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Stichting Milieuvrienden Duiven
De Stichting Milieuvrienden Duiven (MVD) zet zich in voor het woonen leefklimaat voor de bewoners van Duiven en omgeving door te
streven naar het behouden en verbeteren van de natuur en de
landschappelijke en natuurhistorische waarden. Onze speerpunten
zijn flora en fauna, de kwaliteit van het milieu zoals bodem, lucht en
water, en een verantwoorde ruimtelijke ordening Het welzijn en de
gezondheid van mensen in en om Duiven staat centraal. Wij zijn geen
actie-groep tegen maar een behartiger voor het behoud van natuur
en landschap in onze mooie Liemers. De Stichting is opgericht in
november 1988 en is sinds november 1989 een kerngroep van
Milieudefensie en aangesloten bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie.
In 2015 bestond de MVD uit 6 leden:
Hanneke Spaans, Achtergaardsestraat 9, 6923 BE Groessen
Voorzitter T: 0316 333176. E: hanneke.spaans@hetnet.nl
Rennie Verhagen, Gildedreef 64, 6921 JJ Duiven
Secretariaat. T: 0316 263177. E: janrennie@upcmail.nl
Bessel Hartogsveld, Boschstraat 4, 6921 MD Duiven
Penningmeester.T: 0316 261759. E: b.j.hartogsveld@gmail.com
Baukje Boschker, Wilhelminastraat 13, 6921 ZL Duiven
Lid. T: 0316 280893. E: baukje.boschker@outlook.com
Sybrand Feenstra, Zilverschoon 8, 6922GV Duiven
Lid. T: 0316 372804 E: sybfeenstra@gmail.com
Hielko Plantenga, Neptunus 108, 6922 LD Duiven
Lid. T: 0316 280399 E: h.plantenga@upcmail.nl
Nita Bouwman, St. Jozefstraat 4, 6923 BV Groessen
Web-beheerder. T: 06 38005409. E: info@bouwmanwebservice.nl
Peter Mekkink: Adviseur MVD
Website: www.milieuvrienden.nl
Algemene e-mail: info@milieuvrienden.nl

Samenvatting
In 2015 zijn wij als Milieuvrienden Duiven op een breed terrein actief
geweest. De aanleg van de A15 die grote gevolgen heeft voor mens,
natuur en milieu, heeft ons vooral bezig gehouden. MVD zet zich in
voor een goede inpassing van de A15. Dit doen we in
samenwerkingsverband met het Bewonersoverleg Groessen A15, de
Gelderse Natuur en Milieufederatie, Bewonersverenigingen vanuit de
regio Lingenwaard, Groessen, Loo, Duiven en Zevenaar.
We hebben gereageerd op het Ontwerp Tracé Besluit A15 door het
indienen van een uitgebreide zienswijze.
MVD is coordinator van de werkgroep die zich bezig houd met het
uitzetten en de aanleg van de Klompenpaden in de gemeente
Duiven. MVD houdt zich bezig met de teksten, de folder, de App en
foto’s. In 2016 worden de paden geopend voor wandelaars.
Wij zetten ons in om de duurzaamheid te promoten door gebruik te
maken van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex en door advies te
geven aan de gemeente Duiven en belangstellenden.
Tevens blijven we de activiteiten op de bedrijventerreinen volgen en
treden zo nodig in overleg met de bedrijven en / of gemeente.
Voor milieurechtshulp kunnen we gebruik maken van de Stichting
Milieurechtsbijstand Nederland.

Onze activiteiten in 2015
In 2015 heeft Milieuvrienden Duiven zich bezig gehouden met de
volgende onderwerpen en activiteiten:

Bijeenkomsten en vergaderingen
In 2015















Gemeente Duiven. Commissie en
gemeenteraadsvergaderingen
Vergaderingen Bewonersoverleg Groessen A15.
Vergaderingen samenwerkingsverband A15.
Bijeenkomsten werkgroep Klompenpaden.
Sessies Mobiliteitsplan gemeente Duiven.
Inloopbijeenkomst Structuurvisie gemeente Duiven.
Ledenvergadering van de Gelderse Natuur en Milieufederatie.
Thema-avond “Haal meer uit je sociale media voor je groene
werk” van de Gelderse Natuur en Milieufederatie.
Open dag Waterzuivering.
Discussieavond Groen Links “Vrije Handel: Einde Vrijheid”
Duivense Uitdaging.
Vrijwilligersavond gemeente Duiven
Congres “Samenwerken aan Gelderland”
Symposium Stichting Staring Advies thema Ecosystemen in
relatie tot de kosten.

