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Geacht College, 

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER) ten be
hoeve van de besluitvorming over de Inrichtingsstudie Ede - Veenendaal en de Projectnotitie 
Kernhem (Ede) voor de partH~le herziening van het Streekplan Gelderland 1996. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluit
vorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in 
dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toegestuurd. 

Postadres Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800 
Utrecht 

~. 
dr. ir. G. Blom, 
voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Inrichtingsstudie Ede - Veenendaal en de Project
notitie Kernhem (Ed e) voor de parW:~le herziening 
van het Streekplan Gelderland 1996 

telefoon (030) 23476 66 
telefax (030) 233 12 95 

e-mail mer@eia.nl 
website www.commissiemer.nl 



Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 
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1. INLEIDING 

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen in een partH~le herziening van het 
Streekplan Gelderland 1996 het gebied Kernhem ten noordwesten van Ede 
aanwijzen als woningbouwlocatie voor ca. 3500 woningen. 

De directe aanleiding voor deze parW~le herziening is de vernietiging van het 
bestemmingsplan 'Kernhem' door de Mdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State op 21 december 2000. In deze uitspraak oordeelt de Mdeling 
dat in het Streekplan Gelderland 1996 "geen afgewogen, finale beslissing is 
genomen over de bouw van woningen ten noorden van Ede" en dat daarom 
"de vaststelling van het bestemmingsplan moet worden beschouwd als het 
besluit dat als eerste in de bouw van woningen ten noorden van Ede voorziet 
en dat dit plan dan ook moet worden aangemerkt als het eerste ruimtelijke 
plan dat in de activiteit waarvoor het opstellen van een milieueffectrapport 
verplicht is, voorziet." De Mdeling stelt "dat de gemeenteraad van Ede het be
stemmingsplan niet had mogen vaststellen zonder tevoren een milieueffect
rapport te doen opstellen". 

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen in de partiele herziening het ge
bied Kernhem in een concrete beleidsbeslissing aanwijzen als woningbouwlo
catie. Gedeputeerde Staten beogen hiermee dat het Streekplan Gelderland 
1996 alsnog het ruimtelijke plan wordt dat als eerste in de mogelijke bouw 
van meer dan 2000 woningen buiten de bebouwde kom voorziet. 

In 1994 is ten behoeve van de Inrichtingsstudie Ede-Veenendaal (ISEV) een 
MER opgesteld. In het MER ISEV wordt de locatie Kernhem als alternatief be
schreven. Dit MER is getoetst door de Commissie voor de milieueffectrappor
tage en op 26 september 1995 is een positief toetsingsadvies uitgebracht. 
Omdat de onderbouwing van de keuze voor Kernhem als woningbouwlocatie 
reeds in dit MER plaatsvindt. wordt dit MER opnieuw gebruikt voor de onder
havige streekplanherziening. Omdat het MER op onderdelen niet meer actueel 
is, is een notitie met milieu-informatie opgesteld, de 'projectnotitie Kernhem', 
waarin wordt ingegaan op de ontwikkelingen die zich sinds de publicatie van 
het MER ISEV hebben voorgedaan. 

Bij brief van 12 juni 2001 1 heeft de provincie Gelderland de Commissie voor 
de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over het MER ISEV en de projectnotitie Kernhem. Het MER en de 
projectnotitie zijn op 20 juni 2001 ter inzage gelegd2 . 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 3 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 

1 Zie bijlage 1. 

2 Zie bijlage 2. 

3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
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2. 

2.1 

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4 , 

die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. De Commissie heeft geconsta
teerd dat vee 1 inspraakreacties zich rich ten op de gevolgde procedure. Het is 
niet de wettelijke taak van de Commissie zich hierover uit te spreken. In dit 
advies verwijst de Commissie naar een reactie wanneer deze zich richt op de 
volledigheid en de juistheid van het MER. 

