gemaximaliseerd te worden, in 
overeenstemming met het soort verandering dat de recreatiewoning 
ondergaan.  
8. De inspreker is van mening dat de gemeente Ermelo na de 
overeenstemming met het park zelf met ieder afzonderlijke huiseigenaar 
moeten afrekenen. De penningmeester/het bestuur van de parken zelf 
hebben niet de bevoegdheid om dergelijke transacties aan te gaan. 
9. De inspreker laat weten dat niet alle huis- en/of parkeigenaren 
beschikken over voldoende financiële middelen om direct mee te kunnen 
doen met de transitie naar woonbestemming. De inspreker oppert dat de 
gemeente met een financieringsplan/mogelijkheden kunnen komen. 
10. De inspreker is van mening dat, het landelijke en groene karakter van 
cluster Horst gewaarborgd moet blijven. Daarom is ingrijpende 
uitbreiding van infrastructuur niet wenselijk en brengt onnodige kosten 
met zich mee. 
11. De inspreker geeft aan dat de aanleg van een fietspad op de 
Kawoepersteeg niet gewenst is op het deel van de Kawoepersteeg tussen 
de Oude Nijkerkerweg en de kruising met de Looweg. 

6. Zie reactie 37 onder 6. 
7. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 5.  
8. Het bestuur van de VvE kan middels een speciale ledenvergadering mandaat 
ophalen om deze ontwikkelingen te kunnen dragen. Hiervoor is ook gekozen, 
omdat er op deze manier makkelijker onderling oplossingen voor financiering 
gevonden kan worden op een park. Bovendien wordt hierbij tevens geborgd dat 
een park in één keer om gaat. Dit kan immers pas als van eenieder de bijdrage 
is gewaarborgd.  
9. Zie reactie 37 onder 8. 
10. Zie samengevoegde inspraakreactie 2. tot 2.4.  Het behouden van het 
groene en landelijke karakter van het gebied is een uitgangspunt van de visie. 
Er zal een compromis moeten worden gevonden waar het voorzieningenniveau 
moet voldoen aan de voorwaarden van een woongebied, waarbij het groene 
karakter behouden blijft. 
11. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 2.3. Dit deel is momenteel 
ook al in gebruik als fietspad. Een complete afsluiting voor verkeer wordt niet 
wenselijk en haalbaar geacht. 
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25C 1. De inspreker tekent bezwaar aan tegen het verwijderen van de 
naaldbomen. 
2. De inspreker geeft aan dat de aanleg fietspad Kawoepersteeg niet 
gewenst is. 
3. Aanpak kruising Horsterweg/Looweg en verbreding is niet gewenst 

1.  De gemeente wil een gebiedseigen beplanting zonder exoten. In de visie 
wordt niet gesproken over naaldbomen, maar verwijdering van coniferenhagen 
en bij het planten van nieuwe bomen dat de voorkeur uit gaat naar loofbomen. 
2. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 2.3.  
3. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 2.1. en 2.2.  
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door bewoners geeft de inspreker aan. Juist, de infrastructuur zo veel 
mogelijk ongewijzigd laten. Gewenst is een eenrichtingsweg voor alleen 
bestemmingsverkeer. 
4. De inspreker vindt de verdeelsleutel van de kosten voor aanpassing 
Looweg zeer onredelijk en bedenkelijk naar park Sneeuwwitje toe.  
5. De inspreker vraagt de gemeente te overwegen om in de 
hoogspanningsmast zone de woningen alleen voor senioren 
woonbestemming te geven, met name betrekking hebbende op het risico 
voor jonge kinderen. 
6. De inspreker geeft aan dat de meeste huiseigenaren niet zitten te 
wachten op een asfalt paden en wegen in het landelijke en natuurlijke 
buitengebied. 
7. De inspreker geeft aan dat de meeste huiseigenaren al een flinke 
financiële uitgave moeten doen om de recreatiewoning aan het 
Bouwbesluit te laten voldoen. 
8.     De inspreker ziet de gemeente als de initiatiefnemer. De gemeente 
dient volgens de inspreker het grootste deel van de vereveningskosten 
voor de bovenwijkse voorzieningen voor haar rekening te nemen. 

