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1. Inleiding 

 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) beschrijft de inhoud en diepgang van het op te 

stellen milieueffectrapport (MER) voor het in voorbereiding zijnde provinciaal inpassingsplan 

voor het Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
Procedure terinzagelegging en vervolg 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft van 11 augustus tot en met 21 september 2020 ter inzage gelegen. 

Iedereen kon in deze weken een zienswijze indienen. Deze zijn ingediend door 37 personen/instanties. De 

samenvattingen en onze reactie op de zienswijzen vindt u in hoofdstuk 4 van deze reactienota. Daarnaast is 

advies gevraagd aan de gemeenten Brummen en Apeldoorn, het Waterschap Vallei en Veluwe, de Veiligheids- 

en Gezondheidsregio, de GGD Noord- en Oost-Gelderland en de N.V. Nederlandse Gasunie. Alleen de GGD 

Noord- en Oost-Gelderland heeft een reactie gegeven op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De 

samenvatting en onze reactie op het ingekomen advies is terug te vinden in hoofdstuk 5 van deze reactienota. 

 
Veel zienswijzen hebben geleid tot aanpassingen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die ter visie heeft 

gelegen. Alle aanpassingen zijn doorgevoerd in de definitieve versie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Deze definitieve versie vervangt dus geheel de ter visie gelegde versie en is als bijlage 2 toegevoegd aan de 

reactienota. 

 
Leeswijzer 

In deze Nota is elke zienswijze afzonderlijk samengevat en van een reactie voorzien. In hoofdstuk 4 zijn de 

samenvattingen van de zienswijzen en de antwoorden terug te lezen. Aangezien in veel zienswijzen is ingegaan 

op een aantal specifieke thema's is de keuze gemaakt om met betrekking tot deze onderwerpen ook een 

uitgebreide algemene tekst in hoofdstuk 3 op te nemen. 

 
Anonimiseren 

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het niet toegestaan de 

persoonsgegevens (NAW-gegevens) van personen te verwerken in de reactienota. Voor organisaties gelden 

andere regels. Daarom noemen wij de indieners van de zienswijzen -voor zover het een organisatie betreft- in 

deze reactienota wel bij naam. 
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2. Eerbeek-Loenen 2030 

 
Al 400 jaar geleden vestigden de eerste bedrijven zich aan de rand van de Veluwe. Schoon, stromend water en 

voldoende hout maakte de omgeving van Eerbeek en Loenen een interessante locatie voor de eerste 

papiermolens. Inmiddels zijn deze bedrijven uitgegroeid tot grote internationale productiebedrijven en hebben 

deze bedrijven een aantrekkende werking gehad op andere bedrijven. 

 
Ook de dorpen zijn in de loop van de tijd gegroeid. Met name in Eerbeek zijn dorp en industrie sterk met elkaar 

verweven. De dorpen en de industrie hebben elkaar nodig. Echter, de verwevenheid levert spanning op voor 

wat betreft leefbaarheid. 

 
Sinds 2018 werken de provincie Gelderland, de gemeente Brummen en de Industriekern Eerbeek Loenen 

(IKEL) samen in het programma Eerbeek-Loenen 2030. Samen hebben deze partijen de wens om de 

leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en om de papier- en kartonindustrie in de regio te 

behouden. Daarnaast is er de ambitie om een stap te maken met energietransitie. Kansen die dit met zich 

meebrengt, zullen zich vertalen in een schoner milieu, innovatie en verbeterde concurrentiepositie voor 

bedrijven. 

 
In het programma Eerbeek-Loenen 2030 worden de thema’s Vestigingsklimaat, Leefbaarheid en 

Energietransitie uitgewerkt in concrete projecten. Meer informatie over het programma Eerbeek-Loenen 2030 

en de projecten die hier onderdeel van uitmaken, is te vinden op de website (www.eerbeekloenen2030.nl). 

 
Samenhang tussen de concrete projecten wordt bewaakt in het programma Eerbeek-Loenen 2030. Er zijn 

raakvlakken tussen het project Logistiek Centrum Eerbeek en andere projecten binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030. Bij de afbakening van de afzonderlijke projectscopes is gekeken dat zo veel mogelijk 

relaties en afhankelijkheden ondergebracht zijn in het desbetreffende project. Hierdoor kunnen de diverse 

projecten, ongeacht de eventuele relaties, een los traject doorlopen. Meer informatie over de samenhang tussen 

de projecten is te vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen- 

2030. 

 
De voorliggende reactienota heeft betrekking op één van de projecten die onderdeel uitmaken van het 

programma Eerbeek Loenen 2030, te weten het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-
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3. Algemene thema's 

 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op een aantal specifieke onderwerpen die regelmatig naar voren komen 

in de zienswijzen. 

 

3.1 Participatie 

 
De spanning tussen dorp en leefbaarheid enerzijds en industrie en bedrijvigheid anderzijds is in Eerbeek 

merkbaar. Zeker op de wegen en rondom de fabrieken. Deze historisch zo gegroeide situatie draaien we niet 

terug; wel is Eerbeek-Loenen 2030 er op gericht om de balans tussen beide te verbeteren. Een centraal gelegen 

logistiek centrum voor de papier- en kartonindustrie draagt bij aan een oplossing om de bedrijven 

toekomstbestendig te behouden in Eerbeek en omgeving. Daaraan gekoppeld zijn maatregelen mogelijk, die de 

leefbaarheid in het dorp verbeteren. Hiervoor benutten we graag de kennis en inbreng vanuit de omgeving. 

 
Participatie- en communicatieplan 

In het participatie- en communicatieplan, behorend bij de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD), is aangegeven hoe het participatietraject voor de planuitwerkingsfase er uit ziet. Het is goed om daarbij 

aan te geven dat het participatieproces één op één onderdeel is van het (dynamische) proces dat het project 

doorloopt. Tussentijdse wijzigingen, nieuwe ontwikkelingen, nieuwe regelgeving, kunnen reden zijn om een 

pas op de plaats te maken en de ingezette koers tegen het licht te houden. Het participatie-en 

communicatieplan is daarmee ook een dynamisch document. Tussentijdse aanpassingen kunnen nodig zijn. 

Wanneer dit aan de orde is zullen wij u in ieder geval altijd informeren via de nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 

2030. Het voeren van een transparant proces staat voor ons voorop. 

 
Verbreding van de projectscope 

Tijdens de terinzagelegging van de NRD hebben veel mensen verzocht om, gelet op de leefbaarheid en 

verkeersafwikkeling, de te onderzoeken varianten niet te beperken tot alleen het voormalig Burgersterrein. Dit 

signaal is serieus genomen. In een extra ronde is aan eenieder gevraagd om alternatieve locaties voor een 

logistiek centrum kenbaar te maken. De alternatieve locaties die in het alternatievenonderzoek op hoofdlijnen 

realistisch zijn bevonden, zijn toegevoegd aan het project en worden in het milieueffectrapport verder 

onderzocht. De wens uit de omgeving om ook te kijken naar andere locaties dan het voormalig Burgersterrein 

is daarmee onderdeel geworden van de projectdoelstelling. 

