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Onderwerp: overdracht dossier 

Otterlo, 11 februari 2018 

Geacht college en raad van de Gemeente Ede, 

Hierbij willen wij u informeren over onze teleurstelling over het gebrek aan responsiviteit bij het 

bestuur van de Gemeente Ede in het dossier rond de ontwikkeling van de bouwplannen in Otterlo-

Oost en de nadere stappen waartoe Stichting Natuurlijk Otterlo zich nu gedwongen voelt. 

Vanaf de eerste inspraakronde in het dorpshuis van Otterlo is aangegeven dat bewonersgroepen in 

Otterlo niet zonder meer akkoord zouden gaan met de door de Gemeente voorgespiegelde 

bouwplannen en dat de locatie Onderlangs een groene invulling zou moeten krijgen. Ten behoeve 

hiervan is gepleit om de plannen te splitsen. De Gemeente heeft hiervan afgezien, ondanks 

herhaalde inspraak hiertoe vanuit de bewoners. De hierdoor ontstane tweespalt en onrust in het 

dorp zijn hierdoor het gemeentebestuur aan te rekenen. 

Een groep bewoners heeft zich op initiatief van de tennisvereniging verenigd in de Stichting 

Natuurlijk Otterlo. Deze stichting zet zich in voor het behoud van de natuurwaarden in en om 

Otterlo. We zijn voor de ontwikkeling van het dorp Otterlo, maar niet ten koste van de 

natuurwaarden, zoals in de huidige plannen van de Gemeente. We willen dat ook toekomstige 

generaties een door natuur gedomineerd leefklimaat in en rond Otterlo zullen aantreffen. Dit is bij 

uitstek de motor achter de lokale economie en het woonplezier in Otterlo. Gelukkig is er zowel 

landelijke als Europese regelgeving om ons te beschermen tegen de verdere aantasting van 

natuurwaarden, zoals volgend uit de plannen van het gemeentebestuur. 

Helaas moeten we constateren dat het gemeentebeleid en de vergunningverlening rond Otterlo 

ogenschijnlijk stelselmatig haaks staan op de vigerende regelgeving rond natuurbescherming. Denk 

hierbij aan de verplaatsing van de voetbalvelden naar een terrein dat door de Provincie Gelderland 

was aangewezen voor natuurontwikkeling, het niet naleven en handhaven van 

compensatiemaatregelen, het laten uitbreiden van recreatieondernemingen ten koste van 

natuurterreinen, het laten toenemen van intensieve veehouderij en stikstofdepositie op kwetsbaar 

natuurgebied, en het niet handhaven van reeds bestaande regels ten behoeve van 

natuurbescherming. Ook was er een hoorzitting bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

voor nodig om af te zien van voortijdige sloop van oude sportaccommodaties in relatie tot het 

behoud van vleermuispopulaties. De conclusie dat de Gemeente Ede natuur en bijbehorende 

regelgeving niet op waarde weet te schatten, lijkt dan ook gerechtvaardigd. 

Het burgerinitiatief Natuurlijk Otterlo heeft bij alle drie de projectleiders die het gemeentebestuur 

achtereenvolgens op dit dossier heeft aangesteld haar bezwaren en wensen kenbaar gemaakt. We 

hebben raadsleden ter plaatse voorgelicht en in de beginfase is ook de wethouder uitgenodigd om 
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kennis te maken met het gebied. We hebben een alternatief inrichtingsplan laten opstellen voor een 

natuurlijke invulling van de locatie Onderlangs, inspraak geleverd bij de Nota van Uitgangspunten en 

een visie op de MER voorgelegd. Ook houden we het gemeentebestuur met aanvullende brieven op 

de hoogte van nieuwe inzichten op basis van veldwaarnemingen in het plangebied. Gaandeweg is 

echter duidelijk geworden dat het gemeentebestuur niet welwillend is om de inbreng Van Stichting 

Natuurlijk Otterlo in de besluitvorming rond de bouwplannen serieus te nemen. Nu het 

gemeentebestuur bij monde van projectleider Dhr. Mur, sprekend namens wethouder Mw. 

Vreugdenhil, te kennen heeft gegeven verder overleg te weigeren en de bouwplannen door te 

zetten, lijkt een rechtsgang naar de Raad van State en eventueel het Europese Hof onvermijdelijk. 

Dat hiermee de ontwikkeling van Otterlo-Oost jaren zal komen stil te liggen is aan het 

gemeentebestuur verwijtbaar. 

Om bovenstaande handelwijzen van het gemeentebestuur te laten toetsen aan de vigerende 

landelijke en Europese wetgeving zullen wij het dossier overdragen aan onze advocaten van Soppe, 

Gundelach en Witbreuk Advocaten te Almelo. 

 

Hoogachtend, 

 

Ton Hijlkema, 
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