Commissies, werkgroepen, klankbordgroepen
Gelderse Natuur en Milieufederatie
Voor heel veel zaken kunnen we terecht bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie. Met hun aanwezige deskundigheid zijn wij in staat om
de problemen adequaat aan te pakken.

Onderwerpen die met de GNMF zijn besproken of waar wij aan
deelgenomen hebben zijn o.a. de regionale overleggroep rondom de
A15 die de GNMF ondersteund op het gebied van natuur en milieu.
Wij ontvangen de Seizoensbrief en
nieuwsbrieven zodat we op de
hoogte blijven wat er zoal speelt op
natuur en milieugebied in Gelderland,
zodat we hierop kunnen reageren.
Vereniging Milieudefensie
Als kerngroep van de Vereniging Milieudefensie ondervinden wij geen
ondersteuning vanuit de hoofdvestiging in Amsterdam. Wij ontvangen
de afdelingsinfo en nieuws via de mail.
Indien het voor ons relevant is doen wij
mee aan de landelijke acties.
In 2015 hebben we aan de actie “Wij
willen Wei” meegedaan.
Milieugroep Westervoort en Zevenaar
Als er onderwerpen zijn die ons beide aangaan hebben we contact
met de milieugroep Westervoort en Zevenaar.
Plannen voor doortrekking A-15
Er zijn maandelijkse vergaderingen van het Bewonersoverleg
Groessen A15 (BOG) waarin de MVD zitting heeft. In 2015 is er
gemiddeld een keer per drie maanden overleg geweest tussen de
gemeente en het BOG en in 2015 twee keer met het Projectbureau
ViA15.
Deze overleggen van de gemeente met bewonersoverleggen van
Groessen, Loo en Helhoek betroffen de verschillende procedures
leidend naar ruimtelijk kwaliteitskader en het Ontwerp Tracé Besluit
(OTB), en de inzichten en knelpunten van de bewoners. De adviezen
zijn meegenomen in de adviezen van de gemeente aan het

Projectbureau ViA15. Mede door de coördinatie met de gemeente
heeft de gemeente het voortouw genomen om de provincie en de drie
grondgebonden gemeentes op een lijn te krijgen. Dit mondde uit in de
Aanvullende BestuursOvereenkomst (ABO) die op 5 november 2015
is getekend met de minister. Hierin staan aanpassingen en
inpassingmaateregelen op het Ontwerp Tracé Besluit (OTB,
12/11/15), die in 2016 verder worden uitgewerkt.
Verder is er regelmatig overleg met bewonersgroepen van
Lingenwaard, Groessen, Loo en Zevenaar en de Gelderse Natuur en
Milieufederatie in de regionale groep.
Zienswijze op het Ontwerp Tracé Besluit A15
Alle leden van MVD hebben eind november na de publicatie van het
OTB de inloopbijeenkomst van het Projectbureau ViA15 bezocht.
Bijna alle leden van MVD waren betrokken bij het opzetten van de
zienswijze op het OTB. Er is regelmatig overleg geweest met het
BOG, GNMF en anderen over de verschillende elementen van het
OTB en ABO. De zienswijze van MVD is eind december ingediend en
in goede orde ontvangen. MVD onderschrijft hierin de zienswijze van
het GNMF en BOG. De zienswijze van MVD is gedeeld met de
andere groepen en bewoners. Deze is terug te vinden op onze
website.
Nader overleg heeft plaats gevonden met de gemeente Duiven en
Het Projectbureau over de 250 jaar oude Esdoorn die op het traject
van de A15 staat, en bereikbaarheid van de Klompenpaden.
Voormalige Stortplaats IJsseldijk (Bult van Putman)
Via Moderator projectradar IJsseldijk Westervoort worden we
geïnformeerd over de stand van zaken. Bij de Grondwater Monitoring
2015 bij de voormalige stortplaats “Bult van Putman” is gebleken dat
de gemeten verontreinigingswaarde ten opzichte van 2014 niet
verslechterd.
Het oppervlaktewater bij de naastgelegen insteekhaven van de IJssel
is bij deze ronde onderzocht. In het oppervlaktewater werden net als

in 2014 geen verhoogde waarden gemeten voor de parameters
vanadium en wolfraam. In 2016 zal de volgende ronde plaats vinden
met peilbuizen. De Provincie Gelderland concludeert dat er geen
gezondheidsrisico’s voor mensen, dieren of planten zijn, en gaat er
van uit dat schoonmaken amper effect zal hebben maar wel veel
duurder is dan monitoren. Het grondwater zal zich langzaam richting
de IJssel verspreiden.
MVD is nog steeds van mening dat gestreefd moet worden naar een
complete sanering.
Overleg met Gemeente Duiven
Regelmatig hebben wij contact met de medewerker groenbeheer.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:







