
 

 

RAPPORT 

World Food Center Ede 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Klant: Gemeente Ede 

  

Referentie: T&PBE7918R001F1.0 

Versie: 1.0/Finale versie 

Datum: 27 maart 2018 



 
O p e n  

   

27 maart 2018   T&PBE7918R001F1.0 i  

 

 

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. 

 

 

 Laan 1914 no.35 

3818 EX Amersfoort 

Netherlands 

Transport & Planning 

Trade register number: 56515154 

 

+31 88 348 20 00 

+31 33 463 36 52 

info@rhdhv.com 

royalhaskoningdhv.com 

T 

F 

E 

W 
 

Titel document: World Food Center Ede  

 

Ondertitel:    

Referentie: T&PBE7918R001F1.0  

Versie: 1.0/Finale versie  

Datum: 27 maart 2018  

Projectnaam: World Food Center Ede  

Projectnummer: BE7918  

Auteur(s): Jannie Bijzet, Mark Huuskes  

 

Gecontroleerd door: Caroline Winkelhorst, Mark Huuskes   

Datum/Initialen: 
22-4-2017/CLHW, 30-08-2017/MH. 21-

03-2018/MH 
  

    

Classificatie 

Open 
 

 

  

 

Disclaimer 

No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by 

any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used, 

without such permission, for any purposes other than that for which they were produced. HaskoningDHV Nederland 

B.V. accepts no responsibility or liability for these specifications/printed matter to any party other than the persons by 

whom it was commissioned and as concluded under that Appointment. The integrated QHSE management system of 

HaskoningDHV Nederland B.V. has been certified in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 

18001:2007. 



 
O p e n  

   

27 maart 2018   T&PBE7918R001F1.0 ii  

 

Inhoud 

1 Inleiding 1 

1.1 Aanleiding en achtergrond 1 

1.2 Milieueffectrapportage en Notitie Reikwijdte en Detailniveau 2 

1.3 Planm.e.r.-plicht 2 

2 Voorgenomen ontwikkeling 4 

2.1 Plan- en studiegebied 4 

2.2 Referentiesituatie 5 

2.3 Alternatief en varianten 8 

3 Beoordeling van milieuaspecten 14 

3.1 Aanpak 14 

3.2 Toelichting per milieuaspect 15 

4 Proces 21 

4.1 Procedure 21 

4.2 Inspraak en raadpleging 21 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Procedureschema uitgebreide m.e.r.-procedure 

 

 

 

 



 
O p e n  

   

27 maart 2018  T&PBE7918R001F1.0 1  

 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en achtergrond 

Gemeente Ede heeft het voornemen het World Food Center (WFC) te ontwikkelen. De ontwikkeling vindt 

plaats op het voormalig kazerneterrein Maurits zuid naast het te herontwikkelen NS-station Ede-

Wageningen. De herontwikkeling van Maurits zuid maakt deel uit van het project de Veluwse Poort: een 

grootschalige transformatie van oude terreinen van defensie en industrie (Enka) en aanleg van nieuwe 

infrastructuur aan de oostzijde van Ede.  

 

Het WFC is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de regio FoodValley als internationale 

kennisregio op het gebied van Food. Het WFC bestaat uit verschillende functies, waarvan de Experience 

de meest opvallende is. De Experience betreft een attractie waar bezoekers alles over voedsel beleven. 

Het levert een belevingsplek op met ruimte voor onder meer educatie, wetenschap en entertainment. In 

de directe omgeving van de Experience is ruimte voor foodgelieerde bedrijven en kennisinstellingen om 

zich te vestigen en etaleren voor bezoekers. Samen met woningen, hotel, congres, horeca, 

nevengeschikte detailhandel, cultuur, onderwijs en health vormen zij rond de kazernegebouwen de 

gebiedskern van een nieuw levendig en gemengd stadsgebied. Het gebied ten oosten van de 

kazernegebouwen vult zich met kantoren, bedrijven en woningen. Het geheel van de 

gebiedsontwikkelingen heet het World Food Center.  

 

Het WFC bestaat dus uit verschillende functies, waarvan de Experience de meest opvallende is. Voor de 

Experience wordt op termijn een bezoekersaantal van naar schatting 350.000 mensen verwacht. Op 

grond van het Besluit milieueffectrapportage (Bijlage, D10), dient dan een milieueffectrapportage te 

worden doorlopen. 

 

 

Figuur 1 World Food Center met deelgebieden (zie figuur 7) en mogelijke functies 
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Om de realisatie van het WFC mogelijk te maken wordt een structuurvisie opgesteld. Deze visie vormt de 

basis voor het milieueffectrapport (MER). Vervolgens kan voor het plangebied, al dan niet gefaseerd, een 

bestemmingsplan worden opgesteld, waarbij het MER de onderbouwing en reikwijdte geeft.  

 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is een toelichting gegeven op de gebruikte termen in het kader 

van de milieueffectrapportage. 

 

Toelichting gebruikte termen milieueffectrapportage 

m.e.r. De milieueffectrapportage (de procedure) 

MER Het milieueffectrapport (het product) 

Planm.e.r. 
Milieueffectrapportage voor een plan dat een kader vormt voor een besluit over één of meerdere 

m.e.r.(beoordelings)-plichtige activiteiten 

PlanMER Het milieueffectrapport dat het resultaat is van de planm.e.r. 

NRD Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Tabel 1 Toelichting gebruikte termen milieueffectrapportage 

1.2 Milieueffectrapportage en Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) 

In Nederland (en de Europese Unie) is het verplicht voor ontwikkelingen met mogelijk belangrijke 

milieugevolgen een zogenaamde milieueffectrapportage (m.e.r.) te doorlopen en een milieueffectrapport 

(MER) op te stellen.  

 

Het doel van een m.e.r. is het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te 

betrekken en zo inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen activiteit op de omgeving en in 

mogelijke maatregelen om eventuele effecten op de omgeving te verminderen en/of te compenseren. De 

m.e.r. draagt bij aan het maken van goed afgewogen, verantwoorde keuzes: welke milieueffecten worden 

(maximaal) verwacht wanneer keuze voor een bepaald ontwikkelscenario wordt gemaakt? 

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 

De NRD vormt het kader voor het op te stellen planMER. De NRD is onderdeel van de startfase van de 

m.e.r.-procedure (zie bijlage 1). Doel van de notitie is om aan te geven welke informatie in het planMER 

wordt opgenomen. Met voorliggende NRD worden betrokken bestuursorganen en instanties (zie 

hoofdstuk 4) geraadpleegd voor advies over de reikwijdte en aanpak van de milieubeoordeling van het op 

te stellen MER. Met een openbare kennisgeving en het openbaar maken van de NRD wordt ook een ieder 

ander de mogelijkheid geboden tot indienen van een zienswijze over de inhoud van het nog op te stellen 

MER. Het resultaat van deze consultatie wordt betrokken bij de opstelling van het MER. 

 

1.3 Planm.e.r.-plicht 

Wanneer is een activiteit m.e.r.-(beoordelings)plichtig? 

Volgens de Wet milieubeheer (Wm) zijn bepaalde plannen en besluiten met mogelijk belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu m.e.r.(beoordelings)-plichtig. Een structuurvisie kan op twee manieren m.e.r.-

plichtig zijn: 

1. Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm. (als wettelijk plan) 

Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet uit 

te sluiten zijn en er hierdoor een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 

natuurbescherming nodig is. 

2. Op basis van Besluit milieueffectrapportage (structuurvisie in kolom 3) 
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Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage 

van dit besluit waar de structuurvisie genoemd is in kolom 3 (plannen). 

