---------- UITNODIGING --------Zeewolde, 17-jun-2019

Geachte leden van de gemeenteraad Ermelo,

Op 25 juni a.s. komen de plannen over Strand Horst ter bespreking in de commissie en op 4
of 11 juli ter besluitvorming in de raad.
Voor de ontwikkeling van Strand Horst heb ik meerdere malen mijn zienswijze kenbaar
gemaakt op het voornemen om een hotel te bouwen van maximaal 60 meter hoogte en een
evenementenhal waar evenementen, inclusief geluid dragende zoals popconcerten voor
meer dan 2500 bezoekers, mogen gaan plaatsvinden. Deze gebouwen zullen het aanzicht
naar het oude land ingrijpend en voorgoed gaan veranderen waarbij de mooie rustige
zichtlijnen waarmee het Randmeren gebied zich kenmerkt verloren zal gaan.
Ik woon aan de rand van Zeewolde, vlak achter de dijk nabij het strandgebied en ben als
inwonende, watersporter, recreant en wandelliefhebber, belanghebbende in het gebied
waar genoemde gebouwen zullen gaan verrijzen.
Met belangstelling heb ik de reacties van het college in de ‘Nota van zienswijzen en
ambtshalve wijzigingen’ gelezen. Waar in de eerdere versie van de bestemmingsplannen
Strand Horst werd gesteld dat “buitenactiviteiten slechts zijn toegestaan indien deze niet
elektronisch worden versterkt, dan wel het bronvermogen niet meer bedraagt dan 90 dB(A)
in de winterperiode en niet meer dan 120 dB(A) in de zomerperiode”, is het nu wel
toegestaan om voor 26 keer per bedrijf per jaar het geluid buiten elektronisch te versterken.
Dit is natuurlijk helemaal niet fijn want het geluid over water draagt enorm doordat er geen
natuurlijke verstrooiing is. We hebben hiermee ervaring vanwege de nu al aanwezige
geluidsevenementen vanaf kustzone Harderwijk/strand Horst. En zoals nu gesteld wordt
daar in de zomer periode nog meer geluid bij geaccumuleerd. Ter vergelijking, in Zeewolde
mag dit bij vergunning maximaal 3 keer per jaar.
Ben ik dan tegen het projectplan?
Nee, zeker niet. De plannen voor Strand Horst zijn een goede aanvulling op de bestaande
situatie en de komst van een hotel en/of evenementenhal of slechtweer voorziening kan een
welkome aanvulling zijn voor de outdoor beleving waarvoor het Strand Horst gebied ook
bestemd is.
Echter de kaders voor het hotel en de evenementenhal en de zeer ruime mogelijkheid om bij
de horeca/evenementenhal geluid ter waarde van popconcerten te mogen produceren, zijn
buitenproportioneel, passen niet bij dit mooie gebied van de Veluwe randmeren/outdoor
recreatie en geven ons geluidoverlast .
Graag wil ik u daarom uitnodigen om op zondag 23 juni a.s. in mijn omgeving uw plannen te
komen bekijken. U kunt op de fiets en met de veerpont Fle-Gel direct naar de overkant
Zeewolde. Wilt u misschien liever een sportieve fietstocht, dan kan ik het rondfietsen om het
Wolderwijd van harte aanbevelen. En als u dat doet (of u bent met de auto) neem dan op de
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dijk (nabij de Biezen) even de tijd om over het Wolderwijd in de richting van Strand Horst te
kijken. Deze unieke mooie rustige zichtlijn is een lust voor het oog! Stelt u zich dan eens voor
dat er een gebouw staat, drie keer zo hoog als de horizonzoom die nu door de bomen
worden gevormd…
Het is juist deze zichtlijn, zonder grootstedelijke bebouwing die zo gewaardeerd wordt.
Om 14:00 uur wil ik u graag ontmoeten in Fika, eerder bekend als Kaap Flevo aan de
Strandweg. Ik wil u graag laten zien en laten horen waarom geluid dragende evenementen
vanaf Strand Horst een grote belasting zullen gaan geven en wat het effect van een groot en
hoog hotelgebouw voor onze omgeving zal zijn. Daarvoor maken we een wandeling van 700
meter over de “board walk” waar u aan het einde goed zicht krijgt op de overkant waar het
hotel en evenementenhal nu gepland staan. Onze wandeling kan daarna vervolg krijgen in
de richting van de RCN Camping. Vrijwel direct tegenover deze camping is de
evenementenhal gepland.
Ik hoop van harte dat u mijn uitnodiging wilt aannemen. Uw besluit heeft ook gevolgen
voorbij de gemeente grenzen. Mogelijk is dat een reden voor u om er geen rekening mee te
houden. Maar ik zou graag willen dat u dat wel doet.
Kom in mijn wereld en die van veel andere inwoners van Zeewolde die dagelijks genieten
van de ruimte en de weidsheid, zonder hoogbouw. Het kan u helpen bij het maken van een
goede afweging waar u als gemeenteraad straks voor staat.

Met hartelijk groet,
Evert Ekker

T: 06 - 51497085
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