4.  Wij komen met een aanpassing van de verdeelsleutel voor Sneeuwwitje, 
waarbij Sneeuwwitje in twee delen wordt opgedeeld. Verder hebben de hogere 
kosten te maken met het feit dat twee parken te kennen hebben te geven 
voorlopig te kiezen voor optie 1: recreatie. Indien één van die parken ook voor 
de andere opties kiezen dan zal deze bijdrage middels nacalculatie weer terug 
komen naar de park/huiseigenaren die eerder meer hadden betaald.   
5. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 4.  Bovendien is het niet wenselijk en 
wettelijk niet toegestaan om bepaalde doelgroepen uit te sluiten.    
6. In de visie is ook niet gesteld dat er asfalt komt, maar op een aantal plekken 
verharding met een landelijke uitstraling.  
7. Het naleven van het Bouwbesluit is een eis in de visie. We zijn ons ervan 
bewust dat dit een investering vraagt. Dit zullen huisjeseigenaren mee moeten 
wegen in hun afweging of ze willen transformeren naar wonen. De hoogte van 
deze investering is erg afhankelijk van de huidige staat.   
8. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 1.  
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt tot aanpassing van de Omgevingsvisie. De 
verdeelsleutel van park Sneeuwwitje wordt aangepast.  
 

58 1. De inspreker pleit voor de inzet van een landschapsarchitect om het 
plan een eenduidig karakter te geven en het één geheel te laten zijn. 
2. In het plan zijn een aantal plekken meegenomen die niet de 
bestemming recreatie hebben. De inspreker ziet graag dat alleen de 
recreatiebestemmingen meegenomen in het plan voor vitale 
vakantieparken. 
3. De inspreker maakt bezwaar tegen het zonneveld aan de 
Kawoepersteeg.  
4. De inspreker geeft aan dat er in het plan en ook in de gesprekken het 
niet echt concreet wordt wat er terugkomt bij transformatie van een park. 
Hierdoor is het lastig om een beeld te vormen bij wat er mogelijk is, maar 
ook wat de maximale bebouwing is/wordt. 

1. Wij danken de indiener voor de suggestie. Vooralsnog is er besloten dat elk 
park een eigen parkplan mag opstellen. Wanneer parken besluiten daarvoor 1 
landschapsarchitect in te zetten, dan is dat een voorstelbare keuze.  
2. In de Omgevingsvisie zijn de gronden betrokken die in het bestemmingsplan 
Recreatieterreinen een recreatiebestemming hebben. Daarnaast zijn de 
bedrijfskavels van Hopcon en Zeeweg 7 meegenomen in de gebiedsvisie. Van 
deze gronden is immers bekend dat er een transformatie in de toekomst kan 
plaats vinden. De gemeente zou het een gemiste kans vinden als hier niet nu al 
integraal naar gekeken wordt in de uitgangspunten. Hierbij kan met name de 
ruimtelijke meerwaarde inzichtelijk worden gemaakt. Deze kavels vallen wel 
buiten de financiële verevening. Dit is in bijlage 3 van de Omgevingsvisie nader 
onderbouwd.    
3.  Het realiseren van een zonneveld is een suggestie voor collectieve 
energieopwekking voor het gebied. In de samengevoegde reactie 3 is dit nader 
toegelicht.  
4. Hoe het cluster er in de toekomst uitziet, hangt samen met het gekozen 
toekomstperspectief. Voor optie 1 en 2 geldt dat de huidige oppervlakten en 
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hoogtes grotendeels bestaan blijven. Voor pakket 3 gelden de woonmilieus, 
zoals aangegeven in de visiekaart als bijlage bij de Omgevingsvisie. Deze 
milieus lopen bijvoorbeeld uiteen van lintbebouwing tot rijtjeswoningen. De 
uitgangspunten van de visie (groen en inpasbaar in de landelijke omgeving en 
een extensief woonmilieu) zijn ook hier van toepassing.  
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie. 
 

53B 1. De inspreker geeft aan de voorkeur te hebben de weg die door 
Coenravi loopt niet te verbreden en er een eenrichtingsweg van te 
maken. Ontsluiting via de Kawoepersteeg zou een optie kunnen zijn. De 
inspreker zien het niet als haalbaar om delen van de grond te gebruiken 
voor verbreding van de Looweg. 
2.  Voor verdere invulling, zie 53A. 

1. Zie hiervoor de samengevoegde reacties 2. tot 2.3.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

53C 1. Bijlage bij 53B waarin een gespreksverslag tussen de projectgroep en 
de parkeigenaren wordt weergegeven.  
 