 

Is de structuurvisie voor het WFC m.e.r.-plichtig? 

De structuurvisie is m.e.r.-plichtig. Een onderdeel van de ontwikkeling van het WFC komt voor op de D-

lijst van het Besluit-m.e.r, namelijk Experience (categorie 10, themapark met meer dan 250.000 bezoekers 

per jaar). De structuurvisie is daarom kader stellend voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit. In dit 

geval geldt een plan-m.e.r. plicht (in het kader van de structuurvisie). Daarnaast geldt een m.e.r.-plicht 

vanwege het opstellen van een passende beoordeling (op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm).  

 

Stikstofdepositie Natura 2000 en vergunning Wet natuurbescherming 

De realisatie van de structuurvisie zal leiden tot een toename van de uitstoot, vooral als gevolg van de 

verkeersaantrekkende werking, van stikstofoxiden. Daarmee zal ook de stikstofdepositie in Natura 2000-

gebieden toenemen. Om die reden zal voor dit project de Programmatische aanpak Stikstof (PAS, 

onderdeel van de Wet natuurbescherming) van toepassing zijn. De activiteiten die de structuurvisie 

mogelijk maakt moeten als project (dus per uit te werken fase waar voor een omgevingsvergunning nodig 

is) worden doorgerekend met het rekenprogramma Aerius. Het resultaat is een voor alle relevante Natura 

2000-gebieden berekende hoeveelheid stikstofdepositie. 

 

Gelet op de afstand zal het hier uiteraard vooral gaan over het Natura 2000-gebied Veluwe, een 

stikstofgevoelig gebied en in veel mindere mate om andere gebieden zoals het Binnenveld. Het is 

mogelijk, en gelet op de omvang van de plannen aannemelijk, dat de berekende stikstofdepositie meer 

dan 1 mol per hectare per jaar zal gaan bedragen, wat voor een project (uitwerkingsdelen waarvoor een 

omgevingsvergunning nodig is) betekent dat het vanuit stikstofoptiek vergunningplichtig is in het kader van 

de Wet natuurbescherming (Wnb). De vergunningplicht kan overigens ook worden veroorzaakt door 

andersoortige effecten, denk aan geluid, licht of verstoring door recreanten.  

 

Reservering ruimte PAS 

Met de komst van het PAS is voor een groot aantal projecten een zekere hoeveelheid stikstofdepositie 

'gereserveerd'. Men spreekt van de 'prioritaire depositieruimte' in segment 1. Dit betekent dat, vanuit de 

stikstofoptiek bezien, aan de realisatie voorrang zal worden gegeven boven de realisatie van andere 

plannen I projecten. World Food Center Ede is, als onderdeel van de Veluwse Poort, als prioritair project 

opgenomen in de PAS.  

 

Inhoud planMER 

De kern van het planMER wordt gevormd door een milieurapport waarin de milieueffecten van de 

voorgenomen activiteit worden beschreven. Met de onderzoeken naar milieueffecten worden de te 

verwachten effecten over de volle breedte van de realistisch geachte toekomstige invulling van het 

plangebied in beeld gebracht. Het planMER bevat onder meer: 

 een beschrijving van de voorgenomen activiteit (het alternatief) en de varianten die redelijkerwijs in 

beschouwing dienen te worden genomen; 

 een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit en alternatieven 

kunnen hebben ten opzichte van de referentiesituatie (huidige situatie plus autonome ontwikkelingen); 

 een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het 

planMER en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit. 
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2 Voorgenomen ontwikkeling 

2.1 Plan- en studiegebied 

Het plangebied voor het planMER is weergegeven in Figuur 2. Het World Food Center wordt ontwikkeld op 

het kazerneterrein Maurits zuid, onderdeel van het complex van kazerneterreinen ten oosten van Ede. Het 
plangebied grenst aan de zuidkant aan het centraal station van Ede-Wageningen en aan de oostkant grenst het 

aan het Natura 2000 gebied Veluwe. Het plangebied beslaat ongeveer 280.000 m².  
 

Het studiegebied voor het planMER kan voor bepaalde milieuaspecten de plangrenzen overschrijden 

aangezien effecten verder kunnen reiken dan de grenzen van het plangebied. Dit is onder andere het 

geval bij de beoordeling van effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Het Natura 2000-

gebied Veluwe ligt direct naast het studiegebied en daarmee binnen de ‘invloedssfeer’ van het voorziene 

WFC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2 Plangebied WFC Ede. Bron: Gemeente Ede, 2016 
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2.2 Referentiesituatie 

De referentiesituatie is de situatie waarmee de milieueffecten van de varianten worden vergeleken. Het is 

de situatie waarin de structuurvisie niet wordt vastgesteld/uitgevoerd en de daarin opgenomen 

ontwikkelingsmogelijkheden niet plaatsvinden. Deze situatie bestaat uit de (daadwerkelijke) huidige 

situatie plus de situatie die op termijn ontstaat als gevolg van de toekomstig ontwikkelingen binnen en 

buiten het plangebied die met enige zekerheid zullen plaatsvinden (bestemde en vergunde activiteiten die 

op korte termijn worden ingevuld). Dit laatste wordt de autonome ontwikkeling genoemd. 

 

 

Figuur 3 Referentiesituatie. Bron: Commissie m.e.r., http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/factsheet_29.pdf  

 

Huidige situatie 

Het voormalige defensieterrein is na overname door gemeente deels in tact gelaten en deels 

geamoveerd. De meeste niet-monumentale gebouwen zijn gesloopt, op enkele plekken de funderingen 

achterlatend. Cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals de stormbaan, de stingerkoepel, het 

ketelhuis, de appèlplaats en Friso- en Mauritskazerne zijn behouden. Dat geldt ook voor twee modernere 

kazernegebouwen die geschikt bleken voor tijdelijk gebruik (woningen). De Frisokazerne is in gebruik door 

het muziekcentrum Akoesticum en als kantoorruimte voor enkele foodgerelateerde bedrijven. De twee 

appartementsgebouwen zijn in gebruik genomen voor tijdelijke studentenhuisvesting. 

 

In het plangebied is de oude infrastructuur (bestaande uit verschillende typen verhardingen) nog 

aanwezig. Daarnaast is er een tijdelijke parkeervoorziening aangelegd nabij en ten behoeve van het 

station. Op meerdere plekken zijn omheinde depots aanwezig voor (buiten)opslag van bouwmaterialen. 

 

Verspreid over het terrein is groen aanwezig, variërend van grasland, solitaire bomen, bomenlanen, 

bosschages en een bosgebied rondom de stormbaan. Open water ontbreekt, mede als gevolg van de 

hoge ligging. Het gebied loopt van oost naar west naar beneden.  

  

http://api.commissiemer.nl/docs/mer/diversen/factsheet_29.pdf
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Figuur 4 Huidige situatie plangebied. Bron: Gemeente Ede, 2016  
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Autonome ontwikkelingen  

Het plangebied, kazerneterrein Maurits zuid, maakt onderdeel uit van het vigerende bestemmingsplan 

Ede Kazerneterreinen (vastgesteld door de gemeenteraad in april 2013) dat betrekking heeft op het 

gehele complex van kazerneterreinen ten oosten van Ede (zie figuur 5). Het bestemmingsplan is de 

planologische vertaling van het Ontwikkelingsplan Kazerneterreinen dat in 2011 door de gemeenteraad is 

vastgesteld.  