Op grond van de Wm5 toetst de Commissie: 
• op eventuele onjuistheden; 
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER; 
• aan de richtlijnen van het MER ISEV (voor zover nog van toepassing). 

Bij de toetsing houdt de Commissie het detailniveau in het oog dat bij een 10-
catieafweging voor een streekplan hoort. 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekort
komingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aan
wezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit 
over de parW~le herziening van het streekplan. Is dat naar haar mening niet 
het geval dan betreft het een essentieie tekortkoming. De Commissie zal dan 
adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen worden in het toet
singsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke 
aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de 
Commissie zich in het advies tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op on
juistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 

OORDEEL OVER HET MER 

Algerneen 

Voor de beoordeling van het MER ISEV wordt verwezen naar het advies dat de 
Commissie op 26 september 1995 heeft uitgebracht, waarin wordt aangege
yen dat het MER voldoende informatie biedt om de milieuaspecten te kunnen 
betrekken bij de besluitvorming6 . De Projectnotitie Kernhem geeft actuele in
formatie over de ontwikkelingen die zich sinds de besluitvorming over ISEV 
hebben voorgedaan. De Commissie heeft het MER ISEV en de Projectnotitie 
Kernhem in samenhang beoordeeld. De Commissie is van mening dat de con
clusie van het toetsingsadvies over het MER ISEV ongewijzigd is gebleven en 
dat dit samen met de beoordeling van de actuele milieu-informatie uit de 
Projectnotitie Kernhem leidt tot de conclusie dat de essentitHe informatie 
aanwezig is voor de besluitvorming over de partH~le herziening van het 

4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 

5 Wm. artikel 7.23. lid 1, lid 2 en artikel 7.10 

6 De besluitvorrning ging destijds over herziening van de streekplannen van de proVincies Utrecht en 
Gelderland. 
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2.2 

Streekplan Gelderland 1996, waarin het gebied Kemhem wordt aangewezen 
als woningbouwlocatie voor ca. 3500 woningen. 

Toelichting op het oordeel 

De Commissie constateert dat een aantal altematieve locaties, waaronder het 
Meest Milieuvriendelijk Altematief (MMAF, uit het MER ISEV geen realiteits
waarde meer heeft, omdat daar andere ontwikkelingen gaande zijn. Uit de 
projectnotitie blijkt dat maatregelen uit het MMA (inpassing van houtsingels 
en -wallen) worden overgenomen in het ontwerp van de woonwijk Kemhem. 
Ook worden er minder huizen gebouwd dan aangegeven in het MER ISEV. 
Het meest gevoelige gebied, namelijk de Doesburgerbuurt, wordt ontzien. Uit 
de projectnotitie komt voldoende dUidelijk naar voren dat de milieueffecten 
minder ingrijpend zijn dan voorzien in het MER ISEV. 

• De Commissie adviseert de provincie Gelderland te bevorderen dat de gemeente 
Ede met een milieuvriendelijke inrichting van de wijk de milieueffecten van de 
aanleg en het gebruik zo beperkt mogelijk houdt. 

• De Commissie beveelt voorts aan, dat in de verdere besluitvorming maatregelen 
worden vastgelegd om te waarborgen dat de aangelegde 'ecologische zone' langs 
de Doesburgerdijk zodanig wordt ingericht en beheerd, dat haar kwaliteit behouden 
blijft en haar functie als corridor voor de fauna niet in gevaar komt als gevolg van 
eventueel medegebruik door de bewoners van de nieuwe wijkB

