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Jaarverslag 2020 
 
 
2020 stond in het teken van corona, door de maatregelen was het voor de hele samenleving een 
heel lastig en indrukwekkend jaar. Ook voor de buurt en voor de leden van de Buurtvereniging. We 
hebben veel minder contact met elkaar gehad, de koffieochtenden zijn bijna allemaal niet 
doorgegaan. We hebben wel een online ALV kunnen organiseren. En gelukkig was het in maart nog 
mogelijk om een informatieavond over het windmolenproject te organiseren en samen in Ons Huis 
de eerste aftrap van de Ontwikkelperspectief traject te doen. In februari was er nog een 
filmmiddag voor de kinderen.  
We hopen allemaal dat het in 2021 weer mogelijk wordt om elkaar vaker te treffen en samen te 
praten over wat belangrijk is voor de buurt en de leden van de Burtvereniging.  
 
In dit verslag een greep uit de belangrijkste onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde zijn 
geweest. Niet alle details uit de vergaderingen komen er in naar voren. In het geval dat er 
aanvullende vragen of suggesties van de leden zijn, dan kunt u dat persoonlijk via bestuursleden 
laten weten of per mail: buurtvereniging@horstentelgt.nl  
 
Bestuur  
Het bestuur van de Buurtvereniging heeft elke maand gewoon vergaderd, in de meeste gevallen 
online. We hebben ons ook laten horen op diverse raadsvergaderingen en we hebben meegedacht 
over de Woonvisie van de gemeente en bij de voorbereidingen van de gemeente op de 
Omgevingsvisie. Het bestuur doet zijn best om overal waar dat kan op de te komen voor de 
belangen van het buitengebied. Dat is soms niet makkelijk omdat er altijd zo veel verschillende 
belangen spelen. 
 
Wibo van Gens is in 2020 vertrokken als bestuurslid. Coen Kniknie en Dick de With zijn 
aangetreden in het bestuur, als vervanger van Wibo van Gens en als invulling van een vacature die 
door het vertrek van Marco van Donkersgoed nog open stond.  
 
Ontwikkelperspectief 
Als vervolgstap en uitwerking van het Buurtplan (de kaart met ‘gele vlekken’) is in 2020 gestart 
met het maken van het Ontwikkelperspectief Horst en Telgt, een hulpmiddel om plannen en 
ontwikkelingen te toetsen en om te beoordelen of een ontwikkeling of bouwplan haalbaar is. Op 5 
maart 2020 is er een avond met leden en bewoners in Ons Huis geweest om te brainstormen over 
wat bewoners als karakteristiek en belangrijk voor de buurt vinden, wat de ideeën van de 
bewoners zijn etc. Helaas is door corona het rechtstreekse contact met elkaar over dit project wat 
verloren gegaan.  
 
De gemeente heeft in overleg met het bestuur van de Buurtvereniging het plan wel verder kunnen 
uitwerken. Begin 2021 is het dan ook definitief vastgesteld door de gemeenteraad. De 
inspraaknotitie van de Buurtvereniging voegen we hierbij toe aan de stukken van het Jaarverslag 
omdat het zo mooi uitlegt vanuit welk belang het bestuur heeft meegewerkt aan het Perspectief. 
 
Windmolens 
Op 3 maart hebben we nog een informatieavond over de windmolens gehad. De Buurtvereniging 
heeft een werkgroep Duurzame Energie met als doel om mee te denken over de grootschalige 
opwek die waarschijnlijk nodig is in het buitengebied en om de plannen te begeleiden. De 
verwachting is dat je grote projecten voor duurzame energie bijna niet kunt tegenhouden vanwege 
de energietransitie die door de regering is ingezet. Meedenken levert waarschijnlijk een positiever 
resultaat op, een project waarbij de lusten en de lasten eerlijker verdeeld kunnen worden. Ook het 
participeren van de burgers uit heel Ermelo is belangrijk.  
 
Daarom is een geschikte ontwikkelaar voor duurzame energie in de arm genomen die kan 
ondersteunen bij het ontwikkelen van de plannen. 
Prowind, Veluwe Energie en de werkgroep Duurzame Energie werken samen met de landeigenaren 
en de bewoners. In maart 2020 zijn de plannen in De Dialoog toegelicht.  
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De windmolens zijn een onderdeel van de RES, de Regionale Energie Strategie. Het grootste deel 
van 2020 is door de RES gebruikt om plannen en onderdelen van de RES te toetsen. En er was 
gelegenheid voor belangstellenden om reacties op de RES te geven. In 2021 zal de definitieve 
Energiestrategie worden gepubliceerd. Ondertussen vinden er diverse onderzoeken en 
veldbezoeken t.b.v. ecologie plaats. 
 
