Vergadering # 57 Bosraad Ede
10-12-2019
Aanwezig:

Afwezig:

19.30 uur

Raadhuis A 403

Evert van Amerongen, Herman-Pieter Prangsma, Jan van den Born, Ben
C olenbrander, Marlies Sanders, Pouw Jongbloed, Suzette Stumpel, Maarten Zijp,
Jochem van Gooswilligen, Geen Broere, Carlo van Rijswijk, John Smits, Sanne
Bastin, Hêlène Hullegie, Ditta van Gaalen, Judith Klostermann, Jeannet Hubbeling
en Wim Appelman.
Dick Spijker, Wim Kuster, Marcel Baartmans, Kasper Cornelissen, Adri Reijneveld,
Rob Boks, Nicoline van den Berg en Marieke Fokkert.

Verslag
1. Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Evert opent de vergadering en vanwege de nieuw aanschuivende belangstellenden, volgt
een korte voorstelronde.
2. Verslag van de vorige vergadering # 56 dd 22-10-2019.
Milas van Leest wordt uit de afwezigenlijst geschrapt.
Punt 1. Wim A zorgt dat Jochem en Kasper ook gemachtigd worden voor de mailbox.
Punt 2. Suzette doet de suggestie om de kwestie over de paden onder de aandacht van de
wethouder te brengen.
Punt 16. Vitale vakantieparken in een volgende vergadering laten terugkomen.
Het “Ruimtelijk Ontwikkelingskader Recreatieparken” staat voor de volgende
raadsvergadering op de agenda als hamerstuk. Hierin wordt naar verwachting het
beleidsplan vastgesteld en naar het bestemmingsplan worden doorgeschoven. Evert zal de
wethouder in het volgende bestuurlijke overleg vragen waarom de Bosraad Ede hierover
geen advies is gevraagd.
Punt 16. Het antwoord op de vraag van Herman Pieter naar mogelijke schadelijke effecten
van de begrotingsperikelen voor bos en natuur is voorshands: nee.
3. Mededelingen Jochem.
Visactie heidebloemplas.
Op 5 okt 2019 zijn er vissen weggevangen uit de heidebloemplas. Dit omdat de waterstand
extreem laag was vanwege de droge zomer. De eerste dode vissen werden in de week
ervoor gevonden. Om massale vissterfte te voorkomen, is in overleg tussen waterschap,
visvereniging, ecologie gemeente Ede en bosbeheer gemeente ede, besloten de grote
vissen uit de plas te vangen. In totaal is 500 kilo vis verplaatst naar de Proosdijvijver in Ede.
Het merendeel betrof karpers.
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Houtverkoop.
Er is zoals elke winter weer een partij hout verkocht. Het gaat om ruim 3.000 m3 in de
omgeving Edese bos west, Barteweg, Peteweg, en bij de Hessenweg. De koper is het bedrijf
Boeve en Hop, met wie we al enkele jaren samenwerken. Enkele bewoners aan de Peteweg
willen meer weten van de kapwerkzaamheden en zijn bij de vergadering aanwezig.
Prunusbestrijding.
Zoals elke winter gaan we weer prunus bestrijden. Dit keer in het gebied rondom de
Roekelse bosweg in het bosgebied Roekel. De prunus gaat als biomassa naar de centrale in
Ede. Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert is Van de Broek B.V.
Fijnspar.
De massale sterfte van fijnspar door de letterzetter wordt kort besproken. Jochem laat op
het scherm een kaart zien met de ligging van de fijnsparvakken in de bossen van de
gemeente Ede. Vrijwel alle vakken zijn aangetast door de letterzetter.
4. Bosverjonging.
Marlies, Geen, Jan en Wim K vormen een groep die deze vergadering een eerste verslag zou
uitbrengen. Aangezien de groep nog niet bijeen is geweest gaat dat niet. Geen gaat de
groep bij elkaar roepen.
5. Bosbekalking.
Carlo legt uit dat er een vergunning nodig is vanwege het gebruik van machines om de kalk
in het bos te brengen.
Er is een noodplan opgesteld waarin gebruik gemaakt wordt van een mengsel van
steenmeel en schelpengruis. Een vergunningaanvraag duur +- 6 maanden, het opbrengen
zal daarom pas op z`n vroegst in het najaar van 2020 plaatsvinden.
De suggestie van Dick om schalen van eieren te gebruiken wordt afgewezen, mede omdat in
schelpengruis de juiste verhouding van mineralen aanwezig is. De te gebruiken schelpen
hebben een skal certificering en zijn dus duurzaam verworven.
Kan de Bosraad ondersteunen in het uitvoeren van de plannen? Nee, dit gaat niet omdat de
provincie hierin op dit moment leidend is.
6. Nota biodiversiteit.
Het is een mooi plan, echter is er wat scepsis over de uitvoerbaarheid van het plan.
Het is een hoge ambitie, waar zijn de middelen die hierbij horen? Waar komen de middelen
vandaan en hoe wordt dit gemonitord?
Carlo legt uit dat er geen uitvoeringsprogramma is omdat deze nota in de werkwijze wordt
verankerd. Het programma is een uiteenzetting van problemen en suggesties voor
oplossingen. Deze worden in de ruimtelijke processen, structuurvisies,
bestemmingsplannen en dergelijke verankerd. Het komende bosbeheerplan (2022-2034) is
hier een mooi voorbeeld van.
De suggestie wordt gedaan om Carlo jaarlijks uit te nodigen om de voortgang toe te lichten.
Het voorliggende concept advies van de Bosraad wordt waar nodig aangevuld en verscherpt
met de door John ingebrachte punten.
Dit concept wordt opnieuw door Evert rondgestuurd en van de leden wordt verwacht dat
binnen 24 uur een reactie gegeven wordt. Daarna wordt het bij het College van B&W, i.c. de
wethouder ingediend.
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7. Gebiedsentree De Ginkel.
De eerste bijeenkomst is geweest op 18-11-2019, +- 60 personen woonden de presentatie
van het eindstuk van de initiatief fase bij. In de volgende fase worden 12 werkgroepen
gevormd waar Suzette, Herman Pieter, Jochem en Evert reeds in een aantal ervan
vertegenwoordigd zijn. Evert stuurt de lijst met werkgroepen rond met de nadrukkelijke
vraag om binnen 24 uur aan te geven aan welke werkgroep de leden zich willen voegen.
Helaas is Wim afwezig, hij had meer kunnen vertellen over het proces.
8. Themabijeenkomst Zonering 05-09-2019.
Het verslag zal door Evert verspreid worden.
De provincie is leidend, de raad weet nu waar het over gaat, bekendheid is bereikt.
9. Zonering Provincie en Gemeente.
Zonering is de kern van het volgende bosbeheerplan, helaas is Wim K er niet.
10. Recreatieve routes.
Marieke heeft zich ziekgemeld. Voor de volgende vergadering wordt zij uitgenodigd.
11. Visie landgoed Kernhem.
14-11-2019 is de visie in de raad geweest en goedgekeurd. Helaas is er in de raad weinig
inhoudelijk over gesproken.
12. Procesvoorstel ‘Naar een nieuwe plan’.
Vastgesteld.
13. Cursus bodembiologie.
Deze is zeer leerzaam en aanbevelenswaardig. Er volgen nog meer, dus geef je op bij Wim K.
14. Volgende vergadering.
Vergadering # 58 zal plaatsvinden op 28 januari 2020 in kamer A403 in het raadhuis.
15. Rondvraag en sluiting.
Evert sluit de vergadering om 21.20 en vraagt de leden nog even na te blijven.
Onderwerpen voor de toekomst:
-
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