• 

• Tenslotte vraagt de Commissie aandacht voor het eigenlijke landgoed Kernhem, 
ten oosten van het plangebied. In de projectnotitie wordt vermeld dat aan dit land
goed in het Streekplan geen bijzondere status is toegekend. Reeds in 1978 wer
den de oude beukenlanen op het landgoed door de gemeente Ede bestempeld als 
"Vleermuizenreservaat' vanwege de daar aanwezige kraamkolonies van vleermui
zen. De groene dooradering van de nieuwe wijk Kernhem en de ecologische zone 
langs de Doesburgerdijk kunnen aileen hun corridorfunctie voor vleermuizen be
houden als de verblijfplaatsen van die vleermuizen (holle bomen), die buiten de 
wijk liggen, beschermd en goed beheerd worden. De nieuwe wijk zalleiden tot een 
grotere druk op het landgoed. De Commissie beveelt dan ook aan om de status 
van landgoed Kernhem in de verdere besluitvorming zodanig te regelen dat een 
goed beheer en het voortbestaan van de vleermuiskolonies gewaarborgd zijn. 

7 In inspraak nrs. 4 en 5 (zie bijlage 4) wordt gesteld dat in de nu voorliggende stukken het MMA feitelijk 
ontbreekt, evenals een beschrtjVing van de toe stand van het milieu bij niet uitvoeren van een van de 
alternatieven, zodat het MER niet aan de wettelijke eisen voldoet. In de gekozen benadertng, waarbij het 
MER ISEV en de projectnotitie als een geheel worden beschouwd, kan de -huidige toestand- echter 
afgelezen worden uit de 'huidige toestand' uit het MER ISEV in combinatie met de ontwikkelingen die 
inrniddels in het gebied zijn opgetreden, zoals beschreven in de projectnotitie. Het plan Kernhem kan 
opgevat worden als het meest milieuvrtendelijke alternatief dat in de huidige omstandigheden realiteits
waarde heeft. 

8 Zoals het uitlaten van honden, kinderen met mountainbikes etc. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 12 juni 2001 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen. 

_G_ed_ep_u_tee_rd_e_St_at_en ___ *-G~LDi~RtAND 

De Commissie v~~r de Milieueffectrapportage 
T.a.v. mevrouw M. Bremmer 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

datum nummer 

12 juni 2001 RE2001.20767 
onderwerp 

Partie Ie streekplanherziening Kernhem-Ede 

Geachte mevrouw Bremmer, 

Bezoekadres 
Huis der Provincia 
Markt 11 
Amhem 

te/eloon (026) 359 91 11 
telefax (026) 359 94 80 
e-mail post@gelderfand.nl 
internet www.ge/derland.nl 

Postadres 
Postbus 9090 
6800 GX Amhem 

Op 12 juni 2001 heeft ons college de partie Ie streekplanherziening Kernhem-Ede in ontwerp 
vastgesteld. In deze herziening wordt het woongebied Kernhem conform artikel4a, eerste lid, van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening als z.g. concrete beleidsbeslissing aangewezen voor woning
bouwdoeleinden. Hiermee wordt aangegeven dal de belreffende onlwikkeling zodanig concreet 
is wat betreft locatie(begrenzing), programma, de periode van realisering en de realiseerbaarheid 
dat gesproken kan worden van een volledig afgewogen finale beleidsbeslissing. Dal betekent ook 
dal deze partiale herziening het eerste ruimtelijke plan is dal voorziet in de realisering van deze 
woningbouwmogelijkheid. Daarmee is deze herziening levens m.e.r.-plichlig. 