 
Belangrijke participatiemomenten 

In de planuitwerkingsfase wordt toegewerkt naar een provinciaal inpassingsplan. Dat betekent dat aan het eind 

van deze fase duidelijk is welke locatie de voorkeur heeft, wat op dit terrein de regels zijn waar een logistiek 

centrum aan moet voldoen en welke aanvullende maatregelen getroffen worden om een goede balans tussen 

industrie en omgeving te creëren. 

 
De belangrijkste momenten in het proces waarbij inbreng van belanghebbenden gewenst is, is: 

 

● Bij het delen van de resultaten van het milieueffectrapport en de opmaat naar de keuze voor een 

voorkeurslocatie. 

● Bij de uitwerking van de voorkeurslocatie. In het ’reken en teken-proces’ wordt de nog globale 

voorkeurslocatie uitgewerkt tot het niveau van bestemmingen en bestemmingsvoorwaarden. 

● Bij het vaststellen van het ontwerp-inpassingsplan en MER. Het provinciaal inpassingsplan geeft aan 
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welke gronden precies bestemd worden voor het logistieke centrum en wat de voorwaarden zijn. In deze 

fase is het ook mogelijk om formele zienswijzen in te dienen. 
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3.2 Alternatieve locaties 

 
Scope Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) die ter inzage lag, zijn uitsluitend varianten opgenomen die 

uitgaan van een logistiek centrum op het voormalig Burgersterrein in Eerbeek. De varianten verschillen in 

vorm en plaatsing van het gebouw op het terrein en de verkeersafwikkeling. Deze scope is gebaseerd op het 

bestemmingsplan Eerbeek en de uitspraak van de Raad van State d.d. 11 september 2019. De Raad van State 

heeft in deze uitspraak het bestemmingsplan onder andere voor het voormalig Burgersterrein vernietigd 

en opdracht gegeven het bestemmingsplan te repareren. In de uitspraak geeft de Raad van State aan dat het 

nut en de noodzaak van een logistiek centrum op het voormalig Burgersterrein voldoende is onderbouwd. De 

bestemming voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalig Burgersterrein in Eerbeek wordt 

gerepareerd via een provinciaal inpassingsplan. 

 
Verbreding scope 

In gevoerde gesprekken tijdens de informatiebijeenkomsten ten behoeve van de NRD (september 2020) werd, 

net als in veel zienswijzen op de NRD, aangeven dat de reikwijdte van het project in de NRD ten aanzien van 

locatiekeuze voor het LCE te beperkt is ingestoken. Een breed gedragen verzoek is om óók te kijken naar 

andere mogelijke geschikte locaties voor het oprichten van een logistiek centrum in Eerbeek. Meerdere 

indieners van een zienswijze vinden dat een logistiek centrum verder weg van de bebouwde kom en het 

centrum beter bijdraagt aan een betere balans tussen industrie en leefbaarheid. Overigens hebben de meeste 

indieners van zienswijzen wel begrip voor de komst van een logistiek centrum voor de papier- en 

kartonindustrie in of in de buurt van Eerbeek. 

 
Het signaal om de scope van het project te verbreden en ook naar andere geschikte locaties te kijken, is serieus 

genomen. Door de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 is besloten om de haalbaarheid van alternatieve locaties 

voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Tot 9 november 2020 was het voor 

eenieder mogelijk om voorstellen voor alternatieve locaties voor een logistiek centrum voor de papier- en 

kartonindustrie aan te dragen. De Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 heeft in de vergadering van 23 november 

ingestemd met de aanpak inclusief de beoordelingscriteria waarop de locaties worden beoordeeld. 

 
Doel verbreding scope 

De verbreding van de scope en het daarbij horende alternatievenonderzoek is bedoeld om te bepalen welke 

alternatieve locaties, naast het voormalig Burgersterrein, realistische opties zijn om mee te nemen in de m.e.r.- 

procedure. De uitkomst van het MER, de inbreng van eenieder, de operationele mogelijkheden en de financiële 

haalbaarheid worden vervolgens in een brede afweging tegen elkaar afgezet. Op basis hiervan zal gekomen 

worden tot een voorkeursalternatief. 

 
Afbakening scope 

De alternatieven die realistisch lijken worden nader onderzocht in het milieueffectrapport (het MER). De 

verbreding van de scope en het daarbij horende alternatievenonderzoek is niet gericht op het onderzoeken van 

een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein indien het Logistiek Centrum Eerbeek op een 

andere locatie zou komen. Het vraagstuk wat een passende invulling is voor het voormalig Burgersterrein 

wordt, op het moment dat zou blijken dat het Logistiek Centrum Eerbeek het meest geschikt is op een andere 

locatie, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. 
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Te onderzoeken locaties in de m.e.r. 

Het alternatievenonderzoek wijst uit dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder 

wordt onderzocht in de milieueffectrapportage. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 
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3.3 Milieuonderzoeken 

 
Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek. Welke mogelijke locaties in beeld zijn en welke onderzoeken uitgevoerd 

worden, is opgeschreven in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De resultaten van de 

milieuonderzoeken worden vastgelegd in het milieueffectrapport (MER). 

 
Door de scopeverbreding voor het project Logistiek Centrum Eerbeek is dus de onderzoeksopzet van de m.e.r. 

aangepast. De nieuwe onderzoeksopzet is te lezen in de definitieve versie van de NRD. Deze definitieve NRD is 

als bijlage 2 toegevoegd aan deze reactienota. Onder andere is ook het thema 'gezondheid' toegevoegd aan de 

nog uit te voeren onderzoeken. 

 
In de zienswijzen komen veelal de zorgen omtrent de leefomgeving naar voren. Om aan deze zorgen tegemoet 

te komen wordt zorgvuldig onderzoek naar alle te verwachten milieueffecten gedaan. Het doorlopen van een 

m.e.r. is bedoeld om milieuaspecten (die van invloed zijn op de woonomgeving) zwaarder en tijdig te laten 

meewegen in ruimtelijke projecten. Alle milieuaspecten die onderzocht worden zijn nader toegelicht in de 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Door de milieuaspecten goed in beeld te brengen in het op te stellen MER 

wegen die goed mee bij de verdere besluitvorming over het Logistiek Centrum Eerbeek en de uitwerking van de 

plannen. De geuite zorgen over de leefkwaliteit worden daarmee serieus genomen. Aangezien de 

milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak gedaan worden 

over de resultaten, voorkeurslocatie en eventueel te nemen maatregelen. 

 
Er zijn meerdere vragen gesteld over de uitgangspunten van de onderzoeken. Hieronder is een korte toelichting 

gegeven op de uitgangspunten van de onderzoeken. Dit is geen uitputtende uiteenzetting. Sommige 

uitgangspunten zijn van toepassing op meerdere onderzoeken. Meer informatie over de onderzoeken is te lezen 

in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek. Zie hiervoor bijlage 2. 

 

3.3.1 Verkeer 

 
Het thema verkeer maakt onderdeel uit van de onderzoeken in het m.e.r. van het Logistiek Centrum Eerbeek. 