1 De gemeente neemt deze reactie voor kennisgeving aan. 
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie. 
 

48B 1. De inspreker acht de gemeente de initiatiefnemer. 
2. De inspreker vraagt de gemeente om de genoemde 
implementatietermijn van 2 jaar indien nodig te verlengen. We zouden 
graag zien dat per park een redelijke overgangstermijn wordt 
vastgesteld. 
3. Gezien de hoeveelheid groen die in het cluster aanwezig is, is er geen 
draagvlak voor het aanleggen van een speelbos. 
4. De inspreker acht het logisch dat de kosten van de ‘bovenwijkse’ 
voorzieningen ten laste van de gemeente komen. 

1. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 1. 
2.  Zie reactie 37 onder 6. 
3. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 2.4.  
4. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 1.  
  
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

59 1. De inspreker is tegen een bovenwijkse ingreep voor een toegangsweg 
west voor het aansluiten van Bungalowpark De Veluwe. 
2. De inspreker ziet een betere optie voor de door een goede landelijke 
verharde weg voor fietsers aan te leggen met autoverkeer voor 
omwonenden, doorgaans aangeduid als auto te gast. 
3. De kosten voor een opwaardering van de Kawoepersteeg is in 

1. De toegangsweg biedt een alternatieve ontsluiting voor bungalowpark De 
Veluwe. Het is niet gewenst bij de omvorming van parken de Kawoepersteeg te 
belasten met meer bestemmingsverkeer. Zie hiervoor de samengevoegde 
inspraakreactie 8  
2. Dit wordt voor de Kawoepersteeg ook als goede oplossing gezien.  
3. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 1 en 2.3.  
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algemeen belang van heel Ermelo en moet daarom naar inzien van de 
inspreker niet worden neergelegd bij de omringende parken. 
4. De inspreker is tegen het speelbos.  
5. In de visie worden voorzieningen zoals o.a. het inzamelen van 
huishoudelijk afval gemist dat wordt opgehaald door u als gemeente. 
6. Ook kan gedacht worden aan kwaliteitsverbetering door het plaatsen 
van bladkorven, zoals ook elders in de herfst in Ermelo geschiedt. 
7. De inspreker vraagt of de woonbestemming pas op een 
recreatiewoning kan worden gelegd bij de volgende keer dat het verkocht 
wordt. 
8.  De inspreker vindt het niet redelijk om mee te moeten betalen aan de 
vereveningsbijdrage, omdat zijn woning al de woonfunctie heeft. 
9. Ten slotte hoopt de inspreker dat het landelijke in deze omgeving 
blijft. 

4. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 2.4.  
5. Het ophalen van afval zal, bij omvorming naar een woonpark, zoveel 
mogelijk geschieden als een reguliere woonwijk. Hierover willen wij met de 
parken ook nog verdere afspraken maken. 
6. Deze suggestie wordt meegenomen in de verdere afwegingen. Ook kan het 
park dit aangeven in het parkplan.  
7. Het uitgangspunt van de gemeente is om voor elk park in principe 1 park 1 
plan aan te houden. Dit houdt in dat het hele park in één keer omgaat naar een 
andere bestemming. De recreatieve functie van een huisje mag worden 
doorgezet, ook onder een woonbestemming, maar hierover zullen verder in het 
procesafspraken moeten worden gemaakt. Ook dragen deze huisjeseigenaren 
wel meteen bij aan de financiële verevening.  
8. Ook voor woningen die al een permanente status hebben heeft het wijzigen 
van de bestemming een voordeel. Zo gelden bij het omvormen naar wonen 
ruimere bouwmogelijkheden. Ook ondervinden ze de positieve effecten van de 
algehele kwaliteitsslag die gemaakt wordt in het gebied. De financiële bijdrage 
is wel beduidend lager dan de reguliere recreatiewoningen die omgevormd 
worden naar wonen.  
9. Het behouden van het groene, rustige en landelijke karakter is het 
uitgangspunt van de visie. Wij sluiten ons bij deze reactie aan.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

