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Agenda 
 

 

 
 
Vanaf 19.30 Ontvangst, inloop met Coronacheck 
 

 
20.00  Welkom door Erik Wesselius, plaatsvervangend 

voorzitter SME 
 
 

20.15 Lezing Prof. Dr. Rik Leemans: ‘De achtergronden 
en onderbouwing van Klimaatverandering en 
klimaatbeleid’ 

 
 

21.00  Koffie-, theepauze 
 

 
21.15 Lezing Ir. Petra Souwerbren: ‘Stikstof, de crisis 

voorbij’ 

 
 
22.00 Dankwoord, terugkoppeling belangrijke 

actiepunten donateursavond 2019, sluiting  
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Uitnodiging, inleidingen sprekers 

 

 

 

Uitnodiging SME aan donateurs en belangstellenden voor 
18 november 2021 ‘Klimaatverandering en 

Stikstofproblematiek’ 

 

Vorig jaar kon de SME vanwege corona geen publieke bijeenkomst 
organiseren. Nu dat met enige beperkingen weer wel mogelijk is, nodigen 
we u bijzonder graag uit voor een avond met presentaties over twee 

onderwerpen die hoog op onze agenda staan: klimaatverandering en de 
stikstofproblematiek. 

‘De effecten van de Klimaatverandering en van de 

Stikstofproblematiek (klimaat- en stikstofcrisis) voor ons in Ede’ 

 

Sprekers zijn respectievelijk: 

 

Prof. Dr. Rik Leemans, hoogleraar milieusysteemanalyse Wageningen 
University & Research, inhoudelijk actief betrokken bij de ‘UN-Panels on 

Climate Change’ (IPCC): 

‘De achtergronden en onderbouwing van Klimaatverandering en 
klimaatbeleid’ 

Klimaatverandering werd al in 1896 beschreven door de Zweedse 
nobelprijs winnaar en chemicus Ahrenius. Sindsdien is de 
wetenschappelijke en theoretische basis steeds sterker onderbouwd en 

zijn toekomstscenario’s gemeengoed geworden. Drie jaar geleden werd de 
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Nobelprijs voor de Economie uitgereikt aan Prof. Nordhaus, die de eerste 

was die de twee-graden doelstelling opperde. Dit jaar is de Nobelprijs voor 
de Natuurkunde gegeven aan twee klimaatmodelpioniers: Hasselman en 
Manabe. 

 
Ik presenteer de geschiedenis van het klimaatonderzoek, het UN 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en het klimaatbeleid 

dat leidde tot de ambitieuze 1,5 graden doelstelling van Parijs in 2015. 
Aan de hand van een eenvoudige relatie van cumulatieve uitstoot en 
mondiaal gemiddelde temperatuurstijging, laat ik zien wat de uitdaging is 

om aan die Parijs-doelstelling te voldoen. 
 
Hieruit zal blijken dat het Nederlandse klimaatbeleid onvoldoende 

is en dat de Europese ‘Green Deal’ de goede kant uit gaat. Tenslotte zal ik 
enkele oplossingsrichtingen bespreken. 
 

 

Ir. Petra Souwerbren, directeur Natuur en Milieu Gelderland:  
 

 
‘Stikstof, de crisis voorbij’ 

Jarenlang is er gewerkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof met als 

doel om de natuurkwaliteit te verbeteren. In 2019 oordeelde de rechter 
dat de aanpak niet houdbaar was. Sindsdien worden er in dit grote dossier 
slechts kleine stapjes gezet. Vergunningverlening is een groot probleem. 

Wat moet er gebeuren om uit de impasse te komen? 
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Verslag 

 

Pieter telde 51 bezoekers en meldt dat, gezien zijn mailwisseling het er 
zonder corona meer geweest zouden zijn.  

Ongeveer acht uur heet Erik Wesselius, plaatsvervangend voorzitter van 

SME, eenieder welkom. Hij vertelt dat de sprekers vanavond 
bovengemeentelijke en zelfs mondiale problemen bespreken die ook grote 
invloed hebben op de inwoners en het grondgebied van Ede. 

Eerst volgt hier een kort verslag van de lezingen. Omdat de PowerPoint-
presentatie bijgevoegd zijn wordt hier beperkt verslag gedaan. Daarna 
zal, conform de agenda, teruggekoppeld worden wat SME gedaan heeft 

met de prioriteiten van de donateursavond 2019. 

 

I Rik Leemans 

De heer Leemans neemt ons mee in zijn carrière als modelbouwer en 
klimaatonderzoeker. Klimaatverandering kan leiden tot een nog 
gevaarlijker instorting van de biodiversiteit.  

Na een aantal definities legt hij uit dat het doel van het IPCC is om 
beleidsmakers en politici te informeren. Al sinds 1957 wordt de CO2-

concentratie in de atmosfeer gemeten. Deze is constant gestegen, alsook 
de temperatuur op aarde. Duidelijk is dat menselijk ingrijpen deels 
verantwoordelijk is voor deze stijgingen.  

