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Zomerbericht 2019
Geachte donateurs,
In dit Zomerbericht 2019 van de SME wil het bestuur u op de hoogte brengen van
enkele actuele ontwikkelingen.
Nieuwe bank / herinnering donaties
Vanaf juni 2019 maakt de SME gebruik van een andere bank. Het bestuur vindt dat
de uitgangspunten van Triodosbank beter aansluiten bij de doelstellingen van de
SME.
Het nieuwe IBAN bankrekeningnummer luidt vanaf nu: NL55 TRIO 0379 5935 13.
Met dit bericht wil de SME u er tevens graag aan herinneren (mocht u dat
nog niet hebben gedaan) dat u uw donateursbijdrage voor 2019 én
eventueel ook nog voor 2018 nu dus kunt overmaken op
IBAN rekeningnummer NL55 TRIO 0379 5935 13
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.
Indien 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 houdt traditiegetrouw in het najaar een donateursavond. Ook in 2019 staat
deze weer voor de deur en wordt gehouden op
donderdag 14 november van 20-22 uur in ’t Schot op het landgoed Hoekelum, net
buiten Bennekom aan de Edeseweg 122, 6721 KE Bennekom. De avond begint met
een inloop om 19.30 uur.
Het onderwerp zal zijn ‘Gezonde leefomgeving’. Er is voor dit interessante onderwerp
een boeiende en deskundige spreker uitgenodigd: Arnold van den Burg, ecoloog.
Graag vernemen we dan welke onderwerpen u voor het volgende jaar van groot
belang vindt om daar aandacht aan te besteden. U bent allen van harte welkom!
Ruim voor de donateursavond ontvangt u nog een herinnering.
Parklaan wordt anders
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SME heeft in december 2018 na bijna veertien (!) jaar een overeenkomst met de
gemeente Ede gesloten over de Parklaan. De oorspronkelijke plannen zijn fors
verbeterd bezien vanuit het oogpunt van milieu en natuur. De SME heeft altijd op het
redelijke standpunt gestaan dat we niet tégen de Parklaan waren, maar voor een
ándere Parklaan dan zoals deze oorspronkelijk gepland was. Dit met name voor het
traject Reehorst-Hoekelum, waarop het beroep van SME zich concentreerde. Bij de
verdere, praktische uitwerking, blijft SME de komende jaren ook nauw betrokken. Met
deze overeenkomst heeft SME de bezwaarprocedure bij de Raad van State
ingetrokken.
Maar er is nog volop nazorg: er zullen nog steeds bomen worden gekapt, en er zal
moeten worden toegezien op de afspraken. Samen met de gemeente en de
Gelderse Natuur en Milieufederatie werken we aan een mobiliteitsplan om de
verkeersdruk op de Parklaan te beperken. Overleg blijft nodig bij de detaillering van
het ontwerp. Ook het noordelijke tracé behoeft aandacht.
De recente uitspraak van de Raad van State van juni 2019 omtrent de PAS heeft
overigens bijzonder veel (positieve) invloed: ook op de natuurlijke leefomgeving in de
gemeente Ede. Uitbreidingsplannen die stikstofuitstoot met zich meebrengen nabij
kwetsbare natuurgebieden zoals ons Natura 2000-gebied Veluwe, worden lastiger te
realiseren. Denk hierbij aan infrastructurele werken, woning- en utiliteitsbouw en
uitbreiding van de intensieve veehouderij. Ook een groot project als de opening van
vliegveld Lelystad wordt hiermee vertraagd. Een grote overwinning voor de natuur in
Nederland!
Eikenlaan

Ook dit dossier is eindelijk tot een voor de natuur redelijk einde gekomen. De
Rechtbank in Arnhem heeft in mei 2019 eindelijk een uitspraak over de Eikenlaan
gedaan. Vooraf was SME met de gemeente in overleg getreden. Er was, op basis
van voorstellen van SME, een compromis bereikt dat door de Rechtbank is
overgenomen. Het oorspronkelijke plan om tien bomen te kappen, waarmee de
laanstructuur in dit gedeelte van de Eikenlaan verloren zou gaan, is van de baan. In
plaats daarvan blijven de meeste bomen staan. Drie bomen, die in gedrang staan
van bomen op het aangrenzende terrein worden gekapt. De karakteristieke
laanstructuur blijft hiermee behouden.
ENKA-smeerpijp
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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. Wij
hebben bij de Rechtbank beroep ingediend tegen het verlenen van de vergunning
om het water op te pompen én hebben samen met Mooi Wageningen bezwaar
gemaakt tegen ongezuiverde lozing op de Neder-Rijn. Zolang deze procedures lopen
verricht het Waterschap geen activiteiten.
De SME zou hopen dat dit onzalig plan niet onder verantwoordelijkheid van GL- en
CU-wethouders (resp. Ede en Wageningen) en Water Natuurlijk wordt uitgevoerd.