60 1. De inspreker ziet de gemeente als initiatiefnemer. 
2. Gezien de hoeveelheid groen in dit gebied is er geen draagvlak om een 
speelbos aan te leggen. 
3.  De inspreker laat weten dat Park Klein Veluwe voorstelt de 
infrastructuur op het park in stand te houden, zodat alle 
eigenaren/bewoners blijven kunnen wonen. Als de gemeente toch besluit 
om nieuwe ontsluitingen te maken dan staat de bungalow van de 
inspreker in de weg en zal dus moeten worden gesloopt, en daar kan de 
inspreker zich niet in vinden. Als er al een ontsluiting dient te komen dan 
is een alternatief dat dit beter via het park De Veluwe kan worden 
gerealiseerd, omdat dat park al grenst aan Dennenhorst en Dennenoord 

1. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 1.  
2. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.4.  
3. In de verdere uitwerking van het parkplan zal de exacte doorgang moeten 
worden bepaald. Hierover gaan wij verder met het park in gesprek. Het is goed 
om de suggesties bij de VvE kenbaar te maken. 
4. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.1.  
5. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.3. De Kawoepersteeg is momenteel 
ook al een fietsverbinding.  
6. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.3. 
7. De inspreker wacht met reageren op de verevening nadat gemeente 
besluitvorming heeft gevoerd. Deze keuze wordt gerespecteerd. Het is echter 
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en er daardoor geen recreatiewoningen moeten worden afgebroken. 
4. Door van de Looweg eenrichtingsverkeer (vanaf de Horsterweg tot aan 
de kruising Looweg/Kawoepersteeg) te maken is verbreding van de weg 
wellicht niet nodig laat de inspreker weten. 
5. De inspreker is tegen de aanleg van een fietspad over de 
Kawoepersteeg of door de parken. 
6. Bij onderhoud van de Kawoepersteeg pleit de inspreker voor aandacht 
met betrekking tot de keuze van het verhardingsmateriaal, gezien de 
gezondheidsrisico’s van fijnstof. 
7. Afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming wil de inspreker 
wachten met een reactie met betrekking tot de bekostiging/verevening. 
8. De inspreker laat weten dat een aantal eigenaren bezig is met het 
verduurzamen van de bungalow. De laatste jaren zijn steeds meer 
bungalows voorzien van zonnepanelen op het dak. Met alle verbeteringen 
wordt er gewerkt aan het op een hoger niveau brengen van de kwaliteit 
van het park. 
9. Tot slot wil de inspreker voorleggen of de gemeente wil meedenken en 
meewerken aan de totstandkoming van een gezamenlijk, overkoepelend, 
bestemmingsplan. 
10. Mocht er op enig moment besloten worden dat op huidige eigenaren 
een vereveningsbijdrage van toepassing is, dan wil de inspreker graag 
meer duidelijkheid over de hoogte van het bedrag, wat het maximale 
bedrag is, hoe de wijze van betaling geregeld wordt. Hierbij zij 
opgemerkt dat het bestuur van de VvE niet bevoegd is om bedragen te 
innen, anders dan de jaarlijkse bijdrage aan de VvE ten behoeve van de 
gezamenlijke parkkosten. 

niet mogelijk om dan alsnog hiertegen in verweer te komen.  
8. Het is goed te horen dat er al verduurzaamd wordt. Dit kan ook in het 
parkplan terug komen. 
9. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 7.  
10. De opzet van de vereveningsbijdrage is precies vastgelegd. Per type is dit 
beschreven onder de samengevatte reactie 5.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

61 1. De inspreker tekent bezwaar aan tegen de fietsroute op de 
Kawoepersteeg. De fietsroute realiseren op de Looweg zou 
vanzelfsprekender zijn. 
2. De inspreker geeft aan dat de verdeelsleutel voor het verbreden van de 
Looweg niet fair is. 
3. Voorgesteld wordt een weg met een paar onhandige haakse bochten, 
die dan ook nog alle betrokken eigenaren benadeeld vanwege het 
moeten inleveren van een strook grond. 
4. De inspreker geeft aan dat er andere mogelijkheden zijn voor een 
noordzuid verbinding Kawoepersteeg - Horsterweg met hetzelfde 
doelbereik en zonder dat alleen park Timar Imor moet inleveren. 

1. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.3. Zowel de Looweg als de 
Kawoepersteeg zijn reeds te gebruiken als fietsroute, dit zal in de toekomst ook 
zo blijven. 
2. Zie hiervoor de samengevoegde reactie 2.2. 
3. De aangegeven ontsluiting voor de auto is indicatief. Dit zal nader moeten 
worden uitgewerkt. Hier gaan wij verder over in gesprek met de parken.  
4. De bedoeling is om de verschillende parken van een goede ontsluiting te 
voorzien. De ontsluiting van de auto is schematisch opgenomen. Als hiervoor 
alternatieven denkbaar zijn, kan dat in de verdere uitwerking worden 
meegenomen.  
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Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 

62 1. De inspreker dient in deze brief een pro forma zienswijze in.  De pro forma zienswijze is voor kennisgeving aangenomen. De reactie is 
daarna aangevuld.   
 
Conclusie 
De inspraakreactie leidt niet tot aanpassing van de Omgevingsvisie. 
 

63A/ 63B 1. De inspreker vindt omvorming tot woonpark een welkom idee. Het 
behouden van het landelijke en groene karakter is van groot belang. 
2. De inspreker acht de voorgestelde aanpassingen (Verbreden Looweg, 
fietspad, speeltoestel e.a.) zijn niet noodzakelijk. 
3. De inspreker stelt dat de gemeente de initiatiefnemer van de ingezette 
verandering is en kan de kosten daarvan niet verhalen op bewoners die 
hier niet om gevraagd hebben. 
4. De voorgestelde vereveningsbijdrage is gebaseerd op speculatie in 
eventuele waardevermeerdering van de grond van de woningen. Het is 
maar zeer de vraag of deze waardevermeerdering reëel is en hierin is ook 
geen onderscheid gemaakt tussen huur, pacht of eigen grond wat de 
waarde van de recreatiewoning direct beïnvloedt. 
5. De inspreker geeft aan dat eigenaren straks worden geconfronteerd 
met extra kosten om te voldoen aan het Bouwbesluit. Dit zal voor 
sommigen wellicht moeilijk te financieren zijn. 
6. De inspreker vindt de bijdragen die er betaald moeten worden voor de 
vereveningsbijdrage en de kosten om te voldoen aan het Bouwbesluit 
buiten proportie. 

1. Wij sluiten ons bij deze reactie aan. De opzet van de Omgevingsvisie om het 
groene karakter van het gebied te behouden. 
2. Zie hiervoor de samengevatte reactie 2.  
3. Zie hiervoor de samengevatte reactie 1.  
4. In het financieel vereveningsmodel is vooral de factor waarmee gerekend 
wordt van belang. Deze achtten wij, gezien het onderzoek wat hiernaar 
uitgevoerd is, realistisch. Ook is er in het model al een afslag van 25% genomen 
op de ingeschatte waarde (paragraaf 5.3.1. van bijlage 3 van de ontwerp- 
Omgevingsvisie) 
5. De meerkosten om te voldoen aan het Bouwbesluit zijn kosten die erbij 
komen voor de huisjeseigenaren zelf. Het is belangrijk dat initiatiefnemers zich 
daarvan bewust zijn. De gemeente acht het naleven van het Bouwbesluit nodig 
voor het realiseren van een kwalitatief woonmilieu. 
6. De bijdrage voor de verevening is onderbouwd vanuit de principes 
proportionaliteit, toerekenbaarheid en profijt. De gemeente draagt ook bij in de 
investering. De kosten om te voldoen aan het Bouwbesluit zijn erg afhankelijk 
van de huidige staat van de recreatiewoning. Er wordt geadviseerd om hier met 
een deskundige naar te kijken, eventueel in samenspraak met de rest van het 
park. Hiermee ontstaat mogelijk collectiviteitsvoordeel.   
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 
 

