
Motie “Goede buren”, 27-juni-2019 

  

Constaterende dat: 

- De gemeente Ermelo bezig is met de besluitvorming rond het  Projectplan Strand 
Horst middels een wijziging van het bestemmingsplan. 

- In dit plan elementen zitten waarvan  inwoners en bezoekers/recreanten van 
Zeewolde geluidhinder en zichthinder gaan ondervinden. Het grootste probleem is de 
dreigende geluidhinder. Op een groot aantal zomerse dagen mogen er grote 
manifestaties worden georganiseer die meer geluidshinder mogen produceren dan 
bijvoorbeeld Lowlands. 

- Er door meer dan 130 inwoners van Zeewolde bezwaren tegen het plan zijn 
ingediend maar dat de gemeente Ermelo deze meningen compleet 
negeert/wegwuift. 

 - Er al langere tijd samenwerking en overeenstemming is over de inrichting van het 
watergebied/Veluwe randmeren waartoe het Wolderwijd en Nuldernauw behoren. 

- Met betrekking tot projectplan Strand Horst er geen inhoudelijke dialoog is geweest 
wat voor beide gemeenten tot wederzijdse instemming en acceptatie van het plan  
heeft geleid. 

-  Er in het nu voorliggende bestemmingsplan fundamentele aanpassingen hebben 
plaatsgevonden die niet in de ter inzage gelegde bestemmingsplan zaten waar de 
gemeente Zeewolde op gereageerd heeft. 

- Dat de reactie van de gemeente Ermelo op de inspraakreactie van de gemeente 
Zeewolde zeer recent beschikbaar is gekomen waardoor de inhoud ervan nu niet kan 
worden besproken.  

 

Overwegende dat: 

- Gemeente Zeewolde en gemeente Ermelo buurgemeenten van elkaar zijn die nauw 
samenwerken op verschillende terreinen. 

- Beide gemeenten gescheiden worden door een smalle strook water waarover geluid 
zich gemakkelijk verplaatst door het ontbreken van verstrooiende objecten en het 
geluid dus over het water goed ‘draagt’. 

-  Voor beide gemeenten het belangrijk is dat inwoners een prettige woonomgeving 
kunnen behouden. 

- Voor samenwerking nu en in de nabije toekomst een goede en gezonde dialoog voor 
beide gemeenten erg wenselijk is. 

- De beroepstermijn van het vastgestelde bestemmingsplan Strand Horst in de 
zomervakantie valt. 

 

Draagt het college op: 



- Op formele wijze het college van Ermelo te laten weten dat het voor de inwoners niet 
wenselijk is dat geluidslast van het gebied Strand Horst op Zeewolde kan neerdalen in 
de mate zoals nu is opgenomen in het voorliggende bestemmingsplan. 

-  Na het raadsbesluit van Ermelo pro forma beroep aan te tekenen en de feitelijke 
inhoud van dit beroep met de raad te bespreken op de eerste zich voordoende 
gelegenheid, de raadsinformatieavond op 10 september 2019. 

 

..  en gaat over tot de orde van de dag. 