Daarbij wordt gekeken naar een goede ontsluiting voor het Logistiek Centrum Eerbeek op de openbare weg, de 

afwikkeling van het verkeer en de veiligheid. Wat geen onderdeel uitmaakt van de scope van het project 

Logistiek Centrum Eerbeek zijn eventuele aanpassingen aan de weg zelf, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van 

een fiets- en/of voetpad, maar ook aan het verbreden van de openbare weg. Dit soort aanpassingen is 

onderdeel van het project Wegennet. In het project Wegennet wordt in brede zin het regionaal wegennet 

Eerbeek-Loenen beschouwd en vindt een specifiek onderzoek plaats naar de verkeersstructuur in Eerbeek en 

de gewenste verbeteringen, hetgeen samenkomt in het Verkeerscirculatieplan. Dit Verkeerscirculatieplan wordt 

in de eerste helft van 2021 opgesteld. Tussen de projecten Wegennet en het Logistiek Centrum Eerbeek vindt 

continu afstemming plaats over de invloeden van het ene project op het andere. Meer informatie over de 

samenhang tussen de projecten is te vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten- 

Eerbeek-Loenen-2030. 

 
Wachtende en overnachtende chauffeurs 

Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het realiseren van voldoende wachtplaatsen op eigen terrein 

voor aankomende vrachtwagens een hard uitgangspunt, zodat wachtende vrachtwagens niet op de openbare 

weg hoeven te wachten. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-
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Overnachtende chauffeurs vormen een aparte categorie. Deze categorie is geen onderdeel van de scope van het 

project Logistiek Centrum Eerbeek. Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 is een apart project gericht 

op een mogelijke truckparking met voorzieningen voor overnachtende vrachtwagens. 

 
Tevens worden op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen voor personeel gerealiseerd. 

 
3.3.2 Geluid en trillingen 

 
Elektrisch vervoer 

Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het Logistiek Centrum Eerbeek wordt als 

hard uitgangspunt meegenomen in de m.e.r.. De ritten die vanuit het Logistiek Centrum Eerbeek verder het 

land in gaan, zullen niet elektrisch zijn. 

 
3.3.3 Lucht 

 
Stikstof 

Het Logistiek Centrum Eerbeek moet voldoen aan de richtlijnen voor stikstofuitstoot. Er zijn maatregelen 

nodig om de stikstofuitstoot te minimaliseren. Inzet van elektrisch vervoer levert zowel een bijdrage aan de 

leefbaarheid als aan vermindering van de stikstofuitstoot. Het elektrificeren van het pendelvervoer tussen de 

papier- en kartonfabrieken en het Logistiek Centrum Eerbeek is een van de harde uitgangspunten in de m.e.r. 

om zo het Logistiek Centrum Eerbeek te kunnen realiseren. Uit de stikstofberekeningen zal blijken of verdere 

aanvullende maatregelen nodig zijn. 

 
CO2-uitstoot en fijnstof 

Ook voor dit thema geldt dat voldaan moet worden aan de huidige wet- en regelgeving. Uit de berekeningen die 

in dit kader uitgevoerd worden, zal moeten blijken of voldaan wordt aan de waardes die de wet- en regelgeving 

hieraan stelt. Indien dit niet het geval is dan zal gekeken worden naar passende maatregelen. In elk geval staat 

vast dat de elektrificatie van het pendelverkeer tussen de papierfabrieken en het Logistiek Centrum Eerbeek zal 

zorgen voor een reductie van de uitstoot van CO2 en fijnstof. 
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4. Zienswijzen 

 
 
Titel zienswijze 1 

Reactienummer: 1 

Indiener: Loenen Zonnedorp 

 
 
Samenvatting 

Aan de realisering van het Logistiek Centrum zitten consequenties voor de aan- en afvoer van goederen, 

middels heel veel vrachtwagens. Dit is de reden geweest om een zienswijze in te dienen. 

 
Het dorp Loenen heeft al vele jaren te maken met zeer veel en zwaar doorgaand verkeer op de N786. De weg is 

te smal voor het vele verkeer, elkaar passerende vrachtwagens hebben op diverse plekken onvoldoende ruimte 

en fietsers moeten gebruik maken van de te smalle fietsstroken. Regelmatig doen zich gevaarlijke situaties 

voor. 

 
Lange tijd wordt gepleit voor een rondweg om op deze manier Loenen te ontlasten van het vele vrachtverkeer. 

Er is begrip voor de papierindustrie, waar veel inwoners werken, maar er dient ook een goede oplossing te 

komen voor de grote overlast die wordt ervaren. 

 
Inspreker doet het dringende verzoek om rekening te houden met de inwoners van het dorp Loenen. 

 

 
Antwoord 

Het wegennet en de verkeersafwikkeling is, los van het Logistiek Centrum Eerbeek, een belangrijk punt van 

aandacht. Deze problematiek wordt uitgewerkt in het aparte project Wegennet binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030. In het project Wegennet zal gekeken worden naar het vrachtverkeer op de verschillende 

routes in het gebied en welke oplossingen mogelijk zijn, binnen de huidige wegenstructuur of eventueel met 

aanvullingen daarop. De verbetering van het wegennet maakt geen onderdeel uit van de scope van het project 

Logistiek Centrum Eerbeek. De gevolgen, van de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek op de relevante 

wegen, zullen onderzocht worden in het MER voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Deze input wordt ook 

meegenomen in het nog op te stellen MER van het project Wegennet. Meer en actuele informatie over het 

project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
 
Wijzigingen 

Geen wijzigingen. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 2 

Reactienummer: 2 

Indiener: Inspreker 2 

 
 
Samenvatting 

 
2.1 Algemeen 

Inspreker geeft aan de keuze voor een logistiek centrum direct grenzend aan het dorp Eerbeek bijzonder te 

vinden. Als alle transport van de omliggende papierfabrieken centraal opgeslagen gaat worden dan zijn dit 

ongelofelijk veel transportbewegingen aan de rand van het dorp Eerbeek. Inspreker geeft aan de berekeningen 

die uitgevoerd worden voor de verkeersaantallen graag te zien. 

 
De opslag ligt momenteel verspreid in de directe omgeving en alle bewegingen zullen gaan plaatsvinden aan de 

rand van Eerbeek. Dit betekent een geconcentreerde CO2-uitstoot, roetdeeltjes en fijnstof voor de aanwonende, 

maar ook de rest van Eerbeek. 

 
Inspreker benoemt dat elektrisch vervoer niet als eis wordt neergelegd. Indien er wel elektrisch gereden gaat 

worden dan betreft dit enkel het pendelen. Het gereed product wat verkocht wordt, zal met dieseltransport 

plaatsvinden. Minimaal 50%. 

 
Inspreker geeft aan dat de geluidsoverlast maximaal zal toenemen. Daarnaast is er nog de verkeersveiligheid 

die nog slechter zal worden dan die nu al is. 

 
2.2 Bezwaarpunten 

 
2.2.1 CO2 & fijnstof 

Inspreker geeft aan dat de concentratie erg hoog wordt. Deze concentratie zal neerslaan op de aanwonenden, 

maar ook zeker op de rest van Eerbeek. Inspreker heeft een drietal illustraties toegevoegd waarop te zien is hoe 

fijnstof door de wind over het gebouw heen zal gaan en zal neerslaan op de aanwonenden. 