64 1. We pleiten voor een voortzetting van de vrij intensieve coördinerende 1. We zijn blij dat de houding van de betrokken ambtenaren als positief ervaren 
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gemeenterol van de gemeente. 
2. De inspreker geeft aan dat de huidige regel met betrekking op de 
afstand tot de grens van het bestemmingsplan problemen oplevert, met 
name bij smalle parken zoals De Duiventil. Park de Duiventil is smal en 
langgerekt van vorm. Dit zou inhouden dat meerdere kavels niet positief 
te bestemmen zijn. Graag wat dit betreft geen harde eis opnemen, maar 
maatwerk leveren. 
3. Graag zou de inspreker een zinsnede opgenomen zien dat rechten 
voortkomend uit niet bestembare objecten verplaatst kunnen worden, of 
anderszins als compensatie elders ingezet kunnen worden (vgl. het 
functieveranderingsbeleid). 
4. Naast het advies om te komen tot woonvormen zonder langdurig 
verblijf van kinderen (in verband met hoogspanningslijnen) pleit de 
inspreker voor het expliciet benoemen van extra ruimte voor andere 
invullingen. Mocht dit niet haalbaar zijn, is het aanbieden van een andere 
locatie redelijk (zie punt 3). 
5. De inspreker noemt dat de visie  een onredelijk hoge parkeernorm 
formuleert voor een plan waarin objecten voor vooral een/twee 
persoonshuishoudens beoogd worden. Een getal van 2,3 wordt genoemd, 
waar voor de objecten in het plangebied zou 1,1 à 1,4 redelijker zijn. 
6. De inspreker zou graag een ruimhartige bejegening van innovatieve en 
kansen biedende initiatieven zoals tiny houses expliciet verwoord zien. 
Dit biedt ook een uitweg bij enkele knelgevallen zoals de kavelgrootte en 
de kavelvorm. 

wordt.  
2. We zijn hiervan op de hoogte. In samenspraak met de parken en met 
invulling van het parkplan willen wij hier verder afspraken over maken.  
3. Uitgangspunt bij optie 2 woonpark is de huidige bouwrechten voor een groot 
deel over te nemen van het huidige bestemmingsplan. Hierbij zal tegelijkertijd 
worden gekeken of andere legaal gebouwde objecten worden meegenomen. Dit 
zal in het parkplan ook naar voren moeten komen om maatwerk te leveren. Een 
algemene zinsnede over ‘niet bestembare objecten verplaatsen en/of 
compenseren’ is niet mogelijk. 
4. Wij danken de indiener voor het meedenken in het proces. Zie ook ons 
antwoord bij 3 en in de samengevoegde reactie 4. Dit vraagt maatwerk in de 
parkplannen zodat een integrale afweging kan worden gemaakt door zowel het 
park als door ons.  
5. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 6.  
6. De visie biedt al een suggestie voor het realiseren van bepaalde woonmilieus, 
hier zijn de genoemde tiny houses nadrukkelijk ook een onderdeel van. Verder 
zien wij graag dit soort innovatieve concepten terug in het parkplan.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

65 1. De inspreker maakt bezwaar tegen het speelbos. 
2. De inspreker maakt bezwaar tegen het fietspad. 
3. De inspreker laat weten dat in de financiële vereveningsbijdrage is 
uitgegaan van 1 bedrag per perceel, ongeacht de grootte van het perceel. 
Terwijl er bij de waardevermeerdering wel is uitgegaan van de waarde per 
m2. Dit is niet reëel, aangezien er grote verschillen bestaan is de grootte 
van de percelen. De inspreker pleit ervoor om de bijdrage te baseren op 
de perceelgrootte. 
4. De inspreker is het er niet mee eens dat de kosten voor het wijzigen 
van het bestemmingsplan voor rekening komen van de individuele 
eigenaar. Dit is niet realistisch. 

1. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 2.4.  
2. Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 2.3.  
3.  Zie reactie 12A onder 2. 
4.  Zie hiervoor de samengevoegde inspraakreactie 1.  
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de Omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
 

18B 1. De inspreker beschouwt de gemeente Ermelo als initiatiefnemer. 
2. De parken vragen de gemeente om de genoemde 

Zie beantwoording 18A, deze inspraakreactie is gelijk.  
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implementatietermijn van 2 jaar indien nodig te verlengen. 
3. Gezien de aanwezige hoeveelheid groen die er aanwezig is bestaat er 
geen draagvlak voor het aanleggen van een speelbos. 
4. De inspreker acht het logisch dat de kosten van de bovenwijkse 
voorzieningen ten laste van de gemeente komen. 
5.  De inspreker geeft aan dat 5 van de 7 parken willen komen tot een 
overkoepelend bestemmingsplan voor het gebied om hiermee onnodige 
kosten te voorkomen. 

35 1. De inspreker dient bezwaar in tegen het verbreden van de Looweg. 
Logischer zou zijn om een fietsroute te maken van de Looweg, met een 
‘auto te gast’ aanduiding. 
2. De inspreker geeft aan dat de verdeelsleutel voor het verbreden van de 
Looweg niet eerlijk is. Timar Imor gebruikt maar 10 meter van de 
Looweg. 
3.  De inspreker geeft aan dat de geplande toegangsweg voor Timar Imor 
niet praktisch is door enkele scherpe bochten, en grondeigenaren die een 
stuk grond moeten inleveren. De inspreker heeft nog wel enkele 
voorstellen voor alternatieven voor herontwikkeling van deze weg. 