Rik neemt ons mee in het politieke geharrewar dat uiteindelijk leidt tot het 
klimaatakkoord van Parijs uit 2015, waar afgesproken wordt dat de 
stijging maximaal 1,5 graad mag zijn. Behalve deskundigen lijkt nu ook 

het grote publiek te zijn doordrongen van de noodzaak de 
temperatuurstijging en CO2-uitstoot terug te dringen. Er is zeker reden tot 
bezorgdheid. De effecten van klimaatverandering verschillen wereldwijd 

erg per regio. Vaak zijn Westerse landen de grote veroorzakers, terwijl de 
negatieve effecten vooral voelbaar zijn in ontwikkelingslanden. 

Uiteindelijke effecten zijn het smelten van ijs, stijging van de zeespiegel, 

weersveranderingen: meer extreme weersomstandigheden. Ook 
verdroging en vernatting worden problematisch, met alle gevolgen voor 
voedselvoorziening en naar verwachting het op gang komen van grote 

migratiestromen.  

Oplossingen zijn voorhanden: sterke reductie CO2-uitstoot, stoppen met 
fossiele energie, maar de politieke wil wereldwijd lijkt nog ver weg.  
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II Petra Souwerbren  

 

Petra Souwerbren begint met het uitleggen wat het probleem is. Tijdens 
de vorige donateursavond is dit ook al ter sprake gekomen, maar voor de 

volledigheid. Stikstof is nodig om vegetatie te laten groeien. Te veel 
stikstof is niet goed. Watervervuiling, verlies biodiversiteit, opwarming, 
klimaat en gezondheidsschade voor mensen zijn de gevolgen. Een 

heleboel stikstofvervuiling komt binnenwaaien, maar Nederland is toch 
een netto-exporteur van stikstof. Het verkeer, de industrie en de 
industriële landbouw zijn belangrijke oorzaken.  

In Ede zijn relatief veel kwetsbare N2000-gebieden, die erg te lijden 
hebben onder de stikstofemissies, vooral van de industriële landbouw. 

Oplossingsrichtingen wijzen op het reduceren van de veestapel, naast 

beheersmaatregelen om de kwetsbare natuur te herstellen.  

 

III Prioriteiten donateursavond 2019 

Na afloop van de boeiende lezingen gaat Erik Wesselius in op de manier 
waarop SME afgelopen twee jaar omgegaan is met de prioriteiten die 
donateurs op de donateursavond van 14 november 2019 gesteld hebben.  

Prioriteiten toen: 

• Stikstofproblematiek 
• Biodiversiteit 

• Biomassacentrale, snoei- en kapbeleid 

Sinds die tijd is er door SME veel aandacht aan deze onderwerpen 
besteed. Wat wel een rol speelde vanaf begin 2020 is dat de COVID-19 

crisis fors van invloed is geweest op heel het functioneren van Nederland, 
en dus ook impact heeft gehad op bijvoorbeeld de snelheid waarmee de 
Gemeente Ede de stikstofcrisis te lijf is gegaan. Landelijk had dit geen 

prioriteit. De Gemeente heeft al die tijd een afwachtende houding 
aangenomen op dit dossier, zodat er nog weinig verbeterd is. Ook de 
Provincie heeft gewacht op landelijke regelgeving. Er zijn wel enkele 

maatregelen genomen om de natuur op de Zuidwest Veluwe wat te 
verbeteren door in november 2020 meer dan 1 miljoen kilo kalk boven de 
Noord-Ginkel en de Ginkelse hei uit te strooien. Hierdoor verbetert de 

structuur van de grond, goed voor flora en fauna.  

Een voorbeeld hoe de Gemeente in overleg met SME ervoor zorgt dat de 
biodiversiteit in ieder geval niet sterk afneemt is de verplaatsing van 
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zandhagedissen en hazelwormen op de kazerneterreinen. Het verplaatsen 

van deze dieren is een voorbeeld het feit dat er toch wel moeite gedaan 
wordt om bij de bouw van woningen, bedrijventerreinen en infrastructuur 
(Parklaan) rekening te houden met flora en fauna.  

Wat betreft het snoei- en kapbeleid constateert SME dat er nog steeds 
verbeterpunten mogelijk zijn. De Gemeente heeft een bomenfonds 
opgericht, waarin bijdragen gestort worden wanneer het niet mogelijk is 

om in geval van noodzakelijke kap in omvang voldoende compenserende 
begroeiing terug te plaatsen, maar de uitvoering laat te wensen over. De 
relatie Gemeente-Omgevingsdienst-Andere organisaties, waaronder SME, 

blijft een blijft lastige.  

Daarnaast blijft de Gemeente nog steeds geloven in biomassacentrales. 
SME blijft kritisch op dit onderwerp en vindt dit geen écht duurzame 

oplossing voor natuur en milieu. Ook maatschappelijk gezien brokkelt het 
draagvlak voor ‘hout bijstoken’ af.  

 