 

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van maximaal 1.850 woningen mogelijk, waarvan ongeveer 

600 woningen op het onderhavig plangebied, Maurits zuid. Van de totale opgave zijn inmiddels 130 

woningen gebouwd, is reeds met de bouw van 46 woningen gestart en staan er voor de periode 2017 -

2021 nog 1.076 woningen gepland op de andere Kazerneterreinen dan het onderhavig plangebied. Dit 

zou betekenen dat de resterende juridische woningbouwcapaciteit neer komt op 598 woningen. Of dit 

aantal van 600 (respectievelijk 598) woningen wordt opgenomen in de structuurvisie en vervolgens 

bestemmingsplan van het WFC is nog niet definitief vastgesteld. Dit zal mede worden bepaald aan de 

hand van de uitkomst van de planMER.  

 

Naast woningbouw maakt het bestemmingsplan de vestiging van gemengde functies mogelijk in de 

bestaande kazernegebouwen. Deze bestemming is voor de Frisokazerne al volledig benut, alsmede voor 

de appartementsgebouwen achter de Mauritskazerne. Ook de Mauritskazerne zal op korte termijn 

ingevuld worden door gemengde functies.  

 

 

Figuur 5 Kaart vigerend bestemmingsplan Ede Kazerneterreinen, kazerneterrein Maurits zuid 

 

Het vigerende bestemmingsplan kan gezien worden als autonome ontwikkeling. Echter, met het 

onderhavige voornemen om het Word Food Center te ontwikkelen op kazerneterrein Maurits zuid wordt 

de vigerende bestemming anders ingevuld. Op basis van de planprincipes zoals beschreven in paragraaf 

2.3, zal een plan ontwikkeld worden en in hoofdlijnen worden vastgelegd in de structuurvisie. Deze vormt 

de basis voor een (gefaseerde) vernieuwing van het bestemmingsplan. 
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Door de beoogde bestemmingsplanaanpassing wordt niet geheel voldaan aan de definitie van een 

autonome ontwikkeling. Het is tenslotte niet aannemelijk dat de ontwikkelingen die het bestemmingsplan 

van 2013 mogelijk maken ook daadwerkelijk op korte termijn worden uitgevoerd. Tegelijkertijd valt dit ook 

niet uit te sluiten. Het WFC voorziet deels ook in woningbouw en kan mogelijk op basis van het vigerende 

bestemmingsplan uitgevoerd worden. Daarnaast geldt dat het vigerende bestemmingsplan ook de 

terugvaloptie is op het moment dat de ontwikkeling van het World Food Center onverhoopt niet door gaat. 

Deze terugvaloptie blijft in beeld zo lang er geen (gedeeltelijke) bestemmingsplanactualisatie plaatsvindt.  

 

Daarom worden de milieueffecten van de varianten in het MER in ieder geval vergeleken met de huidige 

situatie. Tegelijkertijd worden - waar zinvol - de milieueffecten van de varianten ook afgezet tegen de 

referentiesituatie: dit is de in het geldende bestemmingsplan voorziene woningbouw van 598 woningen op 

het Kazerneterrein Maurits zuid (een zogenaamde gevoeligheidsanalyse), alsmede de gemengde 

bestemmingen die mogelijk zijn via wijzigingsbevoegdheden achter de Friso- en Mauritskazerne. 

 

Een andere toekomstige ontwikkeling waar het onderzoek rekening mee houdt, is de realisatie van de 

Parklaan. In 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Parklaan’ vastgesteld. Hierdoor wordt de 

aanleg van een nieuwe weg, de Parklaan, mogelijk gemaakt. Deze weg verbindt de provinciale weg N224 

en de rijksweg A12. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De gemeente 

is in afwachting van de uitspraak van de Raad van State, welke in 2018 wordt verwacht. Het uitgangspunt 

is dat de Parklaan wordt gerealiseerd. De Parklaan wordt daarom als autonome ontwikkeling 

meegenomen in de referentiesituatie. Omdat er echter nog geen zekerheid over is, wordt voor dit aspect 

ook een gevoeligheidsanalyse opgesteld. Daarin worden - waar zinvol - de varianten tevens vergeleken 

met een referentiesituatie waarbij de Parklaan niet is gerealiseerd.  

 

Een laatste toekomstige ontwikkeling waarmee in het onderzoek rekening wordt gehouden, is de 

vernieuwing van het station van Ede–Wageningen. De bouw begint rond eind 2018 / begin 2019 en duurt 

tot naar verwachting in 2021. Het station krijgt een directie toegang via het Frisopark en het 

kazerneterrein.  

2.3 Alternatief en varianten 

In een m.e.r. dienen realistische, uitvoerbare alternatieven onderzocht te worden om de besluitvorming te 

ondersteunen met milieu-informatie. De voorziene ontwikkelingsmogelijkheden moeten zo volledig 

mogelijk worden belicht (volledige bandbreedte). In deze paragraaf wordt het alternatief beschreven en 

vervolgens de in het planMER te onderzoeken varianten. Te onderzoeken betekent dat er geen sprake is 

van eindbeelden. Het onderzoek aan de hand van varianten helpt bij het bepalen van het meeste 

wenselijke ontwikkelscenario of combinatie van scenario’s.  

2.3.1 Alternatief 

Planprincipes op hoofdlijnen 

De kazernegebouwen Maurits en Friso vormen samen met de hernieuwde stationsentree de voornaamste 

bouwstenen voor het WFC. In en rond de monumentale Maurits- en Frisokazerne komen de belangrijkste 

bezoekersintensieve functies van het WFC samen voor een optimale verbinding van mensen en 

organisaties; de gebiedskern. Op het kruispunt van routes liggen de Experience, de hotel- en 

congresfunctie, alsmede functies als cultuur, horeca, nevengeschikte detailhandel, en (short-stay) 

woningen. De clustering van deze functies zorgt ervoor dat er overdag, ‘s avonds en in het weekend een 

levendige sfeer in de gebiedskern is. 

 

In de ruimtelijke opzet en programmering van het gebied vindt een verkleuring plaats van een levendige 

en centrale zone aan de stadskant naar een luwe zone langs de rand van het bos en langs het spoor. 
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Het businesspark sluit aan op het ‘levendig hart’ en heeft zijn zwaartepunt in het midden en zuidwesten 

van het terrein (aansluitend de Frisokazerne) waar foodgerelateerde bedrijven een plek kunnen krijgen. 

Langs de Veluwerand en het Stormbaanbos (de Sysseltse zoom) staan gebouwen in een lossere setting 

en zijn er kansen voor woningen. Door de mix aan functies en onzekerheden in onder andere 

afzetbaarheid zal de ontwikkeling in stappen gaan, soms kleine stapjes, soms wat grotere stappen. Een 

van de grotere stappen is de ontwikkeling van de Experience. Verwacht wordt dat de komst een 

vliegwieleffect heeft op de ontwikkeling van het businesspark. Hoe groot dit business park uiteindelijk gaat 

worden en welk deel van het gebied hoofdzakelijk woongebied wordt is nog onzeker. Tot welke 

ontwikkelingscenario’s dit kan leiden, staat beschreven in paragraaf 2.3.2. 