1. Zie hiervoor samengevoegde reactie 2.3. De aangegeven suggestie is 
voorstelbaar, maar zal in de nadere uitwerking verder onderzocht worden.  
2. Zie hiervoor reactie 3 onder 1. 3. zie hiervoor reactie 61 onder 3. 
3.   
 
Conclusie 
In de samenvattende reactie is aangegeven op welke wijze de omgevingsvisie 
wordt aangepast op basis van de inspraakreactie. De overige punten resulteren 
niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie.  
  

66 1. De uitgangspunten van de Omgevingsvisie sluiten aan bij de 
uitgangspunten van de Omgevingsvisie  ‘Gaan voor gaaf’ van de 
provincie Gelderland. 
2. De parken rond Horst liggen niet in het Gelders Natuurnetwerk (GNN), 
de Groene Ontwikkelingszone (GO) of het Nationaal Landschap. 
Herontwikkeling of versterken van de huidige recreatieve functie biedt 
kansen om landschap, natuur en klimaatadaptatie te versterken. 
Naar onze mening is dat voldoende geborgd in deze visie. 
3. Nieuwe woningen in het recreatiecluster zouden moeten meegenomen 
worden in een afwegingskader voor woningbouw.  
4. Als er sprake is van aantoonbare en langdurige bewoning van een 
recreatiewoning, bijvoorbeeld door een persoonsgebonden of 
objectgebonden gedoogbeschikking, dan zien wij het omzetten naar 
wonen van de recreatiewoning niet als van een toevoeging van 
woonruimte. Er is immers al voorzien in de woningbehoefte. Wanneer de 
recreatiewoning niet bewoond is en deze wordt omgezet naar een 
woonfunctie zien wij dat wel als toevoeging van woonruimte. 
 

1. De reactie wordt ter kennisname aangenomen. 
2. De reactie wordt ter kennisname aangenomen. We blijven de provincie 
betrekken in het proces.  
3. Het afwegingskader voor woningbouw is meegenomen in de Omgevingsvisie.  
4. Dit uitgangspunt is bekend. We blijven graag in gesprek over de toekenning 
van het aantal woningen bij de omzetting van recreatiewoningen naar 
woningen.  
 
Conclusie 
De punten resulteren niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
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67  1. Het perceel Zeeweg 7 is ons eigendom. Onduidelijk is waarom 
directe belanghebbende niet is geïnformeerd temeer er overleg 
over herontwikkeling op locatie plaatsvindt.  

2. Graag verneem ik van u wat de status van deze herontwikkeling 
is. 

3. Het perceel Zeeweg 7 heeft momenteel een bedrijfsbestemming. 
Indien de omgeving verkleurt naar wonen zal dat de 
gebruiksmogelijkheden beperken van de bedrijfsbestemming. 
Ingeval wij hier gebruik van willen blijven maken en hier een 
houtzagerij oprichten zal dit conflicteren met de hier 
gepresenteerde ontwikkeling.  

4. Op het perceel Zeeweg 7 is een fietsverbinding geprojecteerd. 
Hiervoor hebben wij geen toestemming verleend noch zijn wij 
bereid daar medewerking aan te verlenen. 

5. Op de kaart zijn in rood de risicocontouren LPG aangegeven. Dit 
is niet juist.  

6. Wij behouden ons het recht voor later met nadere gronden aan 
te vullen omdat het voorliggende plan onduidelijk is. 

7. Voor zover wij dat kunnen herleiden betreft het hier een concept 
Omgevingsvisie. Ik verzoek u met klem om ons bij een eventueel 
vervolg nauwgezet op de hoogte te houden van verdere 
ontwikkelingen. En voorts de hier gemaakte opmerkingen/ 
zienswijzen mee te nemen in de nadere planuitwerking.  
 