 
2.2.2 Geluid 

Afhankelijk van de gekozen variant, zal er wel/niet een overschrijding plaatsvinden van het toegestane dB aldus 

inspreker. Het is mogelijk dat de overschrijding niet zit in een te hoge dB, maar in een constante (dag/nacht) 

geluidsoverlast. Het zou kunnen zijn dat de contanste overlast wel binnen de norm ligt, maar dus wel constant 

aanwezig is. 

 
2.2.3 13m vanaf 10m erfgrens 

Inspreker geeft middels een schets met verhoudingen aan dat dit onacceptabel is. Los van het zicht dat 

ontnomen wordt, zal waarschijnlijk ook de voorjaars- en najaarszon een behoorlijke schaduw geven voorbij de 

erfgrens. 

 
2.2.4 Overnachten chauffeurs 

De ervaring met de (buitenlandse) chauffeurs, welke overnachten, is gezien de rommel op de Kollergang in 

Eerbeek aanzienlijk. Inspreker geeft aan dat goede (slaap) voorzieningen en sanitair noodzakelijk is. Daarnaast 

is het raadzaam om een goede (voetgangers) doorgang te maken richting het centrum. 
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2.2.5 Keuze materialen & beplanting 

Mocht een en ander, met de nodige aanpassingen in het plan, realiseerbaar zijn dan is het noodzakelijk om een 

visueel prettige omgeving te creëren met veel (hoog) groen en natuurlijke materialen rondom het gebouw. 

 
2.3 Alternatieven 

 
2.3.1 Sportvelden 

Een van de alternatieven die inspreker voordraagt is het alternatief van de sportvelden. Verplaats het LCE naar 

de sportvelden en verplaats vervolgens de sportvelden naar het voormalig Burgersterrein. Inspreker noemt 

daarbij de volgende voordelen: 

● Geen last van omwonenden; 

● Veel meer veiligheid ten behoeve van transport over de wegen; 

● Kortere afstanden vanuit de papierfabrieken; 

● Direct gelegen aan de doorgaande hoofdweg. Een doorgang is simpel te creëren. 

 
 
2.3.2 Kollergang 

Een ander alternatief die inspreker aandraagt is de uitbreiding van de Kollergang. Een optie die hierbij 

genoemd wordt is het creëren van een elektrische pendel doorgang richting de papierfabrieken. Ook hier 

gelden de voordelen: 

● Milieu; 

● Veiligheid; 

● Omwonenden. 

 
 
2.3.3 Minder CO2 

Het derde alternatief dat inspreker voordraagt is een locatie buiten Eerbeek en dus dichter bij de snelweg. Dit 

zal volgens inspreker een groot CO2 voordeel geven. 

 
2.3.4 Alternatief Burgersterrein 

Inspreker geeft middels twee schetsen nog inrichtingsvarianten mee van het LCE op het voormalig 

Burgersterrein. 

 
2.4 Conclusie 

Inspreker zal bezwaar maken tegen de plannen, zoals deze er nu liggen. Daarbij heeft inspreker een aantal 

alternatieven aangedragen welke volgens inspreker in overweging genomen zouden moeten worden. Als 

bewoner van Eerbeek wil inspreker de groei van de industrie niet in de weg staan, maar is inspreker van 

mening dat het plan en de omvang van het LCE buiten proportie is voor Eerbeek en aanwonenden. 

 
Antwoord 

2.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. 

 
Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het 
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Logistiek Centrum Eerbeek. Welke onderzoeken uitgevoerd worden, is opgeschreven in de definitieve Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie is het startpunt van de m.e.r.. De milieuonderzoeken zelf worden 

uitgevoerd in de m.e.r.. De resultaten van de milieuonderzoeken worden vastgelegd in het milieueffectrapport 

(MER). 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
In het verkeersonderzoek wordt gekeken naar verkeersafwikkeling, verkeersintensiteit en verkeersveiligheid. 

Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

 
Berekeningen die in het kader van het verkeersonderzoek worden uitgevoerd zullen in het kader van het MER 

als bijlagen worden gedeeld. 

 
2.2 Bezwaarpunten 

 
2.2.1 CO2 & fijnstof 

Aangezien het onderzoek naar fijnstof nog uitgevoerd dient te worden, kan op dit moment nog niets gezegd 

worden over de concentraties. Fijnstof zal onderdeel uitmaken van de nog uit te voeren onderzoeken in de 

m.e.r.. Voor de CO2-uitstoot geldt dat dit geen onderscheiden aspect is voor wat betreft de verschillende te 

onderzoeken locaties. Echter is duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt en is daarom ook onder andere 

elektrisch vervoer als een hard uitgangspunt opgenomen. 

 
2.2.2 Geluid 

Onder 2.1 staat beschreven dat op dit moment nog geen uitspraken gedaan kunnen worden over de te 

verwachten uitkomsten van de onderzoeken. Dit geldt ook voor het aspect geluid. Op het moment dat de 

onderzoeken zijn uitgevoerd kan gekeken worden naar de uitkomsten en de effecten op de omgeving. 

 
2.2.3 13m vanaf 10m erfgrens 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. In de m.e.r. wordt het uitgangspunt voor de hoogte en afstand 

van het Logistiek Centrum Eerbeek tot de erfgrens opgenomen. De exacte maatvoering en inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het moment dat de voorkeurslocatie voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek is gekozen. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal 

inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. Dan zullen de maatvoering en de inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek verder worden uitgewerkt. 

 
2.2.4 Overnachten chauffeurs 

Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het realiseren van parkeerplaatsen voor aankomende 

vrachtwagens en personeel op eigen terrein een hard uitgangspunt, zodat wachtende vrachtwagens niet op de 

openbare weg hoeven te wachten. 

 
Overnachtende chauffeurs maken geen onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 is een apart project gericht op een mogelijke truckparking voor 

overnachtende vrachtwagens. 
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Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. Dit project maakt ook onderdeel uit van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Meer en actuele 

informatie over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
2.2.5 Keuze materialen & beplanting 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de keuze voor materialen en beplanting 

momenteel geen onderdeel uit van de m.e.r., omdat dit locatie afhankelijk is. De keuze voor materialen & 

beplanting en de verdere ruimtelijke inpassing van het Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het 

moment dat het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt richting het ontwerp provinciaal inpassingsplan. 

Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal inpassingsplan zal de omgeving 

actief worden betrokken. 

 
2.3 Alternatieven 

Onder 2.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 

alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Inmiddels is 

het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. De door u aangedragen alternatieve locaties 

zijn meegenomen in het alternatievenonderzoek. Hieronder zal ingegaan worden op de uitkomst van het 

alternatievenonderzoek voor wat betreft de door u aangedragen locaties. 

