Uitnodiging inloopavond
woensdag 20 februari van 19.30 tot 21.00 in de Hop (de Roek)

Nieuwe dorpsvisie Otterlo nodig

Volgens berichtgeving van het College van B en W van de Gemeente Ede zal nieuwbouw in
Otterlo vertraging oplopen als gevolg van de stikstofwetgeving die naar aanleiding van de
uitspraak van het Europese Hof van Justitie van november 2018 verder aangescherpt zal
worden. Kern van het probleem is dat Nederland te weinig doet om de natuur
instandhoudingsdoelen te halen, waartoe we volgens de Habitatrichtlijn verplicht zijn. Ook
voor de natuur rond Otterlo worden de instandhoudingsdoelen lang niet gehaald en de
stikstofproblematiek is hierin een belangrijke component. Daarom heeft de provincie
Gelderland besloten op basis van de wet Natuurbescherming geen vergunning voor de huidige
nieuwbouwplannen af te geven.
Stichting Natuurlijk Otterlo ziet graag een gezonde leefomgeving van het dorp voor zowel de
natuur, de inwoners als de ondernemers die van de natuur afhankelijk zijn voor hun
bedrijfsvoering. De bouwplannen zoals door de Gemeente waren voorgesteld, voldeden hier
niet aan en hierom heeft Natuurlijk Otterlo gepleit voor het ontwikkelen van een
geïntegreerde visie waarin wonen, voorzieningen en de natuur- en milieukwaliteit beter op
elkaar worden afgestemd. Stichting Natuurlijk Otterlo betreurt dat de bouw van het MFC en
sociale woningbouw ernstige vertraging hebben opgelopen, doordat er in de planvorming
onvoldoende rekening gehouden is met milieu-afwegingen. Ons doel is nog steeds om het
dorp toekomstbestendiger te maken met als integraal onderdeel hierbij ook het herstel van
natuurwaarden en verbetering van de milieukwaliteit.
Het College van B en W heeft nu ook ingezien dat de voorliggende plannen niet in
overeenstemming zijn te brengen met de milieuwetgeving en heeft hierom het besluit
genomen om meer tijd uit te trekken voor een betere afstemming. Met dit verstandige besluit
wordt de weg vrijgemaakt om de plannen voor het dorp en de omgeving op een nieuwe leest
te schoeien en Natuurlijk Otterlo zal zich inzetten ten behoeve van deze planvorming. We
hopen hierbij op een grote participatie van inwoners en andere geledingen in het dorp en dat
Otterlo’s Belang hierin een verbindende rol zal oppakken.
Over hoe we nu verder kunnen en moeten Otterlo willen we met u op deze avond van
gedachten wisselen.
Van Harte welkom.
Namens Natuurlijk Otterlo,
Ton Hijlkema
Secretaris

