
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam Ede  



Ede kent een groot en mooi buitengebied, met belangrijke (historisch) landschappelijke waarden: het 

recreatief aantrekkelijke Bos- en Heidelandschap, het historisch waardevolle Engen- en 

Kampenlandschap en de openheid van andere landschappen zoals het Broek-, Heide- en 

Veenontginningslandschap. Belangrijke functies in het buitengebied zijn landbouw, recreatie en natuur. 

D66 zet in op het onderling versterken van deze functies en waarden. Dat kan door verschillende 

maatregelen/beleidslijnen. 

‘D66 streeft naar behoud en zo mogelijk herstel van de unieke landschappen en de 

daarin levende natuur.’ 

Landschapsonderdelen moeten daartoe expliciet worden aangewezen. Sluit daarbij aan bij initiatieven 

van provincie, Gelders landschap, VCN, particulieren en dergelijke, om zo tot een efficiënte inzet te 

komen van de steeds schaarsere middelen; 

‘Illegale bebouwing moet streng worden aangepakt.’ 

 

Maak daartoe een inventarisatie en geef daarin prioriteiten aan. 

 

‘Ede moet inzetten op kleinschalige en duurzame recreatie (wandelen, fietsen en 

paardrijden alsmede kamperen bij de boer) en intensieve recreatie op enkele minder 

kwetsbare plekken concentreren, vooral bestaande recreatieparken. Het aantal 

grootschalige recreatieparken, kampeerplaatsen e.d. mag niet worden uitgebreid.’ 

 

‘In overleg met grondeigenaren, beheerders van natuurgebieden en anderen moet 

een begin worden gemaakt met een stelsel van “Public Footpaths” zoals die in 

Engeland bestaat.’ 

‘D66 zet in op meer duurzame landbouw.’ 

Daarmee wordt bijgedragen aan het versterken van de landschappelijke kwaliteiten en neemt de druk 

op de natuur af (door met name stikstofdepositie). Agrarische bedrijven in Ede moeten zich 

onderscheiden door toepassing van de modernste technieken om emissies te voorkomen en door 

stallen die qua identiteit, vorm en omvang passen in het landschap. De aanwezigheid van de WUR en 

de HBO-opleidingen op agrarisch gebied in Ede kunnen helpen daarvoor creatieve nieuwe oplossingen 

te verzinnen. Duurzame landbouw stimuleert ook de recreatie door het vermijden van te grootschalige 

bouw en door kleinschalige landbouw. 

‘Daartoe is D66 voorstander van een convenant van bedrijven binnen de gemeente 

Ede, waarin afspraken worden gemaakt over hun bijdrage aan het oplossen van 

belangrijke milieu- en sociale problemen (zoals CO2-reductie, luchtkwaliteit, 

discriminatie, etc.) die samenhangen met hun activiteiten.’ 

Behoud van het groen in de stad en omringende dorpen moet weer centraal gaan staan, vanuit een 

besef dat groen een waarde op zich is. Daar mag niet op bezuinigd worden. Nu al worden te gemakkelijk, 

vooral ook in de dorpen, bomen gekapt waardoor het groene en dorpse karakter snel erodeert. Een 

beperkte gemeentelijke “bomenbank” en het opstellen van de regel ‘nieuw voor oud’ kan hier soelaas 

bieden. 

‘D66 pleit ook voor meer visie en sturing op de transities die plaatsvinden in het 

buitengebied.’ 



De ongebreidelde woningbouw is ons een doorn in het oog. Een goede visie op de plekken en 

vormgeving van woningen in het buitengebied vormen de inzet van D66 hierbij. 

De gemeente Ede moet veel sterker dan nu werken aan intensiever gebruik van duurzame 

energiebronnen.  

‘De gemeente moet actief de inzet van duurzame energie stimuleren, eventueel via 

een op te richten gemeentelijk energiebedrijf.’ 

Ook kan nog op vele manieren het energiegebruik teruggedrongen worden bijvoorbeeld door kleine 

zonnepanelen op lantaarnpalen, verkeerslicht-installaties, “slimme” andere verlichting die alleen 

aangaat wanneer een weggebruiker in de buurt is, LED-verlichting e.d.. D66 vindt dat daarbij moet 

worden gezocht naar energiebronnen die aansluiten bij het gebied. Bio-energie lijkt daarmee, naast 

zonne-energie via dakoppervlakken, het meest aangewezen. 

‘Bij de ontwikkeling van de kazerneterreinen zouden de ambities hoog moeten zijn 

voor een CO2-neutrale wijk’ 

D66 vindt dat Ede ook moet inzetten op een goede kwaliteit van de leefomgeving, een onderscheidende 

factor in ons vestigingsklimaat. 

‘De gemeente moet streven naar een intensieve en doelgerichte samenwerking met 

de op te richten Regionale Uitvoering Dienst (RUD).’ 

Door concentratie van kennis en kunde kan de RUD meer kwaliteit leveren dan elke afzonderlijke 

gemeentelijke dienst, hoe gemotiveerd die ook moge zijn. Tevens kan dit bijdragen aan de versterkte 

handhaving van milieu en RO. Er mogen in het buitengebied geen nieuwe illegale situaties meer 

ontstaan. 

‘De gemeente Ede moet nog meer doen aan het stimuleren van gescheiden 

inzameling van afval (voorlichting) en zo streven naar 75% scheiding van stromen.’ 

D66 wil daarmee tevens inzetten op mogelijkheden tot terugwinning van (schaarse) grondstoffen uit 

afval. Onderzocht moet worden of elektronica-afval separaat ingezameld kan worden. 

 D66 wil streven naar behoud en zo mogelijk herstel van de unieke landschappen 

en de daarin levende natuur 

 D66 wil economische ontwikkelingen niet frustreren maar zoveel mogelijk in 

harmonie met het vorige doel begeleiden 

 D66 wil niet bezuinigen op groenonderhoud 

 D66 wil meer duurzame landbouw stimuleren 

 D66 wil een duurzaam gebruik van hulpbronnen stimuleren 

 D66 wil een beleid gericht op het handhaven van de positieve kwaliteiten van de 

leefomgeving 

 D66 wil nader onderzoek naar nog intensievere scheiding van afval m.n. 

elektronisch afval. 