 
2.3.1 Sportvelden 

Uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat deze locatie niet verder onderzocht zal worden in het MER. Het 

alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 
2.3.2 Kollergang 

Uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat deze locatie verder onderzocht zal worden in het MER. Het 

alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 
2.3.3 Minder CO2 

Uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat deze locatie niet verder onderzocht zal worden in het MER. Het 

alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 
2.3.4 Alternatief Burgersterrein 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de exacte positionering en inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein momenteel geen onderdeel uit van het m.e.r.. 

Indien uit het m.e.r. blijkt dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie is voor het Logistiek 

Centrum Eerbeek dan zal de inrichting van het voormalig Burgersterrein nader worden uitgewerkt richting het 

ontwerp provinciaal inpassingsplan. Dan zal ook gekeken worden naar de twee schetsen over de 

inrichtingsvarianten die inspreker voordraagt voor het voormalig Burgersterrein. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 3 

Reactienummer: 3 

Indiener: Inspreker 3 

 
 
Samenvatting 

 
3.1 Inleiding 

Het bedrijventerrein van de papierindustrie in Eerbeek ligt midden in woonwijken en veroorzaakt 

geluidhinder, trillingen en een slechte luchtkwaliteit. Door uitbreidingsplannen van de fabriek Mayr-Melnhof 

en het LCE op het Burgersterrein dreigt de situatie verder te verslechteren aldus inspreker. 

 
3.2 Aandachtspunten 

Inspreker noemt de volgende aandachtspunten: 
 

● NO2-gehalte van de lucht rondom transportbewegingen en het geplande LCE; 

● Fijnstof idem: PM10 en PM2,5. Voor grenswaardes moeten behalve de EU-normen ook die van de WHO 

worden gewogen; 

● In het MER-rapport van oktober 2017 zijn de laatste eisen van de WHO niet verwerkt; 

● Geurhinder: Door gunstige ligging van het LCE (windrichting) ondervinden omwonenden nauwelijks last. 

Geureliminatie bij de bron zou bijvoorbeeld woningbouw op het LCE goed mogelijk maken; 

● Verkeersintensiteit: Het vrachtverkeer op de hoofdroute Harderwijkerweg, Coldenhovenseweg en 

Loubergweg is zeer druk en de frequentie zal alleen maar toenemen. Nauwkeurige metingen zijn hiervoor 

nodig. 

 

3.3 Conclusie 

Inspreker is van mening dat op basis van de huidige inzichten de vestiging van een LCE op het Burgersterrein 

niet mogelijk is. 

 
Antwoord 

3.1 Inleiding 

Voor wat betreft de opmerkingen over Mayr-Melnhof Eerbeek wordt verwezen naar de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau van het project Mayr-Melnhof Eerbeek. Deze is opgenomen in bijlage 2 van de reactienota NRD 

Bedrijfslocatie Mayr-Melnhof Eerbeek. 

 
Voor wat betreft het Logistiek Centrum Eerbeek geldt dat er zorgvuldig onderzoek naar alle te verwachten 

milieueffecten wordt gedaan. Daarnaast kunt u in hoofdstuk 3 van deze reactienota lezen dat besloten is om de 

scope van het project te verbreden en ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te 

onderzoeken in een alternatievenonderzoek. 

 
3.2 Aandachtspunten 

Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het vaststellen van een nieuwe bestemming. 

Welke onderzoeken uitgevoerd worden, is opgeschreven in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 

Deze notitie is het startpunt van de m.e.r.. De milieuonderzoeken zelf worden uitgevoerd in de m.e.r.. De 

resultaten van de milieuonderzoeken worden vastgelegd in het milieueffectrapport (MER). Voor het Logistiek 
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Centrum Eerbeek zal een nieuwe MER worden opgesteld waarbij opnieuw naar de te verwachte milieueffecten 

wordt gekeken. Hierbij wordt getotest aan de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen. 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
Over geurhinder, waar inspreker naar verwijst, kan gezegd worden dat op de locatie van het Logistiek Centrum 

Eerbeek geen productieprocessen plaatsvinden en dat van geurhinder als gevolg van enig productieproces op 

de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek dus ook geen sprake zal zijn. 

 
Zoals onder 3.1 van het antwoord te lezen is, is door middel van een alternatievenonderzoek gekeken naar 

andere geschikte locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Dit alternatievenonderzoek is net als het project 

Logistiek Centrum Eerbeek niet gericht op het onderzoeken van een andere passende invulling voor het 

voormalig Burgersterrein, zoals bijvoorbeeld woningbouw, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op een 

andere locatie zou komen. De scope van het alternatievenonderzoek is gericht op alternatieve locaties voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek. Het vraagstuk wat een passende invulling is voor het voormalig Burgersterrein 

wordt, op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie komt, opgepakt binnen het 

programma Eerbeek-Loenen 2030. Overigens is het nuttig om hier te vermelden dat de onderliggende 

bestemming van het Burgersterrein 'Bedrijven' is. 

 
Wijzigingen 

Geen wijzigingen. 
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Titel zienswijze 4 

Reactienummer: 4 

Indiener: Inspreker 4 

 
 
Samenvatting 

 
4.1 Algemeen 

Inspreker noemt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, zoals deze er nu ligt, verontrustend voor de 

aangrenzende bewoners. Een gebouw van 13 meter hoog op een afstand van 10 meter tegen het centrum van 

Eerbeek is onacceptabel. 

 
4.2 Alternatieve locaties 

Inspreker geeft aan dat in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt beschreven dat er geen onderzoek naar 

alternatieve locaties heeft plaatsgevonden, terwijl deze er wel degelijk zijn. Inspreker ziet dit als een gemiste 

kans om het dorp meer aanzien te geven en een natuurlijke scheiding te creëren tussen de industrie en het dorp 

Eerbeek. Inspreker draagt de volgende alternatieve locaties aan: 

● Voormalig terrein van Schotpoort aan de Harderwijkerweg: hierbij zou het terrein van de achterliggende 

vuilnisstort bijgetrokken kunnen worden. Het logistiek centrum ligt zo buiten het dorp en de stort is 

weggenomen. 

● Uitbreiding van de opslaglocatie aan de Kollergang: houdt de industrie op het industrieterrein en uit de 

bebouwde kom van Eerbeek. 

Inspreker stelt de vraag waarom door de Provincie niet gekeken wordt naar alternatieve locaties. 

 
4.3 Emissie van gevaarlijke stoffen 

De concentratie van diesel- en benzine emissies, die ontstaan als gevolg van toenemend vrachtverkeer, zal 

zorgen voor een ongezonde en stinkende lucht in het winkelcentrum en omgeving en zorgen voor een 

ongezonde luchtkwaliteit. Geparkeerde vrachtauto's staan vaak stationair te draaien en zorgen voor veel 

uitstoot en geluidsoverlast. 

De waarde van de huidige metingen wordt matig genoemd. In het MER zal daarom veel aandacht moeten zijn 

voor de luchtkwaliteit. De juiste metingen dienen uitgevoerd te worden waarbij uitgegaan dient te worden van 

druk vrachtverkeer gedurende de hele dag. 

 
Inspreker stelt de vraag waarom in de NRD hierover niets gezegd wordt. 

