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Najaarsbericht 2018
Geachte donateurs,
In dit Herfstbericht 2018 van SME wil het bestuur u op de hoogte brengen van enkele actuele
ontwikkelingen.
Herinnering donaties
Met dit bericht wil de SME u er tevens graag aan herinneren (mocht u dat nog niet hebben
gedaan) 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-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 en werk besparen.
Donateursavond
SME heeft de gewoonte in het najaar een donateursavond te organiseren. Vorig jaar was er, in het
kader van het 45-jarig bestaan een middagsymposium ‘De Groene Stad Ede’ in de raadszaal van
ons gemeentehuis. Een jaar eerder was er een donateursavond op Hoekelum met als thema
‘Klimaatontwikkeling en het effect op stedelijk waterbeheer’. Dit jaar hebben wij gekozen voor het
actuele thema ‘Luchtkwaliteit’. Reeds in ons Zomerbericht is dit aangekondigd.
Het wordt een bijeenkomst in samenwerking met onze moederorganisatie de Gelderse Natuur en
Milieufederatie (GNMF) en de gemeente Ede, en met bijdragen van de GGD en RIVM. Directe
aanleiding is een GGD-rapport van vorig jaar waarin een actuele stand van zaken wordt gegeven
van de luchtkwaliteit in de provincie Gelderland.
Omdat de voorbereiding met deze organisaties meer tijd kost dan vooraf voorzien, is deze
bijeenkomst niet in het najaar van 2018 maar op 29 januari 2019 in de raadszaal van het
gemeentehuis in Ede. Nadere informatie volgt.
https://www.ggdnog.nl/images/redactie/Rapport_Lucht_op_de_kaart_2017_-_Definitief_20170911.pdf

Parklaan
SME werkt de plannen voor een andere Parklaan samen met de gemeente en onze eigen
verkeersdeskundige en advocaat, verder uit. Het traject is nog niet afgerond. We denken dat dankzij
onze inzet vooralsnog wezenlijke verbeteringen (veranderingen) in de oorspronkelijke plannen
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bereikbaar zijn. Een rol speelt op de achtergrond ook de uitspraak van het Europese Hof van Justitie
inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Hierover is op 7 november jl. een uitspraak
geweest die niet bij voorbaat gunstig voor de gemeente uitpakt. Vandaar dat de SME reeds nu
mogelijk een oplossing kan bereiken.
https://europadecentraal.nl/europees-hof-van-justitie-pas-alleen-onder-strenge-voorwaarden-verenigbaar-met-de-habitatrichtlijn/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/07/europese-hof-nederlands-stikstofbeleid-voldoet-niet-a2754251

Eikenlaan
Eindelijk is de gemeente bereid gebleken in overleg te treden over dit dossier. Partijen hebben de
Rechtbank nu gevraagd de zitting die op 12 november 2018 was is gepland, uit te stellen, zodat er
in onderling inhoudelijk overleg over een oplossing, de kap van 10 eiken (deels) wordt voorkomen.
Kazernelaan ontsluiting
SME probeert zoveel mogelijk bomen en overige groene infrastructuur te behouden bij de tijdelijke
ontsluitingen ten behoeve van de bouw op de voormalige kazernes. Gaven de eerste plannen aan
een kap van 12 bomen langs de Kazernelaan, in overleg is dit teruggebracht naar 4 bomen, met
herplantplicht en compensatie.
ENKA-smeerpijp
Waterschap Vallei en Veluwe, Provincie en Gemeente hebben nog steeds het voornemen om
vervuild grondwater, afkomstig van het voormalige ENKA-terrein ongezuiverd op de Neder-Rijn te
lozen. SME blijft zich hiertegen verzetten. Procedures zijn vertraagd. Door de gezamenlijke inzet
van de SME en Mooi Wageningen is een milieueffectrapport opgesteld dat evenwel gebreken
vertoont. Wij zullen daarom een zienswijze indienen.
Kastanjebos
Het lukt de gemeente nog steeds niet om de afspraken over de aanleg van het sportpark
‘Kastanjebos’ die in 2015 in een convenant met de SME zijn vastgelegd, na te komen. Organisaties
als SME en Natuurlijk Otterlo blijven alert om de gemeente zich aan die afspraken te laten houden.
Een overeenkomst over een andere Parklaan moeten daarom ‘in beton gegoten’ zijn.
De Gemeente stelt nu een lijst op met nog uit te voeren herstelmaatregelen.
Zonneparken Binnenveld
Wageningen Universiteit en Research is van plan een grootschalig zonnepark in het Binnenveld te
realiseren. Hoewel SME niet tegen zonne-energie is, integendeel zelfs, stuit de grootschaligheid en
de locatie ons wel tegen de borst. SME trekt hier samen op met andere groepen, bijvoorbeeld met
het ‘Comité Verontruste Omwonenden Zonnepark Dijkgraaf’.
Stand van zaken diverse onderwerpen
Verder zijn we als SME o.a. betrokken bij de ontwikkelingen van de Spoorzone, WFC, Centrumplan
(groener!), Nut en noodzaak Kerkwegtunnel, en een Structuurvisie voor Kernhem. Met de gemeente
vindt regelmatig constructief overleg plaats o.a. over een invulling van een Groenfonds,
waardebepaling van groene infrastructuur, en compensatie voor het verdwijnen ervan.
Zoals U ziet veel activiteiten, mede mogelijk dankzij uw donateursbijdrage. We zouden als bestuur
hierbij goed ondersteuning kunnen gebruiken, zowel bij algemene, als bij specifieke onderwerpen
die uw interesse hebben. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren, laat ons dat dan weten!
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.#
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