In ons beroep maken de SME en MW aannemelijk dat de zeer zorgwekkende stoffen
PCB’s en dioxinen deel uitmaken van de vervuiling!
Enka: kappen twee eiken, bezwaar tegen hoogbouw
Op initiatief van bewoners van het Enka-terrein is bezwaar gemaakt tegen het
kappen van de twee laatste (monumentale) eiken. Om de door de
projectontwikkelaar gewenste winstmaximalisatie te realiseren zouden deze moeten
worden gekapt. Ondertussen is met de projectontwikkelaar tot een vergelijk
gekomen: bomen gekapt, groenstructuur versterkt.
Daarnaast is er een (nieuw) idee om een woontoren van negen (!) verdiepingen aan
de bosrand te realiseren. SME heeft zich bij de bezwaarmakers van beide
onderwerpen aangesloten.
Otterlo: Kastanjebos, woningbouw Onderlangs & Weversteeg

De gemeente onderneemt na drie jaar eindelijk serieuze pogingen om de afspraken
na te komen die in het afgesloten convenant Kastanjebos met GNMF en SME waren
gemaakt. Maar ze heeft het er moeilijk mee.
Het gaat om natuurcompensatie voor het aangelegde sportpark.
De reeds in deze nieuwsbrief genoemde uitspraak van de Raad van State inzake de
PAS heeft ertoe geleid dat het bijzonder onwaarschijnlijk is dat de woningbouw aan
Onderlangs en Weversteeg in Otterlo zoals door de gemeente gepland, doorgaat. Dit
zou een te zware belasting voor kwetsbare natuurgebieden zijn.
Kazernelaan Sysseltselaan & verdere ontwikkeling kazerneterreinen
SME probeert zoveel mogelijk bomen en overige groene infrastructuur te behouden
bij de tijdelijke ontsluitingen ten behoeve van de bouw op de voormalige kazernes en
andere (tijdelijke) infrastructurele werken. Ook gezien het doorgaan van de Parklaan
is het zaak alle ontwikkelingen op de voet te volgen.
Station / WFC
Ook het ontwikkelen van het World Food Centre en de stationszone (hoewel deze
laatste vertraging oploopt) baren SME zorgen. Het is constant noodzakelijk de vinger
aan de pols te houden om ervoor te zorgen dat de leefomgeving niet te veel wordt
aangetast bij de ontwikkeling van deze megaprojecten.
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Het WFC zal nadelige milieueffecten hebben op ons Natura 2000-gebied Veluwe (de
uitspraak van de Raad van State inzake de PAS staat het WFC in de weg) en op de
woonomgeving (zowel in als grenzend aan het plangebied), alsmede nadelige
effecten hebben op het landschap en het verkeer. De SME heeft een uitgebreide
zienswijze ingediend.
En het project is in financieel opzicht uiterst risicovol.
Kernhem
De SME is ook nauw betrokken bij het ontwikkelen van een visie voor het landgoed
Kernhem, ten noorden van de bebouwde kom van Ede. Samen met andere
(maatschappelijke) organisaties en belanghebbenden streven we ernaar dat het
landschap zo groen mogelijk blijft en verdere versnippering wordt tegengegaan. Wat
SME betreft rust er een taboe op woningbouw of andere grootschalige
bouwactiviteiten op het landgoed.
Zonneparken Binnenveld
Het ontwikkelen van een grootschalig zonnepark in het Binnenveld heeft de aandacht
van SME. Wij zijn tegen de grootschaligheid hiervan. Momenteel wordt een
zienswijze ontwikkeld.
Stand van zaken diverse onderwerpen
Verder zijn we als SME betrokken bij diverse infrastructurele werken en
bouwprojecten. Het gaat om het behoud van zoveel mogelijk groen en inpassing in
de natuurlijke omgeving. Denk aan het SOMA-terrein, reconstructie van de
Verlengde Maanderweg en Hakselseweg, en eventueel een tweede autotunnel onder
het spoor in de buurt van de Kerkweg.
Daarnaast vindt SME het ook belangrijk bij ontwikkelingen in het buitengebied de
vinger aan de pols te houden. Het gaat hierbij vaak om ‘sneaky’ uitbreidingen /
ontduikingen van bestemmingsplannen. Denk aan milieuvervuilende en
gezondheidsbedreigende bollenteelt of aan de intensieve veehouderij.
Gelukkig vindt met de gemeente ook regelmatig constructief overleg plaats over o.a.
een invulling van het nog steeds niet functionerende Groenfonds, waardebepaling
van groene infrastructuur, en compensatie voor het verdwijnen daarvan.
Zoals U ziet veel activiteiten, mede mogelijk dankzij uw donateursbijdrage. We
zouden als bestuur hierbij meer 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
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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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