 

In de structuurvisie zal gekozen worden voor een landschappelijk en stedenbouwkundig raamwerk dat 

flexibiliteit biedt om bepaalde ontwikkelingscenario’s op te vangen. Welke dit zijn, is mede afhankelijk van 

de uitkomst van de planMER. Het ontwerp van het raamwerk maakt uiteindelijk onderdeel uit van de 

structuurvisie. Uitgangspunt zal zijn dat het raamwerk uit gaat van lanen en parklopers die zorgen voor 

een robuuste en duurzame structuur waarin groen en ontsluiting worden geïntegreerd. Het raamwerk 

verbindt de stad met de Veluwe en er worden bijzondere plekken uit het verleden in opgenomen. Het gaat 

hier bijvoorbeeld om het Frisopark, de appèlplaats met het Ketelhuis, de stormbaan, de groene 

spoorzone, de Veluwerand en de steilrand aan de top met mogelijk restanten van een oude wildwal.  

 

Het WFC-terrein kent door de ligging op de stuwwal van de Veluwe een hoogteverloop van ruim 23 meter. 

In de openbare ruimte, van het nieuwe station tot aan de bosrand van de Sysselt, wordt dit hoogteverschil 

op een attractieve en comfortabele wijze overbrugd door groene plateaus. De plateaus zijn ingericht met 

gras en bomen en verbonden door licht stijgende hellingbanen, trappen en paden. De bestaande 

steilranden, in het verleden ontstaan door terreinegalisatie voor gebruik van het kazerneterrein, worden 

gerespecteerd en beleefbaar gemaakt in het landschappelijk raamwerk. 

 

De hoge ligging op de Veluweflank en de zandige bodem maken het terrein uitstekend geschikt voor 

infiltratie. Al het hemelwater wordt geborgen en geïnfiltreerd, deels op de bouwvelden en deels in het 

landschappelijk raamwerk. 

 
Figuur 6 Gebiedsconcept WFC, gemeente Ede, 2017 
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Beschrijving van het voornemen per deelgebied 

Het plangebied is onderverdeeld in een aantal deelgebieden: 

1. Experience Center - Maurits 

2. Businesspark - Friso 

3. Sysseltse zoom Noord 

4. Sysseltse zoom Zuid 

 

 
Figuur 7 Deelgebieden plangebied, gemeente Ede, 2017 

 

1. Experience Center - Maurits 

Dit deelgebied moet met de realisatie van de Experience de publiekstrekker worden met een verwacht 

bezoekersaantal van circa 350.000 bezoekers per jaar. De Experience moet een unieke publieksattractie 

worden die bezoekers uit binnen- en buitenland laat zien wat de agrofood - en tuinbouwsector, 

wetenschap en voedingsmiddelenindustrie te bieden hebben. In de Experience zullen bezoekers (jong en 

oud) zelf ervaren hoe hun voedsel wordt geproduceerd, bewerkt, getransporteerd en gegeten.  

 

Het Experience Center ligt in het centrum van het WFC en vormt samen met de Mauritskazerne het 

attractieve beeldmerk van het WFC. Twee mogelijke locaties worden onderzocht: bij de Mauritskazerne of 

op de hoger gelegen steilrand. In de directe omgeving van de Experience is ruimte voor hotel- en 

congresfunctie, kantoren, bedrijven, onderwijs, health, horeca en nevengeschikte detailhandel. Menging 



 
O p e n  

   

27 maart 2018  T&PBE7918R001F1.0 11  

 

met wonen vindt plaats vanuit het gedachtengoed van de levendige gebiedskern. Voor een groter aandeel 

woningen zijn de deelgebieden 3 en 4 eventueel meer geschikt. 

 

2. Businesspark - Friso 

De Frisokazerne is, net als de Mauritskazerne, een rijksmonument. De omgeving van deze kazerne is 

cultuurhistorisch waardevol. Dit deelgebied zal dan ook in het teken staan van het tot uiting laten komen 

van het cultuurlandschap, met de kazernes en het plein (appèlplaats) als centraal punt. De Frisokazerne 

heeft een gemengde bestemming en is momenteel ingevuld met het cultuurcentrum Akoesticum en 

enkele foodgerelateerde bedrijven. Het streven is om de Frisokazerne in zijn geheel voor publieks-

toegankelijke, bij voorkeur culturele, voorzieningen te benutten. Het omliggende gebied wordt, net als de 

Mauritskazerne, benut voor vormgeving en invulling van de levendige en gemengde gebiedskern. Hierbij 

is ruimte voor kantoren, bedrijven, onderwijs, health, horeca en nevengeschikte detailhandel. Meer 

richting het oosten krijgt dit deelgebied het karakter van een businesspark. De werkpaviljoens worden 

bestemd voor business en handelgerichte activiteiten, onderzoek en onderwijs. Menging met wonen vindt 

plaats vanuit het gedachtengoed van de levendige gebiedskern. Voor een groter aandeel woningen zijn 

de deelgebieden 3 en 4 meer geschikt. 

 

3. Sysseltse zoom Noord 

De Sysseltse zoom noord is het eerst aangewezen gebied indien sprake gaat zijn van een groter 

aaneengesloten woongebied. Dit gebied is aantrekkelijk gelegen aan de Veluwerand en het 

stormbaanbos en ligt het dichtst bij bestaande en geplande woongebieden. Afhankelijk van het 

ontwikkelscenario kan dit gebied tevens ingevuld worden met business en parkeren.  

 

4. Sysseltse zoom Zuid 

De Sysseltse zoom Zuid betreft, een flexibele zone waar afhankelijk van het ontwikkelscenario sprake kan 

zijn van business en/of wonen en parkeren.  

 

Ontsluiting en parkeren 

De bereikbaarheid van het WFC kan in de toekomst uitstekend worden met de aanleg van de Parklaan, 

de vernieuwing van het station en nieuwe loop- en fietsroutes. Vanaf de nieuwe centrale stationstunnel 

loop je via het, gedeeltelijk verlaagde, Frisopark direct naar het WFC. In de omgeving zorgen een 

langzaam verkeerstunnel onder het spoor (Stationsweg) en bruggen over het spoor en Parklaan voor 

verankering van het gebied in de stad. 

 

Vanaf de Parklaan wordt het WFC ontsloten via twee entrees, beide aan de noordzijde van het 

plangebied. De meest westelijke van de twee ontsluit in ieder geval het logistieke verkeer en wordt, 

afhankelijk van het aandeel woningbouw, tevens gebruikt voor de ontsluiting van de gebiedskern met de 

Experience, alsmede de kantoren en -bedrijfsgebouwen. De oostelijke entree wordt de hoofdontsluiting 

indien woningbouw beperkt blijft tot de gebiedskern. Zodra sprake is van een wooninvulling van het 

deelgebied Sysseltse zoom Noord, neemt de benutting af en richt deze zich met name op de afwikkeling 

van het verkeer ten behoeve van het wonen. 

 

De parkeeroplossingen in het gebied kunnen sterk variëren. Varianten betreffen het opvangen van het 

parkeren in centrale parkeergebouwen tot gebouwgerichte parkeeroplossingen onder de grond, op 

maaiveld of geïntegreerd in het gebouw. Parkeeroplossingen zullen fasegewijs ingevoerd worden, waarbij 

zo lang mogelijk gebruik gemaakt wordt van de beschikbare onbebouwde ruimte en bestaande 

parkeerterreinen (o.a. P&R gebied).  

