
Aan: De leden van de gemeenteraad Ede
Onderwerp: Informatie t.b.v. de stemming over de realisatie van de “World Food Center 

Experience” (agendapunt BV11)
Ons kenmerk: U645

Bennekom, 22 september 2021

Geacht raadslid,

Uw raad stemt morgenavond, 23 september 2021, tijdens de besluitvormende vergadering 
over de realisatie van de “World Food Center Experience” (agendapunt BV11).

Namens de Stichting Milieuwerkgroepen Ede willen wij nogmaals onder uw aandacht 
brengen dat wij in onze zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan WFC, deelgebied A 
betwisten dat de gemeente zich voor het realiseren van de plannen voor WFC deelgebied A 
(dat wil zeggen: de WFC Experience) kan beroepen op de in 2015 verleende Nbw-vergunning
voor alle kazerneterreinen. De Nbw-vergunning is gebaseerd op verouderde aannames en de 
aangegeven mitigerende maatregelen zijn ten enenmale marginaal en onvoldoende. Bij 
realisatie van de WFC Experience zal er sprake zijn van een opeenstapeling van (cumulatieve)
effecten, met een externe werking op het aangrenzende Natura 2000-gebied. De SME meent 
verder dat op het punt van compensatie van natuur- en milieuschade ten gevolge van dit 
project zelfs niet aan de voorwaarden van de huidige Nbw-vergunning wordt voldaan.

In de plannen voor de WFC Experience ontbreekt verder een concreet vervoersplan dat erop 
gericht is te voorkomen dat de verwachte extra verkeersstromen van bezoekers de Parklaan 
zullen doen dichtslibben, waardoor alsnog een onwenselijke verdubbeling van de Parklaan in 
zicht zou komen. Dit druist in tegen de afspraken over de Parklaan zoals die eind 2018 
werden gemaakt tussen de gemeente, de SME en Natuur en Milieu Gelderland.

De Businesscase WFC signaleert dat vertraging in het planologische- of aanbestedingsproces 
een financieel risico vormt, en presenteert een scenario dat kan worden ingezet als dit risico 
zich voordoet (pag. 58). De Second opinion haalbaarheid WFC Experience (in opdracht van 
de provincie Gelderland) tekent daarbij aan dat het scenario uit de businesscase weliswaar een
reeks van maatregelen schetst om het risico te reduceren, maar dat de “ervaring leert dat het 
planologische proces vaak het meest risicovol is wat betreft vertraging van het proces.”
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Wij willen er u middels deze brief op attenderen dat de Stichting Milieuwerkgroepen Ede, als 
uw raad het ontwerpbestemmingsplan WFC deelgebied A goedkeurt, om de hierboven 
aangegeven redenen bezwaar zal maken tegen dit bestemmingsplan. Het ons inziens 
onterechte beroep op de in 2015 verleende Nbw-vergunning voor alle kazerneterreinen zal 
daardoor onvermijdelijk leiden tot vertraging in het afronden van de planologische procedure.

Hoogachtend,

Drs. E. Wesselius Ing. P.A. Slim
plaatsvervangend voorzitter secretaris

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Stichting Milieuwerkgroepen Ede
Stichting Milieuwerkgroepen Ede komt op voor natuur, landschap en milieu in de gemeente Ede. Op allerlei manieren spannen we ons in om 
ontwikkelingen ‘groen’ bij te sturen. Kijk voor meer informatie op http://www.sme-ede.nl. Secretariaat SME:  secretaris@sme-ede.nl
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

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 
betreffende 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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