In 1994 is ten behoeve van de Interprovinciale Strucluurvisie grensregio Ede-Veenendaal (ISEV) 
een milieueffeclrapport opgesteld conform de daarvoor geldende procedure. Dit MER is naar de 
mening van ons college te beschouwen als een adequale onderbouwing van de gemaakte keuze 
voor benutting van de locatie Kernhem voor woningbouw. Omdat de voorgenomen woningbouw 
reeds als alternatief in hetopgestelde MER is beschreven is het ingevolge artikel7.16 van de Wet 
milieubeheer mogelijk om het beslaande MER te gebruiken voor de streekplanherziening en 
daarbij een verkorte m.e.r.-procedure Ie volgen, waarbij de startnotitie en de richtlijnen worden 
overgeslagen. 
Gelet evenwel op het feit dat dit MER intussen wellicht op onderdelen enigszins gedateerd is, heeft 
ons college besloten lot het opstellen van een nolilie melacluele milieu-informatie, de zgn. project
nolilie Kernhem, die u hierbij aanlreft. Deze projeclnotilie zal bij het MER worden gevoegd en dus 
dezelfde procedure doorlopen. Het MER, de projeclnolilie en de ontwerp-slreekplanherziening 
zullen gezamenlijk in de periode van 18 juni tot en met 16 juli 2001 ter visie worden gelegd. De 
door ons college ontvangen reacties op de milieu-informatie zullen wij u direct na afloop van deze 
termijn doen toekomen. 

Ter informatie hebben wij voor u tevens een exemplaar van de ontwerp-partiale streekplan
herziening Kernhem-Ede bijgevoegd. Het MER-ISEV (+ aanvulling) is reeds in uw bezi!. 

inlichtingen bij dhr. H.T.G. Geurtz 

e-mail 

verzonden 1 ~ JUNI 2001 

doorkiesnr. 359 97 51 

POstbank-girorekening 869762 
ABN+AMRO Amhem, rek. nr. 53.50.26.463 
BNG ·s~ravenhage. rek. nr. 28.50.10.824 



_Rrovincie 
GELDERLAND 

Wij verzoeken uw commissie te oordelen over de aan deze partie Ie herziening ten grondslag 
liggende milieu-informatie en de daarop ontvangen reacties en dit v66r 15 augustus 2001 aan ons 
college kenbaar te maken. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Gelderland ~ 

c:=----"$ ~-
Commissaris Y grittier -
van de ~In --' 

bij/agen 

coli. b/j 
code: RD/55302 

2 
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BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de terinzagelegging van het Milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 113 d.d. 15 juni 2001. 

KENNISGEVING 

Kemhem-Ede 
Ontwerp-partiele herziening streekplan 
Gelderland 1996 en procedure als bedoeld 
in artikel 7.16 e.v. van de wet milieubeheer 
(milieu-effectrapportage) 
Ontwe.p-partiele streekpbnherziening 
Gedeputeenle SUten van Geld.rland hehben op 12 iun! 2001 he< ontwerp Viln de 
Partiele herzj""ing S~ Gelde<bnd 19% (Kem~-Ede) VUf8eSteld. 
t1et: deze herziening wordt beoogd bet gebied Kemhem ten noordwesten van Ede 
un te wfJUf'l ats woning-bouwioc:a.ti voor cira. 3 SOO woningen met bijbehorende: 
YOOf"%ieningen. Aan Provif}cia.le Stateo wonk voorgestdd de aanwijzing :un te rnef'"
ken a.ts een zogenoemde concrete bdeidsbesJissing .ls bedodd in artikel ",it. eente 
lid. van de Wet op de Ruimeeliike Ordening (WRO). Dit betekent <lat de betreffen
de ontWikkeIing zodanig c.oncreee .... r plutslgebied en Illlr beoogd proie<t/ruim
tdijke iogreep in het ~bn z:aI worden opgenomen dn U' sprake is van ~n 
voIIedig ;fgewogen 6n.Ie be<lissing. He< gevolg hiervan is <lat het stre<!kpI.n 
Gdderbnd t996 No vaststelling nil deu pirtiete herziening. alsnog net ruimtdijk 
pbn wordt dlt aJs eerste tn de mogelijke bouw van meer dan 2000 woningen but· 
ten de bebouwde kom voor.tiet., ZO<bt durvoor een milicu-effectn.pporttge 
gemukt moet worden. 