 

  



 
O p e n  

   

27 maart 2018  T&PBE7918R001F1.0 12  

 

Bouwhoogtes 

De hoogte van de bebouwing versterkt de attractieve beleving en verankering van het WFC. De hoogste 

gebouwen van acht tot eventueel veertien bouwlagen hoog zijn incidenten en zichtbaar vanuit de wijdere 

omgeving. Ze moeten van extra bijzondere kwaliteit zijn. Het gebouw als onderdeel van het Experience 

Center (deelgebied 1) kan 10 tot 14 bouwlagen hoog worden. Dichterbij de Sysselt is de mogelijkheid een 

tweede toren van 10 bouwlagen hoog te bouwen als onderdeel van een reeks landmarks op de 

kazerneterreinen langs de Parklaan. De meeste bebouwing varieert van twee tot zes bouwlagen. Hierdoor 

blijft het onder de volwassen boomtoppen van het bestaande groen. 

 

Toelaatbare bedrijvigheid 

Er geldt een milieuzonering van maximaal categorie A en B. Functies die daar niet onder vallen (functies 2 

en 3.1, zoals kleine productiebedrijven) worden middels een afwijkingsbevoegdheid per geval beoordeeld.  

Een afwijking is alleen mogelijk onder de voorwaarde dat de milieueffecten vergelijkbaar zijn aan de 

toegestane bedrijvigheid. Op die manier wordt optimaal geborgd dat gevoelige functies geen hinder 

ondervinden van bedrijfsactiviteiten. 

2.3.2 Varianten 

De onderzoeksvarianten zijn bedoeld om inzicht te krijgen in de mogelijke ontwikkelscenario’s. Niemand 

weet tenslotte op voorhand hoe groot het succes van het aantrekken van foodgerelateerde bedrijvigheid 

gaat zijn. De gebiedsontwikkeling streeft te allen tijde naar een levendige en gemengde gebiedskern 

rondom de kazernegebouwen. Het centrum van activiteit ligt in en direct rondom de Friso- en 

Mauritskazerne. De verscheidenheid van functies komt hier samen, waarbij de Experience de grote 

attractie vormt. Aansluitend aan de kazernebouwen ontstaat een mix van wonen en werken. Het 

businesspark start zijn ontwikkeling in de zuidwesthoek, achter de Frisokazerne. Hoe groot dit 

businesspark wordt, is onzeker. Een gebiedsontwikkeling gecombineerd met wonen ligt voor de hand en 

is voor de levendigheid en vitaliteit van het gebied ook wenselijk. De varianten hebben dan ook met name 

betrekking op de mogelijke menging van wonen en werken. 

 

In de onderzoeksvariant met het grootste aandeel kantoren en bedrijven blijft de menging met wonen 

beperkt tot het wonen in de gebiedskern (scenario A). Voor de ontsluiting vormt de westelijke entree de 

logistieke ontsluiting en blijft het gebied achter de Experience en de gebiedskern verkeersluw. Het verkeer 

wordt voornamelijk afgewikkeld via de oostelijke ontsluiting. Het parkeren kan grotendeels in centrale 

parkeergebouwen opgelost worden in combinatie met enkele maatwerkoplossingen op maaiveld of onder 

de grond in de Sysseltse zoom. 

 

In de onderzoeksvariant met de maximale menging met wonen wordt de oostelijke helft van het 

plangebied ingevuld met woningen (scenario C). Het verkeer t.b.v. het wonen verloopt via de oostelijke 

ontsluiting, terwijl het verkeer voor de kantoren en bedrijven en de gebiedskern met Experience via de 

westelijke ontsluiting verloopt. Het parkeren in de gebiedskern wordt opgelost in een ondergrondse 

parkeergarage. Buiten de gebiedskern wordt per gebouw/complex de parkeeroplossing afgestemd op de 

mogelijkheden, zoals ondergronds (gebiedskern), op maaiveld of geïntegreerd in het gebouw. 

 

In de tussenliggende onderzoeksvariant vormt de noordoostkwadrant het woongebied en zal het overige 

plangebied hoofdzakelijk ingevuld worden met kantoren en bedrijven (scenario B). Het verkeer ten 

behoeve van het wonen verloopt via de oostelijke ontsluiting, terwijl het verkeer voor de kantoren en 

bedrijven en de gebiedskern met Experience via de westelijke ontsluiting verloopt. Het parkeren krijgt een 

tussenoplossing van centrale parkeergebouwen t.b.v. de gebiedskern aan de westelijke ontsluiting en 

maatwerkoplossingen in de bouwvelden buiten de gebiedskern.  
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Figuur 8 Ontwikkelscenario’s / te onderzoeken varianten, gemeente Ede, 2017 

 
In de fase van het NRD is het kwantitatieve programma per deelgebied nog niet bekend. In het kader van 
de visievorming (structuurvisie) wordt dit nader onderzocht en vervolgens meegenomen in de 
onderzoeken die onderdeel zijn van de bij de visie horende planMER. In de Structuurvisie worden 
uiteindelijk de bandbreedten van het kwantitatieve programma bepaald, o.a. voor wonen. Het is daarmee 
niet vanzelfsprekend dat de volledige 600 woningen uit het vigerende bestemmingsplan in dit programma 
worden meegenomen. 

Scenario A 
Scenario B 

Scenario C 
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2.3.3 Evenementen 

Een belangrijk onderdeel van het World Food Center zijn de foodgerelateerde evenementen die op het 

terrein plaatsvinden. Dit gebeurt zowel in de toekomstige bedrijfsbebouwing, als op een aantal 

aangewezen buitenplaatsen op het terrein. Evenementen hebben een eigen uitstraling naar de omgeving. 

Bij het onderzoek naar de milieueffecten van de planvorming wordt dan ook aandacht besteed aan dit 

aspect. Daarbij ligt de focus op de evenementen die buiten plaatsvinden: deze hebben namelijk een eigen 

verkeersaantrekkende werking, geluidsproductie, ecologische effecten, etc. 

Er zijn meerdere locaties in het plangebied die geschikt zijn voor het houden van buitenevenementen: het 

Frisopark met het centrale plein, de groene as van gebiedskern naar de Sysselt, de groene ruimte bij de 

Stingerkoepel en (een deel van) de voormalige stormbaan. De inzetbaarheid van de terreinen voor 

evenementen vormt onderdeel van het onderzoek naar de milieueffecten van het plan. Daarbij bepaalt de 

ruimtelijke uitstraling de aard, omvang en het type evenement dat op het terrein plaats kan vinden. In het 

MER wordt een conceptprogramma geformuleerd en onderzocht. De structuurvisie legt vervolgens de 

spelregels rond evenementen vast. 

Bij de te onderzoeken milieuaspecten (met name verkeer, geluid, landschap en natuur) wordt telkens een 

aparte paragraaf gewijd aan de effecten van deze evenementen. 

 

3 Beoordeling van milieuaspecten 

3.1 Aanpak 

De kern van het planMER is dat de belangrijkste milieugevolgen van de ontwikkelingsmogelijkheden 

binnen de structuurvisie overzichtelijk in beeld worden gebracht. Het detailniveau van het planMER moet 

aansluiten op het detailniveau van de structuurvisie. 

 

In de volgende paragraaf is aangegeven welke aspecten nader worden onderzocht in het planMER en op 

basis van welke criteria de nader te onderzoeken milieuaspecten worden beoordeeld. Voor diverse 

milieuaspecten kan de beoordeling niet aan kwantitatieve effecten worden gekoppeld of is dit niet 

wenselijk/nodig. Deze aspecten zullen aan een kwalitatieve effectbeschrijving worden onderworpen.  

 

De effecten ten opzichte van de referentiesituatie worden per criterium vertaald naar een kwalitatieve 

score. De scoreschaal is aangegeven in onderstaande tabel.  

