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Zomerbericht 2018 

Inleiding 

 
Na lange tijd acht het Bestuur van SME het wenselijk om u, als donateur eens ´bij te praten´ over 
activiteiten die ondernomen zijn in de afgelopen periode en om u alvast te informeren over 
onderwerpen waarmee we ons in de rest van het jaar 2018 gaan bezighouden. 
Op onze website www.sme-ede.nl wordt hierop inhoudelijk dieper ingegaan.  
 
 
Bestuur en donateurs 
 
Eind april hebben we afscheid genomen van onze voorzitter, Judith Klostermann. Zij is in maart 
2018 in de Gemeenteraad van Ede gekozen. Naar wij hopen wordt daarmee de relatie van de SME 
met de plaatselijke politiek versterkt. Sinds het vorige bericht is het bestuur met twee nieuwe 
bestuursleden versterkt: Erik Wesselius en Rik Leemans, beiden uit Bennekom. Het is de bedoeling 
dat de functie van voorzitter zo spoedig mogelijk vervuld gaat worden. Maar dit laat dat nog even op 
zich wachten.  
 
Daarnaast hebben we een aantal nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Deels naar aanleiding 
van het 45-jarig bestaan van SME in oktober 2017 gehouden Middagsymposium ‘De Groene Stad 
Ede’. Ook spontane aanmeldingen naar aanleiding van acties of protesten die met Natuur, 
landschap en milieu te maken hebben, doen zich voor. Bijvoorbeeld het ageren van SME tegen de 
in juni gehouden autorace van ‘Centraal Nederland Rally’ in het buitengebied van Lunteren.  
 
 
Herinnering donaties 
 
Met dit bericht wil de SME u er tevens graag aan herinneren dat u uw donateursbijdrage 
voor 2018 kunt overmaken op rekening NL53 INGB 0002779668 t.n.v. Stichting 
Milieuwerkgroepen Ede, p/a Halderweg 11A, 6721 ZJ Bennekom (de donateursbijdrage 
bedraagt minimaal € 10,- per jaar). 
Mocht U inmiddels een bijdrage hebben overgemaakt, dan is deze herinnering uiteraard 
niet op u van toepassing. 
 
Mochten wij u dit bericht per gewone post hebben verzonden, en u heeft de beschikking over e-
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mail, dan willen wij vragen uw e-mailadres aan ons mee te delen. Dit kan via het mailadres 
secretaris@sme-ede.nl. Daarmee kunnen we ons portokosten besparen.  
 
 
Stand van zaken diverse onderwerpen 
 
Parklaan 
SME is in gesprek, zonder naïef te zijn, met de Gemeente over ontwikkelingen met betrekking tot 
de Parklaan. Wij worden daarbij bijgestaan door onze verkeersdeskundige en onze advocaat. 
Een definitieve oplossing voor de PAS-problematiek gaat langer duren. Ten gevolge daarvan kan 
de Gemeente haar oorspronkelijke planning nog steeds niet realiseren. 
Mocht er een oplossing in zicht zijn, dan hoort u van ons. 
 
 
Tijdelijke voorzieningen ontsluiting Kazernelaan 
Omdat het realiseren van de Parklaan vertraging oploopt heeft de Gemeente een probleem 
omdat de woningbouw op de voormalige kazerneterreinen wel doorgaat en er ook al gewoond 
wordt. De geplande ontsluiting door de Parklaan laat op zich wachten. Om die reden wil men aan 
de Nieuwe Kazernelaan op diverse plekken ‘voorlopige voorzieningen’ treffen om het gebied voor 
zowel bewoners als voor bouw- en werkverkeer te ontsluiten. Hierbij worden ‘tijdelijk’ bomen 
gekapt, wat uiteraard niet mogelijk is. SME heeft zienswijzen ingediend om de druk op de ketel te 
houden. 
 
 
Ontwerpbestemmingsplan Otterlo, Weversteeg en Onderlangs 
SME heeft een zienswijze ingediend op dit ontwerpbestemmingsplan. Het grenst aan het Natura 
2000-gebied Veluwe, reden om extra alert te zijn. SME vreest aantasting van het Natura 2000-
gebied doordat aan de rand daarvan woningen gebouwd worden, met alle (verkeers)gevolgen 
van dien. Ook twijfelt SME aan het nut en de noodzaak om juist aan déze kant van het dorp 
woningbouw te realiseren.  
 
 
Uitwerking convenant Kastanjebos 
De Gemeente Ede lukt het maar niet om zich aan de afspraken te houden rondom de aanleg van 
het Kastanjebos, het nieuwe sportpark in Otterlo. Een belangrijk punt is dat de faunapassage die 
speciaal aangelegd zou worden nog steeds niet is ingericht. Andere maatregelen die niet of niet 
goed zijn uitgevoerd, zijn afrasteringen die moeten voortkomen dat dassen de weg oversteken in 
plaats van dat zij de tunnel gebruiken.  
 
SME is teleurgesteld over de uitvoering door de Gemeente van het convenant dat de SME in 
2015 met de Gemeente sloot. In feite hadden alle maatregelen al voor de ingebruikname van het 
Kastanjebos uitgevoerd moeten zijn. Om die reden staat in het convenant dan ook dat de 
gronden, dus het sportpark, niet in gebruik mogen worden genomen voordat die maatregelen 
uitgevoerd zijn. Uit deze casus blijkt dat het moeilijk is via een convenant afspraken na te laten 
komen. 
 
