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Ecologische oever

Stichting Milieuvrienden Duiven
De Stichting Milieuvrienden Duiven (MVD) zet zich in voor het woon en leefklimaat voor bewoners van Duiven en omgeving door te
streven naar en 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
actiegroep tegen maar een behartiger voor het behoud van natuur en
landschap in onze mooie Liemers. De Stichting is opgericht in
november 1988 is sinds november 1989 een kerngroep van
Milieudefensie en aangesloten bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie.

Samenvatting
In 2017 hebben wij ons bezig gehouden met de doortrekking van de
A15. We hebben beroep aangetekend tegen het Tracébesluit A12/
A15 Ressen – Oudbroeken. MVD zet zich in voor een goede
inpassing van de A15. Dit doen we in samenwerking met:
Bewonersoverleg Groessen A15, de Gelderse Natuur en
Milieufederatie, Bewonersverenigingen vanuit de regio Lingenwaard,
Groessen, Loo en Zevenaar.

Met de medewerker groenbeheer hebben we het
“Landschapontwikkelingsplan” besproken. Wij hopen dat in 2018 de
samenwerking met de verschillende partijen die meegewerkt hebben
aan het plan onder leiding van de gemeente tot stand zal komen,
zodat we elkaar kunnen versterken.
We hebben bezwaar gemaakt tegen het ontbreken van een
kapvergunning, en daardoor veel bomen onnodig gekapt zijn.
Nu de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is en in bijna alle
verkiezingsprogramma’s het thema Duurzaamheid voorkomt, gaan
we in 2018 weer aan de slag om de “Gemeentelijke
Duurzaamheidsindex” te promoten. De index is bedoeld om de
discussie binnen de gemeente rond de duurzaamheid te
ondersteunen.
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Geplande activiteiten 2018


We hebben 11 eigen vergaderingen gepland voor 2018.



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



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



Bijeenkomsten Bewonersoverleg Groessen A15, overleg met
gemeente, waterschap en projectbureau ViA15 over
voorgenomen doortrekking A15. Bijeenkomsten regionale groep
rondom de voorgenomen doortrekking A15.



Kritisch volgen van het proces rondom de voorgenomen
doortrekking van de A15. Dit in afwachting van de uitkomst bij
de Raad van State.



Bijeenkomsten met de Gelderse Natuur en Milieufederatie.



Deelname campagnes Vereniging Milieudefensie en gebruik
maken van het lokale groepenloket.



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.



Ontwikkelingen rondom geluidsoverlast m.b.t. vliegveld
Lelystad volgen en zo nodig reageren.



Overleg met bedrijven op de industrieterreinen betreffende de
afvalstromen en dergelijke



Volgen van de opgave ten aanzien van de energie transitie.
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Klompenpaden Groessen en Loo
Klompenpaden zijn cultuurhistorische wandelroutes, vaak over
onverharde paden door agrarische gebied.
Het Kandiapad is 16 km lang. Men wandelt over oeverwallen en
dijken, door de uiterwaarden en over kerkepaden in het mooie
buitengebied van Groessen.
Het Husloapad is ook 16 km lang. Deze wandeling brengt de
wandelaar over dijken, langs waaien, door de uiterwaarden en de
weilanden in het mooie buitengebied van Loo en Duiven.
MVD blijft betrokken bij het onderhoud van de klompenpaden.
Rivierpark IJsselpoort
Wij hebben de voorlichtingsbijeenkomst met betrekking tot IJsselpoort
bezocht en gebruik gemaakt van de mogelijkheid voorstellen te doen
ter aanvulling.

Contacten en aanvragen via telefoon en 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.
Naschrift.
Veel verschillende onderwerpen en activiteiten hebben het afgelopen
jaar onze aandacht gehad. Vooral de A15 en de aantasting van het
buitengebied baart ons grote zorgen.
Immers elk verlies dat wordt geleden op het milieufront is een
gezamenlijk verlies.
Vooral nu steeds meer mensen zich bewust worden van het belang
van een schone leefomgeving.
Bent u geïnteresseerd in natuur en milieu en heeft u tijd, tips, raad,
en/of advies, aarzel dan niet en neem contact met ons op. Een
uitbreiding met een aantal enthousiaste mensen zou heel fijn zijn.
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Onze activiteiten in 2017
In 2017 zijn we als Stichting Milieuvrienden Duiven met de volgende
onderwerpen en activiteiten bezig geweest:
Bijeenkomsten en vergaderingen


Ledenvergadering Gelderse Natuur en Milieufederatie.



Inloopavond herontwikkeling landgoed Welleveld.



Weidevogelbescherming in het Duivense en Zevenaarse Broek.



Dialoog en Doorpakweken, gemeente Duiven.



Informatiebijeenkomst "truckparking" Duiven.



Voorbereiding 30 jarig jubileum Duiven- Gemünde am Main.



Bijeenkomst Rivierklimaatpark IJsselpoort.



Gelderse Biodiversiteitsdag

Bezwaar gemaakt - Beroep aangetekend


Beroep aangetekend bij de Raad van State tegen Tracébesluit
A12/A15 Ressen-Oudbroeken.