Zonne-energie 
De Buurtvereniging heeft in februari een zienswijze ingediend i.v.m. de voorgenomen vergunning 
voor een Zonnepark ter hoogte van Buitenbrinkweg 77/Schaapsdijk. Gezien de invloed die het 
aanleggen van zonnevelden op het landschap heeft, vonden we het belangrijk om de raad een 
aantal punten mee te geven voordat een dergelijk impactvol besluit wordt genomen.  

We hebben door in te spreken in de raad, via diverse contacten bij partijen en het indienen van 
een zienswijze onze zorgen voor de landschappelijke impact gedeeld.  
De gemeente heeft besloten om af te wijken van het huidige bestemmingsplan en wel een 
vergunning af te geven voor het project. Dat vinden we uiteraard spijtig maar we hebben geen 
verdere bezwaren ingediend bij de Raad van State tegen een individueel initiatief. 
 
Verkeer 
Er zijn 2 in het oog springende onderwerpen: het al dan niet openstellen van de rotonde bij Groot 
Horloo. Hiervoor hadden we een informatieavond georganiseerd die in september niet kon 
doorgaan. En door de coronamaatregelen hebben we de avond nog niet opnieuw kunnen plannen. 
 
Het fietspad aan de Zeeweg/Schaapsdijk is al jaren een plan waar de gemeente mee bezig is. 
Helaas is het project zo vaak op de langere baan geschoven dat in het najaar van 2020 door de 
raad is verzocht om te onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om van de 
Schaapsdijk een fietsstraat te maken. Wat dit voor consequenties heeft voor het stuk langs de 
Zeeweg is nog steeds onbekend.  
 
Functieveranderingsbeleid gemeente Ermelo 
Het herijken van het functieveranderingsbeleid is een langdurend lopend onderwerp. Het heeft 
sinds 2019 bij de gemeente stil gelegen. In de zomer is er een nieuwe ambtenaar mee aan de slag 
gegaan. We hopen het beleidsstuk dan ook 2021 in de gemeentelijke besluitvorming terug te zien. 
 
Buurtvereniging over CPO 'In Vogelvlucht' 
In 2020 hebben we uitgebreid uitgelegd waarom de Buurtvereniging geen voorstander is van de 
woningbouw aan het Rodeschuurderwegje. We hebben vele gesprekken gevoerd, ingesproken bij 
vergaderingen, op diverse plekken onze standpunten uitgelegd en heel veel tijd en energie 
gestoken om het standpunt uit te leggen. 
 
Deze bezwaren hebben we in een zienswijze samengevat en ingediend bij de gemeente. De 
gemeente heeft in december besloten om toch in te stemmen. Omdat een de volgende stap, 
bezwaar aantekenen bij de Raad van State, een ingrijpend besluit is hebben we besloten een 
enquête onder de leden te organiseren en uit te voeren in januari 2021. 
 
Aanspreekpunt 
De leden van het bestuur willen graag het direct aanspreekpunt zijn als er vragen, ideeën of 
plannen zijn. Er zijn diverse voorbeelden van korte lijnen waarbij we proberen mee te denken met 
de verschillende bewonersgroepen die samen zijn gekomen doordat er grotere initiatieven in hun 
buurt worden genomen.  
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De toekomst 
De buurtvereniging heeft als doel om het algemeen belang van de bewoners van Horst en Telgt te 
behartigen. Er zijn veel verschillende ontwikkelingen die in ons buitengebied spelen. Het is een 
voortdurende uitdaging om overal recht aan te doen. Het ophalen van de juiste informatie en 
meningen uit de buurt blijft een belangrijk aandachtspunt.  

Daarom is het bestuur in 2020 een paar keer in gesprek geweest met de Leefbaarheidsalliantie. 
Een door de Provincie Gelderland gefinancierde instantie die besturen helpt en adviseert bij hun 
ontwikkeling. We willen dan ook heel graag in het najaar van 2021 een ALV uitschrijven en hier 
samen met de leden over verder praten.  

 

maart 2021, 
C. Veeningen - voorzitter    M. van Hartskamp - secretaris 
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