Milieu-6fectrapportage 
to 1m is ten behoeve. VoUl de Inrichtiogsswdie Ede-Veenenwl (ISEV) een milieu· 
effectrapport (MER) opge.neld volgens <k durvoor geldende procedure. Deze MER 
is ~eos Gedeputeerde Staten Ie beschouwen als ceo <ldequne onderbouwing vm 
de ~kte keuze voor bcnutting van de lokatie Kemhem .... oor woningbouw. 
Omdu de ~enomen woningbouw at afs ahenutie{ In het opgeStdde MER is 
beschreven. is het volgens artikef 7.16 Vifl de Wet milieubeheer mogelijk om het 
bestunde HER te gebruiken voor de streekpIan-herziening. Oaarbij Ian een 
verl<ort:e m..e..r.'"Pf"OCedure worden gevoIgd. waarbij de staruJotitie en de nchdijnen 
worden overxesbgen. Omdlt dit MER intussen op onderoelen enigszins is geda
teerd. hebben Gedeputeerde Staten be:doten om een notitie op te stellen met 
actuele milietJ-infonmtie. de zogenumde profektnotitie Kemhem. Deze projektno
titie nI bij bet HER • ISEV worden ~d en dus del.elfde procedure doorlopen. 

T erinzagelegging 
He< ontweq> voor de streeIcpIanherziening. de MER - 15EV (indusiof de destijd • 
.cegeven richdijnen en de toefl ingediefWk opmerlcingen en uitgebn.chte adviezen) 
en de projek:tnotitie Kemhem liggen gedunmde de periode van 18 juni 2001 tot 
16 juU 200t tijdens werl<.uren voor een ieder ter inzage bij: 
- de bibliocheek v.m het Huis deC" Provinde., Markt 9 te Amhem; 
• gemeeotcsec.reQrie v.an Ede. sector Ruimtefijke Ontwikkding en Beheer, 

dienst Ruimteliike Ontwikkeling. SudslGantoor De DoeIen, lU.dhuisplein 2 in Ede. 

T evens kunnen gedurende die periode de stukken desgevrugd ten minste gedtJren
de drie a.aneengesiotefl ~ren per week buiten de Werkuren worden ingezien. 

Bedenlcingen/opmeri<ingen 
Tijdens de boYengenoemde periode kan cen ieder schriftelr,k xiin bedenkingen 
omtreot bet ontwerp-streekpta.n nur ¥oren bnengen hi; Gedeputeef'd.e Sut.en van 
~.posd>us 9090. 6800 GX Amhem. Teven. kan een !eder gedurende die 
periode opmerl<ingen rmken over he< MER • ISEV met biibehorende projektnotitie 
Kemhem. De opmerkingen moe<en eveneens sthrifteliik worden ingediend bij 
Gedeputeerde Sueen. 

Gedach~sselinglOpenbare zitting 
Belanghebbenden en degenen die ajdig hun bedenkingen hebben ingebracht worden 
in de &degenheid gesteId tot een gedachtewiueling met een deleptie \';In hec pro
vinciuI be:stuur over her. antwerp van de stredcpl.anherziening. Tijdens due open. 
bare zitting Ian een ieder tevens mondeling opmerkingen inbrengen over de 
MER- ISEV en de projektnotitie K.mhem. Deae gecornbineerde 
geda.chtewisselinglopenbare z:it:ting z:a.1 plutsvinden in het gemeentehuis 'Ian Ede. 
8eq:stnat1 te Ede. op woensdag IS augustus 2001 ... nvang 19.00 uur. 

tnfoi'matie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Slag, 
eel. (026) 359 97 92. d. heer H. Georcz. eel. (026) 359 97 51. en/of de heer 
H. Kimrn .... tel. (026) 359 98 06. 

Arnhem. 12 juni 2001 - RE 2001.20767 

t--provincie 
GELDERLAND 

Gedepuleerde Stolen van Gelder/and 
). Kamminga. Cornmissoris ~n de Koningin 
C Crosbom • griffter 



BIJLAGE 2 

Rectificatie kennisgeving van de terinzagelegging van het Milieueffect
rapport in Staatscourant nr. 116 d.d. 20juni 2001. 