 
4.4 CO2-uitstoot 

CO2-uitstoot is momenteel een veel voorkomend item. Wanneer een duurzaam en milieuvriendelijk LCE 

gebouwd gaat worden dan zal de CO2-uitstoot hierin een belangrijk onderwerp moeten zijn. De uitstoot zal bij 

de ingebruikname van het LCE teruggebracht moeten worden naar nul. Dit zou een absolute voorwaarde 

moeten zijn. 

 
Inspreker stelt de volgende vragen over dit onderwerp: 

● Waarom wordt de wettelijke uitstoot CO2 niet als voorwaarde in de NRD opgenomen? 

● In de voorwaarden is niet opgenomen op welk tijdstip het vrachtverkeer mag aanrijden en tot hoe laat? 

Worden hier geen grenzen aan gesteld? 
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4.5 Voorgestelde hoogte 

Inspreker noemt de maximale hoogte van 13 meter op slechts 10 meter van de erfgrens van de woonwijk 

onacceptabel ook al worden de wanden met groen en/of hout bekleed. De vraag die inspreker hierbij stelt is of 

er wel rekening is gehouden met het feit dat het centrum grenst aan woningen en slechts enkele tientallen 

meters van het winkelcentrum. 

 
4.6 Veiligheid omwonenden 

Inspreker geeft aan dat er niet alleen veel aandacht moet zijn voor de gezondheidsaspecten, maar ook voor de 

veiligheid van de omwonenden. Is er voldoende aandacht voor het langzaam verkeer dat nu al in de knel komt 

bij het drukke verkeer op de Coldenhovense- en Loubergweg op weg naar het centrum. Zijn er voldoende 

waarborgen om een ramp te voorkomen? 

 
4.7 Vorm van het gebouw 

Ondanks dat inspreker van mening is dat het logistiek centrum elders geplaats moet worden, zou variant 1B de 

voorkeur hebben, omdat het vrachtverkeer zich dan bevindt tussen het gebouw wat zal zorgen voor minder 

geluidsoverlast. Ook kan deze variant parkeerproblemen voorkomen. De hoogte van het gebouw blijft voor 

inspreker onaanvaardbaar. Inspreker denkt zelf aan de hoogte van een woning. 

 
4.8 Tenslotte 

Inspreker wil de uitbreiding van de papierindustrie niet in de weg zitten, maar ziet dit liever plaatsvinden in het 

buitengebied van het dorp en niet in het centrum. Het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en 

Loenen als uitgangspunt van de notitie zal hierdoor zeker verbeteren. 

 
Antwoord 

4.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. In de m.e.r. is het uitgangspunt voor de hoogte en afstand van 

het Logistiek Centrum Eerbeek tot de erfgrens opgenomen. De exacte maatvoering en inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het moment dat de voorkeurslocatie voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek is gekozen. 

 
In het oude bestemmingsplan was de minimale afstond tot de perceelsgrens destijds gesteld op 5 meter en de 

maximale bebouwingshoogte op 18 meter. In het door de uitspraak van de Raad van State deels vernietigde 

bestemmingsplan 'Eerbeek' is de afstand tot de perceelsgrenzen vergroot naar 10 meter en de maximale 

bouwhoogte (goothoogte) verlaagd naar 13 meter (met een afwijkingsbevoegdheid voor het college van 

Burgemeester en wethouders). Deze kaders zijn aangehouden in de definitieve Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau. 

 
Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp inpassingsplan zal de omgeving actief 

worden betrokken. Dan zal ook verder gekeken worden naar de maatvoering en inpassing van het Logistiek 

Centrum Eerbeek. 

 
4.2 Alternatieve locaties 

In de beantwoording onder 4.1 kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 
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naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid 

van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. 

Inmiddels is het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. Uw voorgedragen alternatieve 

locaties zijn meegenomen in het alternatievenonderzoek. Hieronder wordt ingegaan op de uitkomst van het 

alternatievenonderzoek voor wat betreft de door u voorgedragen locaties. 

 

● Voormalig terrein van Schotpoort aan de Harderwijkerweg: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat 

deze locatie niet verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als 

bijlage 1. 

● Uitbreiding van de opslaglocatie aan de Kollergang: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat deze 

locatie verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 

4.3 Emissie van gevaarlijke stoffen 

Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek. Welke onderzoeken uitgevoerd worden, is opgeschreven in de Notitie Reikwijdte 

en Detailniveau. Deze notitie is opgenomen als bijlage 2. De resultaten van de milieuonderzoeken worden 

vastgelegd in het milieueffectrapport (MER). 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
De bestaande concentraties zijn goed in beeld in landelijke databanken. Toekomstige uitstoot van 

luchtverontreinigde stoffen door nieuwe functies kan goed worden berekend in goede rekenmodellen. 

Metingen zijn daarom niet nodig voor het maken van een goede afweging. 

 
In het verkeersonderzoek wordt gekeken naar verkeersafwikkeling, verkeersintensiteit en verkeersveiligheid. 

Hierbij wordt dus ook gekeken naar de verkeersdrukte. 

 
4.4 CO2-uitstoot 

Het MER richt zich op de vraag op welke locatie het Logistiek Centrum Eerbeek het beste gerealiseerd kan 

worden. CO2-uitstoot is hierbij geen onderscheidend aspect. Wel is duurzaamheid een belangrijk 

aandachtspunt. Zo is onder andere elektrisch pendelvervoer als een hard uitgangspunt opgenomen. 

 
Zoals u eerder in de reactienota kon lezen worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook andere 

locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze wordt 

beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek opgenomen 

worden in het provinciaal inpassingsplan. 

 
4.5 Voorgestelde hoogte 

In de beantwoording onder 4.1 is beschreven dat in het m.e.r. het uitgangspunt voor de hoogte en afstand van 

het Logistiek Centrum Eerbeek tot de erfgrens is opgenomen. De exacte maatvoering en inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het moment dat de voorkeursvariant/voorkeurslocatie voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek is gekozen. Bij de uitwerking van de voorkeursvariant richting het ontwerp 

provinciaal inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. 

 
4.6 Veiligheid omwonenden 

De nog uit te voeren milieuonderzoeken geven de effecten voor wat betreft langzaam verkeer weer. Daarnaast 
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zijn de Coldenhovenseweg en de Loubergweg onderwerp van studie in het project Wegennet. Hierin zal ook 

aandacht zijn voor de gezondheidsaspecten en het langzaam verkeer op deze wegen. Meer en actuele informatie 

over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
4.7 Vorm van het gebouw 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scopeverbreding 

zullen de locatiesin de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de vorm van het Logistiek Centrum Eerbeek 

geen expliciet onderdeel meer uit van de m.e.r.. In de m.e.r. is voor iedere locatie een indicatie van de vorm 

meegenomen. De exacte maatvoering en inpassing van het Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het 

moment dat het voorkeursalternatief is gekozen en dit voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt richting het 

ontwerp provinciaal inpassingsplan. Bij de uitwerking van de voorkeursvariant richting het ontwerp 

provinciaal inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 5 

Reactienummer: 5 

Indiener: Inspreker 5 

 
 
Samenvatting 

 
5.1 Algemeen 

Inspreker was verbaasd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Gezien de hoogte van het gebouw en de 

afstand tot de aangrenzende bewoners vraagt inspreker zich af of er rekening is gehouden met het leefgenot en 

dus het welzijn van de dorpsbewoners. Het huidige plan met zijn negatieve aspecten, zoals luchtkwaliteit (CO2 

en stikstof), geluidsoverlast (ronkende diesel- en benzineauto's) en veiligheid (brandgevaar en 

verkeerstoename) noemt inspreker onacceptabel. 