 

Score Verklaring 

++ Zeer positief effect 

+ Positief effect 

0 Geen/neutraal effect 

- Negatief effect 

- - Zeer negatief effect 

Tabel 2 Scoreschaal milieueffecten  

 

 

De milieueffecten van de ontwikkeling World Food Center en de varianten hierop worden in het MER 

vergeleken met de referentiesituatie. Zoals in paragraaf 2.2. is toegelicht kan het vigerende 
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bestemmingsplan voor het plangebied, Maurits zuid, niet eenduidig als een autonome ontwikkeling 

worden beschouwd. De milieueffecten van de varianten worden in het MER dan ook vergeleken met de 

huidige situatie. Waar nodig worden de milieueffecten van de varianten ook vergeleken met de 

referentiesituatie bestaande uit de in het bestemmingsplan voorziene woningbouw van 600 woningen op 

het kazerneterrein Maurits zuid. Het aantal van 600 woningen is daarmee niet de definitief vastgestelde 

norm voor in het nieuwe bestemmingsplan voor Maurits zuid, zoals eerder ook aangehaald in paragraaf 

2.2.  

 

Parklaan 

De Parklaan is de nieuwe ontsluitingsweg voor Ede-Oost, die loopt vanaf de A12 tot aan de N224. Ten 

behoeve van de realisatie is een bestemmingsplan opgesteld, dat nog niet onherroepelijk is. Er is 

daarmee nog geen zekerheid over de aanleg van de Parklaan, al is de verwachting wel dat deze binnen 

afzienbare termijn (voorafgaand aan de realisatie van het WFC) wordt uitgevoerd. 

 

In het MER wordt de Parklaan dan ook als autonome ontwikkeling meegenomen. Waar nodig worden de 

varianten ook vergeleken met een referentiesituatie waarbij de Parklaan niet is gerealiseerd , en een 

situatie waarbij het WFC-terrein een nieuwe, directe ontsluiting op de bestaande infrastructuur krijgt via 

knooppunt 5 en 4b (zie figuur 9). In deze laatste variant wordt de bestaande wegstructuur dusdanig 

aangepast, dat de ontsluiting van Maurits-zuid vanaf de Klinkenbergerweg niet meer via de (Nieuwe) 

Kazernelaan loopt. 

 

 
Fig 9, Parklaan en ontsluitingen WFC 

3.2 Toelichting per milieuaspect 

In tabel 3 zijn de nader te onderzoeken milieuaspecten met bijbehorende toetsingscriteria weergegeven. 

In het vervolg van deze paragraaf worden de te onderzoeken milieuaspecten nader toegelicht. Dit dient 

als input voor het MER waarin een verdere beschrijving wordt opgenomen van de eventuele bijbehorende 

drempelwaarden en wettelijke normen waaraan wordt getoetst.  

 

 

Thema Criterium Kwantitatief / kwalitatief 

Verkeer Verkeersafwikkeling Kwantitatief 

Verkeersveiligheid Kwalitatief 
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Thema Criterium Kwantitatief / kwalitatief 

Bereikbaarheid Kwantitatief 

Externe veiligheid Plaatsgebonden risico Kwantitatief 

Groepsrisico Kwantitatief 

Geluid Aantal (ernstig) geluidgehinderden Kwantitatief 

Aantal slaapgestoorden Kwantitatief 

Juridische haalbaarheid Kwantitatief 

Natuur Natura 2000 Kwalitatief en kwantitatief 

Gelders Natuurnetwerk Kwalitatief 

Soortbescherming (Wet natuurbescherming) Kwalitatief 

Bodem en water Bodem- en (grond)waterkwaliteit Kwalitatief 

Grond- en oppervlaktewaterkwantiteit / 

wateroverlast 

Kwantitatief (toename verhard 

oppervlak) 

Waterveiligheid Kwalitatief 

Luchtkwaliteit Toe-/afname aantal gevoelige bestemming in 

concentratieklassen 

Kwantitatief 

Juridische haalbaarheid (toetsing grenswaarden 

Wm) 

Kwantitatief 

Landschap, 

cultuurhistorie en 

archeologie 

Aantasting of versterking van kenmerkende 

landschappelijke elementen en structuren 

Kwalitatief 

Invloed op de belevingswaarde van het landschap Kwalitatief 

Aantasting of versterking van cultuurhistorische 

waarden 

Kwalitatief 

Aantasting archeologische waarden Kwalitatief 

Duurzaamheid Zuinig ruimtegebruik Kwalitatief 

Energie Kwalitatief 

Gezondheid  Cumulatie van effecten voor geluid, lucht en externe 

veiligheid 

Kwalitatief  

Tabel 3 Toetsingscriteria per milieuaspect 

 

3.2.1 Verkeer 

Voor het aspect verkeer worden de mogelijke effecten van het plan op de bereikbaarheid en de 

verkeersafwikkeling onderzocht. Op basis van te verwachten vervoersbewegingen van en naar het 

plangebied worden uitspraken gedaan over de bereikbaarheid in en rond het plangebied en over de 

gevolgen van het toekomstige gebruik op de verkeersafwikkeling op het bestaande wegennet. Ook de 

bereikbaarheid van bestaande functies op het terrein Maurits zuid komt daarbij aan de orde.  

 

De realisatie van de Parklaan is een toekomstige ontwikkeling. Ten tijde van de vaststelling van deze 

NRD is er onduidelijk over de vorm waarin en termijn waarop de Parklaan wordt gerealiseerd. Het 

verkeersonderzoek gaat uit van drie scenario’s:   

- De aanwezigheid van de Parklaan; 

- De aanwezigheid van knooppunten 4b en 5 (zie figuur 9); 

- De huidige verkeersstructuur. 
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Met deze drie scenario’s worden de mogelijke (kwantitatieve) gevolgen voor de verkeersafwikkeling en 

bereikbaarheid volledig in beeld gebracht. 

 

De gevolgen voor verkeersveiligheid worden kwalitatief bepaald aan de hand van wijzigingen in verwachte 

verkeersintensiteiten en is afhankelijk van aanwezige ontsluitingsstructuren en voorziene wijzigingen 

daarin (zoals vrijliggende fietsvoorzieningen, kruispuntoplossingen, mengen of juist scheiden van 

verkeersoorten, oversteekbaarheid). 

 

Bij de planvorming voor de Parklaan is uitgegaan van een invulling van de Kazerneterreinen met 1.850 

woningen en 50.000 m² aan gemengde functies. Op Maurits zuid zouden ongeveer 600 woningen worden 

gerealiseerd, alsmede gemengde functies in de Friso- en Mauritskazerne. Dit programma heeft ten 

grondslag gelegen aan de onderzoeken.  

Met de komst van het WFC verandert dit programma, en daarmee de verkeersaantrekkende werking. Bij 

de milieuonderzoeken wordt in kaart gebracht wat de (extra) ruimtelijke effecten zijn van de 

verkeersbewegingen die door dit programma worden veroorzaakt. 

 

3.2.2 Externe veiligheid  

Voor externe veiligheid zijn de effecten van de eventuele situering van risicovolle bedrijven of kwetsbare 

objecten (te bepalen in de MER-varianten) op het plaatsgebonden en groepsrisico relevant (PR en GR). 

Ook het vervoer van gevaarlijke stoffen op wegen in de directe omgeving van het plangebied wordt in 

beschouwing genomen. Bij het aspect externe veiligheid is de relatie met de huidige risicobronnen 

relevant. 

Een toename van het risico boven de normen (voor GR de oriëntatiewaarde) wordt als zeer negatief (- -) 

beoordeeld, een toename binnen de normen als negatief (-). 