 
Autorally  
In het voorjaar van 2018 heeft de Gemeente een vergunning verleend aan ‘Centraal Nederland 
Rally’ om in het buitengebied van Lunteren een autorally te houden. SME had met buurtbewoners 
vooraf een zienswijze ingediend, en daarna een bezwaarschrift tegen de toch verleende 
vergunning. Uiteraard past het niet meer in deze tijd een dergelijk evenement te organiseren, 
bijvoorbeeld alleen al gezien de extra uitstoot van kwalijke stoffen en geluidsoverlast.  
 
Daarnaast wordt het leefgebied van flora en fauna aangetast, spelen veiligheid en het niet-
toegankelijk zijn van het gebied voor bewoners een rol. Nadien is er een hoorzitting geweest, en 
het is nu afwachten of de Gemeente gevoelig is voor onze argumenten.  

mailto:secretaris@sme-ede.nl


3 

 

 
 
Onttrekking van vervuild grondwater (de ‘ENKA-pluim’) en ongezuiverde lozing daarvan via een 
smeerpijp op de Neder-Rijn 
Twee organisaties, Waterschap Vallei & Veluwe en Rijkswaterstaat, hebben onder auspiciën van 
de Gemeente Ede en de Provincie Gelderland vergunningen aangevraagd om vervuild 
grondwater op te pompen en ongezuiverd op de Neder-Rijn bij Wageningen te lozen.  
 
Zoals bekend gaat het om vervuiling veroorzaakt door de voormalige ENKA-fabriek. Naast 
sulfaat, op zich vrij onschuldig en ook nu al in de Neder-Rijn aanwezig, gaat het ook om zeer 
giftige, kankerverwekkende stoffen. SME vindt het anno 2018 ongehoord dat mede omwille van 
financiële redenen giftige stoffen ongezuiverd geloosd worden op oppervlaktewater.  
 
 
Samenwerking met Gemeente 
Het overleg en de samenwerking gedurende de raadsperiode van de Gemeenteraad 2014 – 
2018 verliep soepeler dan de periode ervoor. Gedurende de laatste jaren was er met diverse 
wethouders maar ook ambtenaren regelmatig en soms ook ad hoc overleg over diverse 
onderwerpen, hoewel meningen en belangen vaak uiteenliepen. SME heeft, net als andere 
daartoe uitgenodigde maatschappelijke organisaties aan de nieuwe Gemeenteraad input 
geleverd voor het nieuwe Bestuursakkoord voor de periode 2018 – 2022.  
 
Het is zeker de bedoeling het structureel overleg met wethouders en ambtenaren te continueren 
terwijl SME merkt dat we ook steeds eerder in besluitvormingstrajecten met impact op onze 
onderwerpen betrokken worden. Aan de andere kant merken we nog steeds verkokering binnen 
de ambtelijke organisatie, waardoor processen niet goed lopen. 
 
 
Ontwikkelingen diverse projecten, onder andere World Food Center en Stationsgebied 
Bovengenoemde projecten vormen de grootste nieuw op stapel staande bouwprojecten die tegen 
Natura 2000-gebieden aanliggen, naast ontwikkeling van (beperkte) nieuwbouwlocaties. SME 
houdt bij al deze projecten de vinger aan de pols en wordt redelijk op de hoogte gehouden. Naast 
praktische aspecten denkt SME ook mee c.q. ageert op meer fundamentele punten, bijvoorbeeld 
over nut en noodzaak van (volgens ons) te megalomane projecten, niet passend binnen de 
gemeente Ede.  
 
 
Symposium/donateursbijeenkomst 
Het ligt in de bedoeling om in oktober of november een donateursbijeenkomst te houden in de 
vorm van een symposium met als onderwerp ‘Schone lucht in de Gemeente Ede’. Directe 
aanleiding is een recent rapport van GGD Midden-Gelderland, waarin beschreven staat wat de 
gevolgen zijn van de uitstoot door industrie, verkeer en intensieve landbouw. In de gemeente Ede 
sterven vroegtijdig mensen ten gevolge van luchtvervuiling. Bij de vormgeving van dit symposium 
werken wij samen met o.a. de Gelderse Natuur en Milieufederatie. Te zijner tijd ontvangt u 
hiervoor een uitnodiging. 
 
 
Harry Manni, penningmeester 
Pieter Slim, secretaris 
 
 
 
De stichting heeft ten doel (1) het bevorderen van alle activiteiten en maatregelen die dienen ter bescherming en verbetering van het leefmilieu in de 
ruimste zin, in eerste instantie gericht op het gebied van de gemeente ede, (2) het bestrijden van alle aantastingen van het leefmilieu in de gemeente 
ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; met name ook die aantastingen welke veroorzaakt worden door lawaai, lucht- , water- en 
bodemverontreiniging, (3) het geven van voorlichting en het verschaffen van documentatie bettreffende het sub (1) en (2) gemelde, alsmede omtrent 
aangelegenheden de algehele milieuproblematiek betreffende, aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en de bevolking van de 
gemeente Ede en aan bedrijven en andere instanties binnen de gemeente Ede en voor zoveel nodig of wenselijk haar omgeving; (4) het voeren en 
ondersteunen van acties  ter bevordering van de hiervoor gemelde doelstellingen van deze stichting. 


