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Geachte leden van de gemeenteraad van Ede,

De Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) geeft hierbij haar zienswijze op het ontwerp 
bestemmingsplan WFC, deelgebied A en het bijbehorende Beeldkwaliteitsplan 
(NL.IMRO.0228.BP2020EDEO0003-0201).

Milieuvriendelijke invulling Mauritskazerne

Zoals wij in onze zienswijze op de Structuurvisie voor het gehele WFC-plangebied al 
aangaven, zetten wij grote vraagtekens bij de aard, omvang en (financiële) haalbaarheid van
de ‘World Food Center Experience’. De SME geeft de voorkeur aan een andere, 
milieuvriendelijke invulling van de gebouwen van de voormalige Mauritskazerne, bijvoorbeeld
als verzamelpand voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid. Bij een dergelijke invulling 
kunnen de monumentale gebouwen in hun huidige vorm bewaard blijven, en kan de 
miljoenen kostende aanbouw achterwege blijven. De niet benutte ruimte (zowel de locatie 
voor de nieuwbouw van de WFC Experience als die voor het voorziene hotel naast de 
Experience) kan een andere, groene bestemming krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van een 
moestuinbedrijf dat de omringende wijken van verse groenten, kruiden en kleinfruit voorziet.

Verkeer en parkeren

In de huidige opzet, met een streefgetal van 300.000 bezoekers per jaar, gaat de WFC 
Experience onherroepelijk leiden tot extra autobewegingen, met name over de Parklaan. De 
Parklaan wordt in het ontwerpbestemmingsplan slechts aangeprezen als “snelle en goede 
verbinding naar de A12 (Poortwachter) en de N224”. De gemeente zou er alles aan moeten 
doen om zeker te stellen dat de Parklaan zoals deze nu is ontworpen, ook toekomstige 
verkeersstromen makkelijk kan blijven verwerken. Wij missen in het ontwerpbestemmings-
plan een kwantificatie van de verwachte toename van het autoverkeer op de Parklaan ten 
gevolge van ingebruikname van de WFC Experience, in verhouding tot de totale verwachte 
verkeersstromen op de Parklaan. Daarbij gaat het om projecties voor meerdere jaren, zowel 
vlak na oplevering van de WFC Experience als voor de daaropvolgende jaren, wanneer een 
steeds groter deel van het WFC-plangebied bebouwd zal zijn. Uiteindelijk gaat het om de 
totale verkeersstroom die vanuit het WFC-plangebied in de toekomst de Parklaan zal 
belasten.

Bezoekers van de WFC Experience die per auto komen kunnen volgens het concept-
bestemmingsplan de eerste jaren gratis parkeren op nog braakliggende bouwvelden elders 
op het WFC-terrein. De SME vindt het een verkeerd signaal richting bezoekers dat 
autoparkeerruimte gratis en ruim voorhanden is en het past ook niet bij de doelen en 
ambities voor verkeer en vervoer zoals die in de Structuurvisie voor het World Food Center 
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Ede (2019) verwoord is: “Het aantal autobewegingen van en naar, maar ook over het terrein 
wordt zoveel mogelijk beperkt”.

Stikstof

Als bezoekers met de auto naar de WFC Experience komen dan betekent dat extra uitstoot 
van stikstof, CO2 en fijnstof. Die uitstoot komt terecht in (deels nog te bouwen) omringende 
woonwijken en in het pal aangrenzende Europees beschermde Natura 2000-gebied Veluwe. 
In het ontwerpbestemmingsplan wordt gesteld dat de plannen voor de WFC Experience 
“ruim binnen de toegekende (stikstof)ruimte uit de Nbw-vergunning” zouden vallen. De 
Stichting Milieuwerkgroepen Ede betwist dat de gemeente zich voor het realiseren van de 
plannen voor WFC deelgebied A kan beroepen op de in 2015 verleende Nbw-vergunning. 
De daarin voorgestelde mitigerende maatregelen zijn ten enenmale marginaal en 
onvoldoende. Er is sprake van opeenstapeling van (cumulatieve) effecten bij de voorziene 
ingreep, en sprake van externe werking op het aangrenzende Natura 2000-gebied.
De vergunning is gebaseerd op verouderde aannames, en het is het twijfelachtig of aan de 
voorwaarden van de vergunning is voldaan. Maatregelen ter compensatie van aan te richten 
natuur- en milieuschade worden niet gesteld. 

Volgens de SME dient de gemeente Ede voor het ontwerpbestemmingsplan “Ede, World 
Food Center, deelgebied A” met de AERIUS Calculator een afzonderlijke berekening te laten
maken van de verwachte stikstofdepositie in Natura 2000-gebied Veluwe, zowel voor de 
bouwfase als voor de gebruiksfase. Vervolgens moet een ecologische effectbeoordeling 
worden gemaakt van de berekende stikstoftoenames. Dit is een voorwaarde voor de 
vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan. Vaststelling van het ontwerpbestemmingsplan
zonder deze berekeningen en effectbeoordelingen zou in strijd zijn met het 
zorgvuldigheidsbeginsel dat (tevens) gecodificeerd is in art. 3:2 van de Algemene wet 
bestuursrecht (AWB), dan wel in samenhang met het motiveringsbeginsel van art. 3:46 van 
de AWB.

Lichtvervuiling

Zoals wij in onze zienswijze op de structuurvisie World Food Center Ede (2019) hebben 
aangegeven is het belangrijk dat verhardingen en verlichting in het WFC-plangebied zo 
minimaal mogelijk blijven. Aanlichting van gebouwen om deze ’s avonds meer op te laten 
vallen, is voor de omringende natuur schadelijk en daarom onwenselijk.

Hoogachtend,

Drs. E.C. Wesselius Ing. P.A. Slim
Plaatsvervangend voorzitter SME Secretaris SME
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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: p/a Halderweg 11A, 6721 ZJ  
BENNEKOM, e-mail: 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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