
11 november 2015                 Commissie voor de milieueffectrapportage 
 

Noot voor de redactie 
Het volledige advies vindt u op http://www.commissiemer.nl/advisering/lopendeadvisering/3058 
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73 
 

Persbericht: bestemmingsplan Ede-Oost en Spoorzone 

Parklaan  

 
Milieueffectrapport volledig 

 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de nieuwe ontsluitings-

weg, van de woonwijk Ede-Oost, de Parklaan opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat 

het rapport nu alle relevante milieu-informatie bevat. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de gemeenteraad van de gemeente Ede - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Ede wil nieuwe woningen bouwen in de Veluwse Poort (Ede-Oost). Om 

deze nieuwe woonwijk goed te ontsluiten en de drukte op verschillende bestaande we-

gen aan te pakken wil de gemeente Ede een nieuwe weg aanleggen, de Parklaan. 

Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan nodig. De milieugevolgen van dit plan zijn in 

een milieueffectrapport onderzocht. De Commissie oordeelde eerder dat het rapport 

niet compleet was. De gemeente heeft daarop het rapport laten aanpassen. 

De gemeenteraad van Ede heeft de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toet-

sen. 

 

Het advies 

Het aangepaste rapport beschrijft een nieuw alternatief waarbij alleen het zuidelijk deel 

van de Parklaan wordt aangelegd. Het rapport maakt inzichtelijk in welke mate met dit 

alternatief de projectdoelstellingen kunnen worden bereikt. De milieueffecten van het 

wel of niet aanleggen van het Noordelijk deel zijn goed onderzocht. Het gaat daarbij om 

de afweging tussen effecten op natuur en landschap versus geluidhinder en leefomge-

ving.  

De gemeente kan met deze informatie een goed onderbouwde afweging maken over 

het bestemmingsplan. De Commissie vindt dan ook dat het rapport nu volledig is. 
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