Bezwaar gemaakt tegen ontbreken kapvergunning gemeente
Duiven.

Commissies, werkgroepen, klankbordgroepen
Gelderse Natuur en Milieufederatie
Voor heel veel zaken kunnen we terecht bij de Gelderse Natuur en
Milieufederatie. Zonder de daar aanwezige deskundigheid zijn wij niet
in staat om alle problemen adequaat aan te pakken.
Onderwerpen die met de GMF zijn besproken of waar wij aan
deelgenomen hebben zijn o.a. de regionale werkgroep rondom de
A15 die de GNMF ondersteund op het gebied van natuur en milieu.
We bezoeken de ledenvergaderingen. Wij ontvangen de Nieuwsbrief
en de Seizoensbrief zodat we op de
hoogte blijven van wat er speelt op
natuur en milieugebied in Gelderland.
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Vereniging Milieudefensie
Wij zijn een kerngroep van de Vereniging Milieudefensie Amsterdam.
Wij ontvangen de afdelingsinfo en
nieuws via de mail. Indien het voor ons
relevant is, doen wij mee aan de
landelijke actie. MD heeft een nieuw
samenwerkingsverband het ‘Lokale
groepenloket’ waar MVD aan mee doet.
Plannen voor doortrekking A-15
2017 was een roerig jaar. Het Tracé besluit is in maart gepubliceerd.
Hier zijn 62 beroepen op aangetekend, waaronder één door MVD.
Het beroep is aangehouden vanwege een verwachte uitspraak bij het
Europese Hof ten aanzien van de PAS (Programma Aanpak Stikstof).
Verwacht wordt dat de behandeling in de tweede helft van 2018
plaats vindt.

Door de aanpassingen in de Helhoek is er een probleem ontstaan in
de buurt van de Kerkakkers, meer geluid en fijnstof. Summiere
aanpassingen worden wel genomen, maar nog niet afdoende.
Het verdere voorbereidingsproces dendert door met dialogen met de
gemeente Duiven, het Projectbureau ViA15 en het Waterschap. Er
zijn maandelijkse vergaderingen van het Bewonersoverleg Groessen
A15 (BOG) waarin de MVD zitting heeft.
Thema’s die uitvoerig zijn besproken: * Het EPvE (Esthetisch
Programma van Eisen) - een aanvulling voor ontwerp en aanleg. Is
besproken en door de grondgebonden gemeentes aangenomen.
*Deelname aan de dialoogtafels van de Gemeente Duiven rondom de
EPvE. Gebrek aan aandacht voor natuur, Natura2000 en stiltegebied.
* Er komt een MER t.a.v. de verlegging van gasbuizen, water-, en
elektriciteitsvoorzieningen. Het risicoprofiel is aanmerkelijk
uitgebreid.* De Uitvoeringsovereenkomst (UVO) bevat nu de ‘Éénloket-systeem’. De gemeente heeft een onderzoek gedaan naar
cumulatieve geluidsbelastingen. * het plaatsen van peilbuizen om
veranderingen in de grondwaterstanden te monitoren. * De bewoners
blijven pleiten voor een omgekeerde bewijslast. * Knelpunten bij
Kerkakkers en de Lijkweg langs het tracé zijn besproken. *
Uitwisseling met bewoners en instanties in Midden Delftland rondom
de aanleg van de A4 bij Schiedam.
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Voormalige Stortplaats IJsseldijk (Bult van Putman)
Via Moderator projectradar IJsseldijk worden wij geïnformeerd over
de stand van zaken. www.projectradar.nl In 2017 is er onderhoud
gepleegd: het uitdunnen van de bomen op de bult en ook de
groenstrook aan de Rivierweg. De slechte en te grote bomen zijn
verwijderd om te voorkomen dat ze omwaaien of met hun wortels de
deklaag beschadigen.

Rondom de stortplaats is het grondwater vooral verontreinigd met
zware metalen Vanadium en Wolfraam (waarbij geen bedreiging is
van de kwaliteit van het oppervlaktewater). De verontreiniging stroomt
via het 1e watervoerend pakket richting de insteekhaven van de IJssel
waarna het zich verspreid richting de IJssel. De Provincie heeft na
verschillende saneringsplannen te hebben afgewogen gekozen voor
het jaarlijks monitoren. Deze monitoringsronde is in 2017 uitgevoerd.
Overleg met Gemeente Duiven

Regelmatig hebben wij contact met de medewerker groenbeheer.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest:


Landschapsontwikkelingsplan. Wij maken deel uit van de
Participatiegroep met betrekking tot de uitvoering van het
Landschapsontwikkelingsplan.



Groenbeleidsplan.



Maaibeleid “Horsterpark”



Bladhopen egels.



Ecologisch bermbeheer.



Ontbreken kapvergunning.



Kap bomen in het kader van het Centrumplan.

Overige activiteiten
Gemeentelijke Duurzaamheidsindex
We zetten ons in om de duurzaamheid te promoten door gebruik te
maken van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex. Eind 2017 is de
nieuwe Duurzaamheidsindex uitgekomen, en de werkbladen zijn
opgevraagd en gedeeld met de gemeente.
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