 
5.2 Alternatieve locaties 

Inspreker draagt de volgende alternatieve locaties aan: 
 

● Het voormalige Schotpoort terrein aan de Harderwijkerweg; 

● Uitbreiding van de opslaglocatie aan de Kollergang. Houd de industrie op het industrieterrein en uit de 

bebouwde kom van ons dorp Eerbeek. 

 

Inspreker is van mening dat een logistiek centrum niet tegen een dorp dient te worden gebouwd, maar zo veel 

mogelijk buiten het dorp. De vraag die inspreker hierbij stelt is of hier wel naar gekeken is. 

 
5.3 Milieuaspecten 

Inspreker is niet gerust gesteld over het elektrisch vervoer in samenhang met de geluidsoverlast. Volgens 

inspreker zal de geluidsoverlast en de CO2-uitstoot enorm toenemen. De drukte op de Loubergweg is nu al niet 

meer veilig. Inspreker verwacht dat het verkeer vanaf de Stuijvenburchstraat nog slechter zal afvloeien 

waardoor de uitstoot van CO2 en stikstof verder zal toenemen. Inspreker geeft aan niets gevonden te hebben 

over de tijden met betrekking tot het laden en lossen en vraagt zich af of hier nog voorwaarden aan worden 

gesteld. 

 
5.4 Conclusie 

Inspreker begrijpt goed dat de papierindustrie bij Eerbeek hoort. Echter is inspreker wel van mening dat een 

scheiding tussen de dorpskern en de industrie in ieders belang is en het juiste plaatje is. 

 
Antwoord 

5.1 Algemeen 

Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Welke onderzoeken uitgevoerd worden, is opgeschreven in de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie is opgenomen in bijlage 2. De resultaten van de milieuonderzoeken 

worden vastgelegd in het milieueffectrapport (MER). 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 
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5.2 Alternatieve locaties 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Inmiddels is het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. Uw 

voorgedragen alternatieve locaties zijn meegenomen in het alternatievenonderzoek. Hieronder wordt ingegaan 

op de uitkomst van het alternatievenonderzoek voor wat betreft de door u voorgedragen locaties. 

 

● Voormalig terrein van Schotpoort aan de Harderwijkerweg: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat 

deze locatie niet verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als 

bijlage 1. 

● Uitbreiding van de opslaglocatie aan de Kollergang: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat deze 

locatie verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 

5.3 Milieuaspecten 

Zoals in het antwoord onder 5.1 is te lezen, dienen de milieuonderzoeken nog te worden uitgevoerd. Op dit 

moment kan nog geen uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum wordt als hard 

uitgangspunt meegenomen in de m.e.r.. Dit zal dus ook input zijn voor de onder andere het geluidsonderzoek. 

 
De verbetering van het wegennet maakt geen onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum 

Eerbeek. Het maakt wel deel uit van het project Wegennet binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. In 

het project Wegennet zal gekeken worden naar de problematiek van het vrachtverkeer op de verschillende 

routes in het gebied en welke oplossingen mogelijk zijn. De gevolgen, van de komst van het logistiek centrum 

op de relevante wegen, zullen inzichtelijk worden gemaakt door middel van de onderzoeken in het kader van 

het MER. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 6 

Reactienummer: 6 

Indiener: Inspreker 6 

 
 
Samenvatting 

Inspreker heeft met verbazing de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gelezen. Eerder geformuleerde 

uitgangspunten blijken opeens niet meer opgenomen te zijn. Het knelpunt Volmolenweg/Coldenhovenseweg 

en de vele pendeldiensten binnen het dorp blijven bestaan in de huidige plannen. Het oplossen van deze 

knelpunten was toch een van de belangrijke redenen om een logistiek centrum in Eerbeek te bouwen? 

Inspreker wil graag aandacht voor de volgende punten: 
 

1. Indien wordt besloten dat er een logistiek centrum op het voormalig Burgersterrein komt, dient in de 

uitgangspunten opgenomen te worden dat de participerende bedrijven geen andere externe opslaglocaties 

houden, zoals bijvoorbeeld op de Kollergang. Welke andere garanties krijgen de omwonenden dat, naast 

de pendeldiensten over de Loubergweg naar het LCE, er geen pendel meer gaat naar de Kollergang en 

andere opslagpunten?; 

2. Een hard uitgangspunt is het gebruik van elektrische pendelwagens. Dit uitgangspunt dient ook als 

zodanig opgenomen te worden; 

3. Door de ligging en rijroutes midden in het dorp is 24/7 aan- en afvoer zeer onwenselijk. Het LCE dient 

zich te beperken gedurende de gebruikelijke uren doordeweeks en in het weekeind dienen er geen 

activiteiten te zijn; 

4. Verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt veel genoemd, maar er is geen hard uitgangspunt geformuleerd 

dat de Loubergweg aangepast dient te worden om deze verkeerveilig en snelheidremmend te maken. Een 

veilige weg voor voetgangers en fietsers dient randvoorwaardelijk te zijn om een LCE te realiseren aan de 

Loubergweg; 

5. Graag een nadere toelichting omtrent het tot stand komen van de uitgangspunten, voorbeeld 

verkeersintensiteit door middel van tellingen. Deze is afgelopen voorjaar opnieuw gedaan, omdat de 

vorige telling niet correct was geïnterpreteerd. In het voorjaar speelde Corona een grote rol. Hierdoor is 

volgens inspreker de telling niet representatief en zal deze opnieuw dienen te worden uitgevoerd; 

6. Is er alleen gekeken naar een LCE op het Burgersterrein? Waarom is woningbouw niet verder 

onderzocht? Zeker nu blijkt dat maar een klein gedeelte binnen de geurcontouren valt. Een doorsteek 

naar de Kollergang is een prima alternatief; 

7. Inspreker bekruipt het gevoel dat de industrie nu bepaalt en dat een LCE niet bijdraagt aan de 

leefbaarheid; 

8. Bij de vormgeving van de varianten is er op voorhand gekozen om het LCE met de achterkant naar de 

woningen op de Stationstraat en de Stuijvenburchstraat te plaatsen. De reden hiervoor is dat hierdoor 

minder geluidshinder op deze woningen ontstaat doordat de aan- en afvoerbewegingen zo ver mogelijk 

van de(ze) woningen plaatsvinden. Echter worden alle bewegingen dan geconcentreerd bij de woningen 

aan de Loubergweg. Volgens inspreker zijn optie 1A en 1B acceptabel, omdat bij deze de uitgang ter 

hoogte van een bedrijf zal zijn. Voor de woningen is de geluidshinder, zichthinder, lichthinder en 

verkeershinder bij deze varianten zo beperkt mogelijk te houden. 