RECTIFICAllE BEKENOMAKlNG 

Kemhem-Edel Ontwerp-partiele herziening 
streekplan Gelderland 1996 en procedure 
aIs bedoeld in artikel 7.16.e.v. van de Wet 
milieubeheer (milieu-effectrapportage) 
Ontw~eIe streel<pIanhenlening 
Gedeputeero. Staten van Gdderiand hell""" op 12 juni 200 I het ontwerp van de 
Poni& henieoing Srreekplan Geldertand 1996 (Kemhem.£de) vastgeStdd. 
Met due herziening warde beoogd het gehied Kemhem ten noordwesten ~n Ede 
un te wijzen als wooing..bouwlocatie voor drea 3500 woningen met bijbehorende 
voorzk:ningen. Aan Provindale Saten wordt voorgestdd de aanwijzing un te mer
ken a1s een :rogenoemde conc~te bdeldsbeslissing als bedodd en artikel .ofa.. 
__ ~d. van de Wet op de Ruimtdijke Oroening (WRO). Dit betd<ent dat de 
betrdfende ontWfkkeJing zodanig coocreet mar pbawgebied en rw.r beoogd 
proiectIruimtelijke ingreep in hee .streekpbn nl worden opgenomen dat er sprake 
is vw een .voUealg afgewogen finaJe beslissing. Het gevolg hierv~ is dat h~ streek
pan GeJ.derland 1996 na vutsteUing van deze partiele her:riening. alsoog het ruimte
Iijk plan wordt dat als eerste in de mogdijke bouw van meer dan 2000 woniogen' 
buiten de bebouwde kom voorziet. zodat durvoor een miijeu-effectrapportage 
gemaa.kt moet worden. 

HiIieu..,ffedrapportlge 
In .99 .. is ten behoeve van de Inrichtingsswdie EdeNeeneodaal (lSEV) een milieu
~pport (MER) opgestdd volgens de dalrvoor geldende procedure. Deu MER 
is ~ens Gedeputeerde Staten (c b6chouwen oals een adequate onderbouwing van 
de gemukte keuze voor benutting van de lokatie Kemhem yoor woningbouw. 
Omcb.t de voorgeoomen woningbouw al ats altermtief in he! opgestelde MER is 
besdirevcn. is het velgens an.ikeI7.16 van de Wet mili-eubeheer mogeHjk om het 
bestaande MER te gebruikeo 'Iocr de ~kplanherziening. Durbij bn een ve-rkor
re m.e.r.-proc~ure worden gevolgd. w.u.rbij de starmotitie en de richdijnen wor
den ov~en. Omdat dit MER incuS$en op onderde1en enigszins is gedateerd. 
hebben Gedeputeerde Staten be~oten om een notitie op te stelten met actuele 
mitieu-in{of11l;atie, de zogenaamde projektnotitie Kemhem. 
Deze proieKtnotitie zal bij het MER-1SEV worden gevoegd en dus dezelfde procedu
re dooriopen. 

T erinzagelegging 
He< 0<ltWefp voor d. streekplanherrieniflg. de MER-ISEV (indusi<l de destijd. gego
Yen richdijnen en de toen ingediende opmerkingen en uicgebrachte adviezen) en de 
projel<tnotitie Kemhem liggen gedurende d. periode van 21 juni 2001 tot 19 juU 
2001 'VOOr een ieder ter inzage bij: 
- de bibliotheek Yom het Huis der Provinde. Markt 9 te Amhem; de bcbHotheek is 

xeopend van maandag tot en met vnjdag van OO.3()'16.30 uur, 
-~ infonnatiecentrum Bouwen. Wonen en Milieu Yom de gemeente Ede, in het 

stzdskantoor "De Doden", Raadhuispfein 2 in Ede. Het infonnatiecentrum is geo
pend van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag bovendien 
tot 20.OQ uur. 