 

3.2.3 Geluid 

Voor het aspect geluid dienen ten behoeve van het planMER de geluideffecten van de bedrijvigheid en 

het gebruik van de ontsluitingsstructuur inzichtelijk te worden gemaakt. De huidige geluidsituatie wordt 

kwalitatief beschreven. De geluidsituatie in de autonome ontwikkeling en verandering daarin in de 

plansituatie worden kwantitatief bepaald. Daarbij zijn er twee relevante situaties: de geluidsbelasting van 

het WFC op de bestaande omgeving en de interne geluidseffecten tussen (geluidsgevoelige en 

geluidsproducerende) functies in het plangebied. Voor de interne hinder wordt aangesloten bij de VNG-

handreiking ‘Bedrijven en Milieuzonering’, waarbij het gebied wordt geduid als ‘gemengd gebied’. 

 

Voor het beoordelen van de effecten wordt het aantal (ernstig) gehinderden en slaapgestoorden 

inzichtelijk gemaakt per geluidbelastingsklasse van 5 dB. Daarnaast wordt voor nieuw aan te leggen 

wegen, de te reconstrueren wegen en de bedrijvigheid de juridische haalbaarheid bepaald met een 

doorkijk van mogelijke geluidbeperkende maatregelen. 

 

Naast de geluidsproductie vanwege de activiteiten vanuit het plangebied, worden ook de geluidseffecten 

vanwege de extra verkeersaantrekkende werking buiten het WFC-terrein onderzocht. 

 

3.2.4 Natuur 

De voorgenomen activiteit kan mogelijk negatieve gevolgen hebben op de beschermde natuurgebieden 

en soorten in en om het plangebied. Bij de beoordeling van deze criteria wordt bijvoorbeeld gekeken naar 

effecten van ruimtebeslag (verlies van leef-, broed- of foerageergebied), stikstofdepositie, verstoring door 
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geluid en licht en effecten op ecologische relaties (barrièrewerking). Ook wordt in beeld gebracht welke 

kansen het voornemen biedt voor versterking van de natuur in en om het plangebied.  

 

Sinds de herontwikkelingsplannen voor de kazerneterreinen in Ede vorm hebben gekregen, is 

terugkerend onderzoek naar ecologie en natuur(effecten) uitgevoerd. In 2015 is dit onderzoek het meest 

recent uitgevoerd, terwijl een nieuwe actualisatie in 2018 gepland staat. De resultaten van deze 

onderzoeken (voornamelijk de onderzoeken uit 2015) vormen de basis voor de effectbeschrijving in het 

MER.  

 

Hierna is een korte beschrijving van de beoordeling van de verschillende te toetsen criteria gegeven. 

 

Beschermde natuurgebieden 

Deze gebieden zijn beschermd via de Wet natuurbescherming en daarbuiten ook via het Ruimtelijk 

beleidskader (bijvoorbeeld provinciale verordeningen). 

 

Natura 2000-gebieden (H2 Wet natuurbescherming) 

Voor dit beoordelingscriterium worden scores toegekend op basis van de gevolgen die de ontwikkelingen 

hebben voor de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

 

Passende beoordeling 

Het plangebied voor het WFC ligt direct naast het Natura 2000-gebied Veluwe. Op grond van artikel 2.8 lid 

3 van de Wet natuurbescherming wordt een Passende Beoordeling van het plan opgesteld. Het is 

namelijk niet op voorhand uit te sluiten dat de maximale mogelijkheden van de structuurvisie de natuurlijke 

kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwe aantasten.  

 

In de Passende Beoordeling wordt met name aandacht besteed aan de gevolgen van een eventuele 

toename van stikstofdepositie en geluid. Omdat het plangebied buiten het Natura 2000-gebied ligt, gaat 

het hier alleen om zogenaamde externe werking.  

 

Voor stikstofdepositie worden de effecten van de bedrijvigheid, de ontsluitingsstructuur en wonen op de 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden berekend met de wettelijk voorgeschreven rekenmethodiek 

(AERIUS). De uitkomsten van de berekening van de maximale invulling van de structuurvisie worden 

gebruikt om de uitvoerbaarheid van de structuurvisie vast te stellen. Daarbij wordt gekeken naar de 

kaders van het PAS voor projecten. Voor geluid worden de 42 dB en 47 dB gecumuleerde 

geluidcontouren en het geluidbelast oppervlak als gevolg van de bedrijvigheid en de ontsluitingsstructuur 

bepaald. Hierbij worden de varianten vergeleken met de referentiesituatie. Daarnaast is er aandacht voor 

de functie die het plangebied mogelijk heeft als foerageergronden voor aangewezen niet-broedvogels als 

ganzen, zwanen en smienten die in de Natura 2000-gebieden slapen (externe werking). 

 

Gelders Natuurnetwerk (Ruimtelijke bescherming) 

Voor dit beoordelingscriterium staat de invloed van de alternatieven op de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het Gelders Natuurnetwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur) centraal.  

 

Beschermde soorten (H3 Wet natuurbescherming)  

De scores voor dit beoordelingscriterium worden toegekend op basis van de invloed van elk van de 

varianten op beschermde soorten en hun leefgebieden. In het kader van het MER wordt aan de hand van 

bureauonderzoek in beeld gebracht welke beschermde soorten in het plangebied kunnen voorkomen. Het 

voornemen kan leiden tot het verwijderen van beplanting Op basis van deze informatie wordt verkend in 

welke mate met het plan leefgebieden van soorten worden aangetast (en daarmee wettelijke 

verbodsbepalingen worden overtreden), en in hoeverre deze effecten kunnen worden voorkomen of 
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beperkt. Anderzijds kan de landschappelijke inpassing van het plan leiden tot het creëren van nieuw 

leefgebied voor beschermde soorten. Ook deze effecten worden in het MER in beeld gebracht. 
 

3.2.5 Bodem en water 

Onder dit aspect wordt beoordeeld wat de mogelijke effecten zijn van de beoogde ontwikkelingen op 

bodem- en (grond)waterkwaliteit en oppervlakte- en grondwaterkwantiteit. Hierbij worden zoveel mogelijk 

kwantitatieve resultaten van uitgevoerde en nog uit te voeren onderzoeken gebruikt. Eventueel wordt 

onder dit thema nog aangegeven wat de risico’s zijn ten aanzien van niet gesprongen explosieven (NGE). 

Het veldonderzoek voor de NGE is in uitvoering, separaat van de m.e.r. 

 

3.2.6 Luchtkwaliteit  

Voor het aspect luchtkwaliteit dienen ten behoeve van het planMER de effecten van de bedrijvigheid en 

het verkeer binnen het beoordelingsjaar inzichtelijk te worden gemaakt, gecumuleerd en vergeleken te 

worden met de huidige en autonome situatie. Voor het beoordelen van de effecten wordt het aantal 

gevoelige bestemmingen inzichtelijk gemaakt per concentratieklasse van 2,5 μg/m3.  

 

Ook worden de voorgenomen ontwikkeling getoetst aan de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer.  

Hiertoe worden in ieder geval concentratieberekeningen uitgevoerd voor de stoffen NO2, PM10 en PM2,5 

met een wettelijk goedgekeurde rekenmethode.  

 

In de alinea over het onderdeel Natuur is de beoordeling aangegeven voor het benodigde 

stikstofdepositie-onderzoek ten aanzien van Natura 2000. 

 

3.2.7 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

De effecten van de beoogde ontwikkeling op de landschappelijke kwaliteit worden beoordeeld op basis 

van de invloed (aantasting of versterking) op kenmerkende landschappelijke elementen en structuren. 