Bomenkap;
Groenbeheerplan;
Verplanten oude Esdoorn op het traject van de A15;
Tweede project Landschapontwikkelingsplan;
Sessies Mobiliteitsplan;
Inloopbijeenkomst Structuurvisie.

Overige activiteiten
Klompenpaden Groessen en Loo
Een werkgroep met steun van Gelders Landsschapsbeheer heeft
twee Klompenpaden uitgezet, een in Groessen en een in Loo. Een
klompenpad is een
rondwandeling door
agrarisch cultuur landschap.
Deze gaat zoveel mogelijk
langs historische routes en
over onverharde paden. De
voorzitter van MVD is ook
coordinator voor het
klopmpenpad in Groessen.

De MVD houdt zich ook bezig met de teksten, folder, App en foto’s. In
2016 worden de paden opengesteld voor wandelaars . De paden
worden in 2016 opgesteld.
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex
We zetten ons in om de duurzaamheid te promoten door gebruik te
maken van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Eind 2015 is de
nieuwe duurzaamheidsindex uitgekomen Duiven stond in 2014 op de
20ste plaats in 2015 op de 81ste plaats.
De rol van de Milieuvrienden hierin zal zijn het proces in de gaten
houden, en gevraagd en ongevraagd advies geven t.a.v.
duurzaamheidsfactoren.
Alliander
De aanleg van de ecologische oever is in volle gang, en zal in het
voorjaar 2016 worden opgeleverd
Excursie Nijkerk
De leden van Milieuvrienden zijn in juli op excursie geweest in Nijkerk
en omgeving. Op de fiets hebben we de Arkemheenpolder bezocht
een natuurreservaat van Staatsbosbeheer met veel weidevogels. Ook
werd het stoomgemaal Hertog Reijnhout uit 1883 en het
bezoekerscentrum bezocht. Langs het Nijkerkernauw met zijn vele
watervogels naar het 17e eeuws Landgoed Oldenaller gefietst met
zijn prachtige oude bomen en bijzondere planten en via de Gelderse
Vallei weer terug naar Nijkerk.
Telefoon, e-mail
Er komen regelmatig per telefoon en per e-mail verzoeken om
informatie binnen bij het secretariaat en de andere leden van onze
stichting. Veel vragen kunnen direct beantwoord worden. Over het
algemeen komen de meeste contacten via e-mail tot stand.

Geplande activiteiten 2016


Gepland zijn 11 eigen vergaderingen.



Bijwonen commissievergaderingen en raadsvergaderingen en
indien nodig gebruik maken van het inspreekrecht.



Contacten onderhouden met ambtenaren en raadsleden over
diverse milieuaangelegenheden en ruimtelijke ordening in de
gemeente Duiven.



Gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente Duiven
aangaande de Duurzaamheidsmaatregelen van de gemeente



Bijeenkomsten Bewonersoverleg Groessen A15, overleg met
gemeente en met projectbureau ViA15 over de voorgenomen
doortrekking van de A15



Bijeenkomsten van regionale groep rondom de voorgenomen
doortrekking van de A15.



Kritsch volgen van het proces rondom de voorgenomen
doortrekking van de A15 en met name de publicatie van het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en zonodig een zienswijze
indienen en de publicatie van het Tracé Besluit (TB) en zonodig
bezwaar aantekenen.



Bijeenkomsten Gelderse Natuur en Milieufederatie.



Deelname opstellen groenbeleidsplan.



Deelname campagnes Vereniging Milieudefensie.



Bijwonen voorlichtingsbijeenkomsten, congressen, symposia e.d.



Indien noodzakelijk bezwaar aantekenen tegen gemeentelijke,
provinciale en nationale plannen die het landschap en de
leefbaarheid sterk aantasten, bodem, water en
luchtverontreiniging veroorzaken en /of de geluidsnormen
overschrijden.