BedenkingenJopmerl<ingen 
TIjdens de bovengenoemde periode kan <eo ieder sdlrifte!ijk zijn bedenkingen 
omtrent het ontwerp--streekplan mar voren brengen bij Gedeputeerde Staten van 
GeIde<bnd. Postbus 9090. 6800 GX Amh<1n. T evens kan eeo ieder gedurende die 
periode opmeri<ingen maken over het MER~SEV met bijbehorende projektnotitie 
Kemhem. De opmerkingen moeten evefleens schriftdljk worden ingediend bij 
Gedeputeerde Staten. 

GedachtewisselingJOpenbare zitting 
Bebnghebbendeo en degenen die tijdig hun bedenlOngen hebberI jngebracht worden 
in de ge!egenheid gesteld tot <en gedadltewisseling met eon deleg>tie van het pro
_ besruur CYVU het ontwerp van de streekpIanherziening. Tijdens deze open
hue zitting Ian een ieder tevens mondeling opmeridngen lnbreogen over de MER
ISEV en de projektllotitie Kemhem. Doze getombineero. g<;dadltewisselinglopen
bare zitting zal plaauvinden in het gemeentehuis van Ede, Bergstra.at .. te Ede. 
op woensdag IS augustus 2001. aanvang 19.00 uur. 

Infonnatie 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Slag. 
tel (026) 359 97 92. de hoer H. Geum. tel. (026) 359 97 51. enlof de hoer 
H. Kimmel,. tel. (026) 359 98 06. 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland 

Besluit: PartH~le herziening van het Streekplan Gelderland 1996. waarin het 
gebied Kernhem in een concrete beleidsbeslissing wordt aangewezen als wo
ningbouwlocatie voor ca. 3500 woningen. 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C09.2 

Activiteit: de bouw van circa 3500 woningen 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 1 

richtlijnenadvies uitgebracht: 1 

richtlijnen vastgesteld: 1 

kennisgeving MER en projectnotitie Kernhem: 20 juni 2001 
toetsingsadvies uitgebracht: 10 augustus 2001 

Bijzonderheden: De aanleiding voor de partH~le streekplanherziening is de 
vernietiging van het bestemmingsplan 'Kern hem' door de Raad van State, 
vanwege de afwezigheid van een MER. De provincie Gelderland he eft daarop 
besloten in het Streekplan Gelderland het gebied Kernhem in een concrete 
beleidsbeslissing aan te wijzen als woningbouwlocatie. Als onderbouwing van 
de keuze wordt het MER Inrichtingsstudie Ede-Veenendaal (ISEV) uit 1995 
gebruikt. In de 'Projectnotitie Kernhem' wordt ingegaan op de ontwikkelingen 
die zich sinds de publicatie van het MER ISEV hebben voorgedaan. De Com
missie heeft het MER ISEV en de Projectnotitie Kernhem in samenhang be
oordeeld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. J .W. Beijersbergen 
drs. F.AM. Claessen 
drs. J.L. Mulder 
ir. K.AA van der Spek 
ir. J. Termorsh uizen 
dr. ir. G. Blom (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: 
ir. J .M. Bremmer 

I Er is gebruik gemaakt van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer, waardoor startnotitie en rtchtlijnen zijn 
overgeslagen. 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

l. 20010717 Ministerie van Volkshuisvesting, Arnhem 20010723 
RUimtelijke Ordening en Milieube-
heer 

2. 20010715 Stichting Milieuwerkgroepen Ede Ede 20010723 

3. 20010712 Bewonerscomite "De Molenstraat" Ede 20010723 

4. 20010716 Bureau Rechtshulp Nederland, na- Deventer 20010723 
mens Stichting Natuurbehoud Does-
burgerbuurt 

5. 20010717 Vereniging Behoud Kern- Ede 20010723 
hem/Doesburg 