1. Over de planontwikkeling zijn in het verleden herhaaldelijk 
informatiebijeenkomsten georganiseerd en er hebben diverse gesprekken 
plaats gevonden met de inspreker. Hierbij is getracht de eigenaar op de hoogte 
te stellen van de Omgevingsvisie en de mogelijkheden die dit biedt voor de 
gronden van de inspreker. Op de wettelijke bepaalde wijze hebben wij eenieder 
zorgvuldig geïnformeerd dat een ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage is gelegd.  
2. Wij hebben een ontwerp-Omgevingsvisie opgesteld en deze wordt 
vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis hiervan is de beleidsruimte en 
kaders meegegeven voor mogelijke ontwikkelingen in het gebied.  
3. Op dit moment geldt er een bedrijfsbestemming. Omliggende 
planontwikkelingen dienen rekening te houden met de gebruiksruimte van deze 
bestemming.  
4. Wij hebben in de visie onze ambities weergegeven, waaronder een 
fietsverbinding. We gaan hierover graag met de initiatiefnemer in gesprek.  
5. Deze contouren zijn in samenspraak met de ODNV bepaald (zie bijlage 6 van 
de Omgevingsvisie). De LPG contour is inderdaad na de inzagetermijn komen 
vervallen. Hierop zal de Omgevingsvisie worden aangepast.  
6. Wanneer plannen verder worden uitgewerkt in bestemmingsplannen zal men 
wederom de mogelijkheid krijgen om eventuele zienswijzen in te dienen. Indien 
de Omgevingsvisie voor u nog onvoldoende duidelijk is, kan er uiteraard een 
nadere toelichting worden gegeven. U kunt na vaststelling daarvoor contact 
opnemen met de projectleider.  
7. De Omgevingsvisie heeft als ‘ontwerp’ ter inzage gelegen en zal nu worden 
voorgelegd voor de vaststelling. De concept-Omgevingsvisie is reeds in juni 
2019 kenbaar gemaakt. 
 
Conclusie 
De LPG contour van Zeeweg 1 zal in de Omgevingsvisie correct worden 
weergegeven.  
  

68 1. Inspreker kan zich niet vinden in de ontwikkelingen en is het niet eens 
met de conclusies dat er een herstructurering moet plaatsvinden. 
Inspreker maakt bezwaar tegen de herontwikkeling van het gebied en het 
park.  
2. Inspreker maakt bezwaar tegen het voorgestelde verharden en 
verbreden van de weg op het park.   
3. De inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat de gemeente een keuze 

1. De gemeente biedt de kaders en randvoorwaarden voor een mogelijke 
herontwikkeling op recreatiecluster Horst. Zie ook samengestelde reactie 1. Het 
park waar de inspreker eigenaar van is heeft de keuze uit de drie aangegeven 
opties. Er is geen sprake van een verplichte toekomstrichting. In hoofdstuk 5.6 
van de visie is dit expliciet bevestigd in het overzicht. Alle opties zijn voor 
Timar Imor nog open. Het is aan het park zelf wat ze willen.   
2. Bij het omvormen naar een woonbestemming wordt er een andere kwaliteit 
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biedt uit 3 toekomstperspectieven. Dit vinden zij geen pas omdat de 
gemeente zich niet hoort te bemoeien met de bedrijfsvoering, indiener 
vindt dat zij hier zelf een vrije keuze in moeten hebben.  
4. De inspreker wil niet dat het park als pakket 1 of 2 in de visie wordt 
opgenomen.  
5. Indiener vindt het verhalen van de kosten via een anterieure 
overeenkomst niet transparant en maakt hier bezwaar tegen.  
 
 
 
 
 

van de ontsluiting geëist dan bij recreatie. Parken kunnen in hun parkplan 
aangeven hoe ze aan deze kaders en randvoorwaarden voldoen. Wij gaan hier 
graag verder over in gesprek met de parken.  
3. Zie antwoord 1. De gemeente maakt het mogelijk voor parken in het cluster 
om een herontwikkeling in te gaan. Hier kan zelf voor gekozen worden.  
4. Zie antwoord 1. Van elk park is opgenomen wat het voorlopig standpunt is.  
5. Het wel of niet aangaan van een anterieure overeenkomst is een beslissing 
van een parkeigenaar of VvE zelf. Wij respecteren ook de keuze om dit niet te 
doen. Wanneer het park echter toch wilt transformeren en er een 
bestemmingsplan nodig is dan is de gemeente verplicht de kosten te verhalen 
middels een exploitatieplan of een anterieure overeenkomst. Zie hiervoor de 
samengestelde reactie onder 1.  
 
Conclusie 
De punten resulteren niet in een aanpassing voor de Omgevingsvisie. 
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