Persbericht, Epe, 19 januari 2017
Noot vooraf: dit persbericht is gebaseerd op de korte mondelinge mededeling vandaag van de
rechtbank van de beslissing. De overwegingen die de rechtbank tot het vonnis hebben gebracht zijn
nog niet bekend. Het kan soms een paar dagen duren voordat het complete vonnis klaar is. Dit is
inherent aan een spoedprocedure. Zodra het schriftelijke vonnis is ontvangen zal dit direct worden
gedeeld en zullen evt onjuistheden in de berichtgeving van OME worden gecorrigeerd.
De voorlopige interpretatie van OME, naar aanleiding van de mondelinge uitleg van de rechter aan
onze jurist, luidt als volgt:
De Rechtbank in Arnhem verbiedt voorlopig de kap van 299 bomen langs de Heerderweg,
waaronder de bomen in de Norelbocht. De rechtbank is van oordeel dat voor deze waardevolle
bomen alsnog een kapvergunning moet worden aangevraagd. De gemeente zal die aanvragen in het
kader van de nieuwe Wet Natuurbescherming boom voor boom zorgvuldig moeten beoordelen. Dat
kan volgens onze inschatting niet in één week gebeuren.
Hoewel de rechtbank het betoog van OME op dit belangrijke onderdeel heeft gevolgd, staat OME
niet te juichen: het vonnis betekent opnieuw een vertraging in het al meer dan een jaar lang
slepende proces. Waarom duurt het allemaal zo lang?
De provincie blijft hardnekkig communiceren dat er “maar liefst” 376 bomen behouden zijn.
Deze bomen zijn niet behouden dankzij de inspanning en welwillendheid van de provincie en/of het
gemeentebestuur van Epe, maar dankzij de niet aflatende inspanning van de inwoners van Epe: de
vele bezwaarschriften tegen de door B&W verleende kapvergunningen wegens een zeer slechte
communicatie, de aangespannen voorlopige voorziening in november 2015 om het daadwerkelijk
kappen te voorkomen, de busreizen van de inwoners van Epe naar de provincie in Arnhem (tot 2
keer toe!) om GS te overtuigen, de veiligheidsaudit van Goudappel Coffeng, de vele notities en
tekeningen met alternatieve plannen die namens OME aan de provincie zijn voorgelegd en als
dieptepunt opnieuw 2! door OME aangespannen spoedprocedures en een WOB-verzoek, omdat er
niet op de gewone manier kon worden gecommuniceerd.
M.a.w. de beweging die de provincie heeft gemaakt is nimmer een gevolg geweest van
welwillendheid aan die kant, maar steeds gedwongen door procedures en op aandringen van de
kant van PS.
Indien de provincie het zoveelste schikkingsvoorstel van OME deze week had geaccepteerd had er
komende maandag begonnen kunnen worden met de reconstructie van de Heerderweg en daarvoor
noodzakelijke bomen gekapt; nu de rechter een uitspraak heeft gedaan zijn de provincie en de
gemeente aan die uitspraak gebonden en zal een daadwerkelijke aanvang van de reconstructie nog
langer op zich laten wachten.
De rigide opstelling van de provincie en de afwachtende, passieve opstelling van de gemeente
hebben tot gevolg dat we nu met een vervelende situatie zitten: nóg meer vertraging, verziekte
verhoudingen en weinig tot geen vertrouwen (meer) in bestuurders en de politiek.
Maar liefst 376 bomen van de oorspronkelijke 603 zijn door de burgers van Epe gered en
uitdrukkelijk NIET omdat men in Arnhem zo redelijk is geweest en NIET omdat de gemeente Epe zo
behoedzaam met onze markante, groene dorpsentrée is omgesprongen.