Voor de effectbeoordeling wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens zoals 

landschaps(ontwikkelings-)plannen en -ontwerpen. 

 

De effecten op cultuurhistorie worden beoordeeld aan de hand van de mate waarin historisch waardevolle 

gebouwen, elementen, structuren en gebieden worden aangetast. De effecten op archeologische waarden 

wordt getoetst op basis van uitgevoerd archeologisch onderzoek in en nabij het plangebied. 

 

3.2.8 Duurzaamheid 

Voor de planontwikkeling en -uitwerking zijn een duurzaamheidsvisie en bijbehorende onderzoeken 

onmisbaar. De duurzaamheidsvisie geeft inzichten voor de (noodzakelijke) doorvertaling in het 

stedenbouwkundige plan, de milieueffectrapportage, het bestemmingsplan, inrichting openbare ruimte en 

architectuur. 

 

Duurzaamheid is een essentiële randvoorwaarde voor het ontwikkelen en internationaal vermarkten van 

een vooraanstaand gebied als het World Food Center. De duurzaamheidsvisie komt tot stand in 

samenwerking tussen gemeente en WFC-D. 
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Het begrip duurzaamheid heeft - in het kader van de op te stellen visie - betrekking op een viertal 

aspecten: mobiliteit, energie(transitie), klimaatadaptatie en circulariteit.  

 

De beoordeling van de duurzaamheidscriteria vindt naar huidig inzicht plaats ten opzichte van een 

traditioneel bedrijventerrein. Daarnaast zijn er opties ter bevordering van de duurzaamheid van het 

voornemen die niet zijn vast te leggen in een ruimtelijk plan, maar wel geregeld kunnen worden. Deze 

opties worden geïnventariseerd en beoordeeld op kansrijkheid.  

 

3.2.9 Gezondheid 

Onder het aspect gezondheid wordt ingegaan op cumulatieve effecten als gevolg van veranderingen in 

geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit (waar komen deze effecten samen?). Het gezondheidsaspect 

wordt in kaart gebracht aan de hand van de provinciale gezondheidswijzer. Met dit instrument kunnen de 

verschillende aspecten die van invloed zijn op de mate waarin een gezonde omgeving wordt gecreëerd, 

overzichtelijk in kaart worden gebracht. Waar nodig kan gedurende het proces worden gestuurd op de 

verbetering van deze aspecten. 
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4 Proces 

4.1 Procedure 

De m.e.r.-procedure voor het WFC Ede verloopt als volgt:  

 

1) Openbare kennisgeving van het voornemen door bevoegd gezag (oktober 2017)  

De procedure start met een bekendmaking van het voornemen via een openbare kennisgeving en 

publicatie van voorliggende NRD van het planMER. De bekendmaking vindt plaats via huis-aan-huis-

bladen en de gemeentelijke website van Ede. De NRD kan een ieder inzien op het gemeentehuis van Ede 

en via de website. Daarnaast wordt de NRD toegezonden aan de vooroverlegpartners van de gemeente. 

 

2) Raadplegen betrokken instanties over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport en 

vaststellen reikwijdte en detailniveau (januari 2018) 

Bij de planvorming betrokken bestuursorganen en organisaties worden actief geraadpleegd over reikwijdte 

en detailniveau van het milieueffectrapport. Voorts kan een ieder schriftelijk reageren op deze Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau. De ontvangen opmerkingen/adviezen worden in beschouwing genomen bij het 

opstellen van het planMER.  

 

3) Opstellen planMER (verwachting tweede/derde kwartaal 2018) 

De milieuonderzoeken worden uitgevoerd, de effecten van de alternatieven vergeleken en de resultaten 

vastgelegd in het planMER. De resultaten worden meegenomen bij de opstelling van de structuurvisie.  

 

4) Ter inzage leggen planMER en structuurvisie (verwachting derde/vierde kwartaal 2018) 

Het planMER wordt samen met de ontwerp-structuurvisie vier tot zes weken ter visie gelegd. Een ieder 

wordt in deze weken in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen. De Commissie m.e.r. toetst in 

deze periode de kwaliteit van het planMER en beoordeelt of de juiste (milieu)informatie aanwezig is om 

het besluit te kunnen nemen. De ingekomen zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. kunnen 

aanleiding geven tot het bijstellen van het planMER en/of de structuurvisie.  

 

5) Besluit en vervolg (verwachting vierde kwartaal 2018/eerste kwartaal 2019) 

De structuurvisie en het bijbehorende planMER worden vastgesteld door het bevoegd gezag.  

 

4.2 Inspraak en raadpleging  

Voorliggende NRD vormt het begin van de m.e.r.-procedure. De NRD vormt een kader voor het op te 

stellen MER. Diverse (overheids-) instanties zijn geraadpleegd over de inhoud van deze NRD. Daarnaast 

heeft een ieder kunnen reageren op de NRD gedurende een periode van 6 weken na de openbare 

kennisgeving. Het resultaat van deze consultatie is verwerkt in een inspraaknota en de door het college 

opnieuw vastgestelde NRD. Daarmee is doorwerking naar de op te stellen planMER geborgd. Ingebrachte 

adviezen/reacties worden meegenomen in het vervolg van het m.e.r.-proces. De volgende overheden en 

adviesinstanties zijn geraadpleegd voor advies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De aangrenzende gemeenten 

 Provincie Gelderland 

 Ministeries van Infrastructuur en 

Milieu, Economische Zaken, 

Defensie 

 Waterschap Vallei en Veluwe 

 Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 

(RCE) 

 VGGM 

 NS 

 Prorail 

 Alliander 

 Nederlandse gasunie 

 Tennet 
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Bijlage 1 Procedureschema uitgebreide m.e.r.-procedure  

 

 

 

Uitgebreide m.e.r.-

procedure  

Structuurvisie 

procedure 

Mededeling 

initiatiefnemer 

Openbare 

kennisgeving  
en publicatie 

voorliggend  
NRD  

Verplichting 

zienswijzen in 

te winnen op 

het voornemen 

Inzage + 

mogelijkheid 

tot beroep bij 

Raad van State 

Voorbereidings

- besluit 

Raadplegen 

adviseurs en 

overheidsorganen 

over R & D  
Evt. (vrijwillig) 

advies over R & D 

door Cie m.e.r. 

Advies R&D 

als BG ≠ IN 
Opstellen MER 
(geen wettelijke 

termijn:  
ca. 3 maanden 

tot 1 jaar) 

Vooroverleg 
Op grond van art 

3.1.1 Bro 

Voorbereiding en 

opstellen SV 

Evaluatie 

milieugevolgen 

Mededeling 

initiatiefnemer 

Verplichting 

zienswijzen te 

laten indienen 

op MER + 

toetsing MER 

door Cie mer 

Bekendmaking 

SV+ 

terinzageleggin

g  

Bekendmaking 

MER en 

terinzageleggin

g 

Bekendmaking 

besluit tot 

vaststelling SV 

binnen 2 

weken (resp. 6 

of 7 weken) na 

vaststelling  
Verplichting 

zienswijzen in 

te winnen als 

ook MER ter 

inzage gaat 

Opstellen 

SV 

Vaststelling SV 
(12 weken na 

ter 

inzagelegging 

 

Bekendmaking 

SV+ 

terinzageleggin

g 

Verplichting 

zienswijzen in 

te winnen 

6 weken 

6 weken  

6 weken 

6 weken  