 

Het viel inspreker op dat vooral de situatie vanaf het Stationsplein, Wasacker en Stuijvenburchstraat steeds 

benoemd en benadrukt worden. Inspreker wil graag die aandacht ook terugzien voor de Loubergweg in de 
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plannen. Het LCE heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor deze zijden van het LCE, maar nog veel meer 

voor de Loubergweg. Inspreker wil graag op de hoogte gebracht worden over de voortgang van het project. Ook 

wil inspreker graag betrokken worden bij de ontwikkelingen op het gebied van de weg en de verkeersveiligheid. 

 
Antwoord 

Hieronder zal puntsgewijs een antwoord worden gegeven op de zienswijze. 

1. Het Logistiek Centrum Eerbeek, zoals opgenomen voor het voormalig Burgersterrein, heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 32.000 m2. Deze omvang komt voort uit de reële bebouwingsmogelijkheden van dit 

terrein. De totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie 

uit Eerbeek – binnen de reeds vergunde productiecapaciteit – is echter groter dan de genoemde 32.000 

m2 bruto vloeroppervlakte. De behoefte ligt, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum 

Eerbeek gaan opslaan, namelijk rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierdoor zal, nu en na de 

komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van reeds aanwezige 

opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en de locatie 

van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor de 

opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. 

2. Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum wordt als hard 

uitgangspunt meegenomen in de m.e.r.. 

3. Op basis van de reacties op de NRD worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook andere 

locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze wordt 

beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek opgenomen 

worden in het provinciaal inpassingsplan. 

4. In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een 

fietspad langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt 

voor een veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg 

onderdeel van het project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden 

op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de 

Loubergweg is onderdeel van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek, indien het Logistiek 

Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein komt. De consequenties van het Logistiek Centrum 

Eerbeek op de verkeershoeveelheid op alle relevante wegen wordt in de uit te voeren milieuonderzoeken 

voor het locatieonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek inzichtelijk gemaakt. 

5. Algemeen uitgangspunt voor het nadere onderzoek waartoe eind 2019 is besloten is dat het 

verkeersonderzoek voldoende betrouwbaar moet zijn om besluitvorming op te kunnen baseren. Hiervoor 

zijn verschillende herstelacties in gang gezet. De aanvullende tellingen van juni 2020 zijn hierin een 

onderdeel. Het onderzoek van juni was onder andere ook gericht om inzicht te krijgen in routekeuzes. 

Daarnaast zijn er vaste telpunten en beschikken we over langjarige meetgegevens. In hoeverre COVID-19 

een tijdelijke afwijking is in een langjarig gemiddelde reeks of een permanente verandering, is onderwerp 

van studie. 

6. In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden 

en ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is net als het project Logistiek Centrum Eerbeek niet 

gericht op het onderzoeken van een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein, zoals 

bijvoorbeeld woningbouw, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie zou komen. De 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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scope van het alternatievenonderzoek is gericht op alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek. Het vraagstuk wat een passende invulling is voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het 

moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie komt, opgepakt binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030. Overigens is het nuttig om heir te vermelden dat de onderliggende bestemming 

van het Burgersterrein 'Bedrijven' is. 

7. Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 wordt aan meerdere projecten gewerkt. De projecten 

hebben gemeen dat de ze bijdragen aan vestigingsklimaat en/of leefbaarheid en/of energietransitie. Het 

project Logistiek Centrum Eerbeek draagt met name bij aan het verbeteren van het vestigingsklimaat, 

waarbij deze ontwikkeling zo goed mogelijk wordt ingepast in de omgeving. Het clusteren van zo veel 

mogelijk opslag van gereed product op één locatie en het gebruik maken van elektrisch pendelvervoer van 

de papier- en kartonfabrieken naar de opslaglocatie draagt tevens bij aan een verbetering van de 

leefbaarheid. 

8. Zoals u onder punt 6 kunt lezen is besloten om de scope van het project te verbreden en ook naar andere 

geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding zullen in 

de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Daarnaast helpen onderzoeken naar effecten op milieu en 

omgeving bij het vaststellen van een nieuwe bestemming. Welke onderzoeken uitgevoerd worden, 

zijn opgeschreven in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze notitie is het startpunt van de 

m.e.r.. De milieuonderzoeken zelf worden uitgevoerd in de m.e.r.. De resultaten van de 

milieuonderzoeken worden vastgelegd in het milieueffectrapport (MER). Aangezien de 

milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak gedaan 

worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 

Er is aandacht voor alle zijden van het Logistiek Centrum Eerbeek. Niet enkel bijvoorbeeld de 

Stuijvenburchstraat. In het m.e.r. zal gekeken worden naar alle gevoelige objecten in de buurt van de beoogde 

locatie. Wanneer het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie blijkt zal dus niet enkel gekeken 

worden naar de Stuijvenburchstraat, maar naar alle zijden van het voormalig Burgersterrein. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 7 

Reactienummer: 7 

Indiener: Wijkraad Eerbeek-Zuid en Bewonersbelangen Eerbeek-Zuid 

 
 
Samenvatting 

Inspreker heeft twee zienswijzen ingediend. 

Zienswijze 7a 

7a.1 Algemeen 

Inspreker is van mening dat er sprake is van een doelredenering naar de realisatie van een logistiek centrum op 

de plaats van het Burgersterrein en dat er daarom geen aanleiding wordt gezien om alternatieve locaties te 

onderzoeken. Daarbij geeft zij ook aan dat het plaatsen van een groot distributiecentrum binnen een dorpskern 

in strijd is met het huidige landelijke beleid tegen "verdozing". De redenering dat het LCE van belang is voor de 

uitbreiding of het behoud van de papierindustrie kan geen stand houden. Het huidige LCE plan lijkt dan ook 

meer op een aangedragen oplossing om de gemeente Brummen in haar verworven grondpositie tegemoet te 

komen. Inspreker geeft aan dat het lijkt alsof er een angstbeeld ontstaat inzake de continuïteit van de industrie 

om zo de mening van de inwoners te beïnvloeden. Hierbij wordt aangegeven dat getwijfeld wordt aan de 

werkgelegenheidsaantallen, zoals deze tot nu toe zijn gepresenteerd. 

 
Inspreker benadrukt dat er wel degelijk alternatieve locaties zijn voor een logistiek centrum en dat deze ook 

onderzocht dienen te worden. 

 
Indien de ingeslagen weg wordt voortgezet dan is het van belang dat alle milieu en 

verkeers(veiligheids)aspecten worden berekend op de maximaal vergunde capaciteiten. Voor wat betreft de 

luchtkwaliteit dient de huidige situatie als maximale grens gehanteerd te worden. 

 
7a.2 Leefbaarheid 

Inspreker geeft aan dat de leefbaarheid voor de inwoners in de NRD nergens als expliciet onderdeel wordt 

benoemd. Dit terwijl de leefbaarheid een essentieel onderdeel is van Eerbeek-Loenen 2030. Ook geeft 

inspreker aan dat het beter zou zijn als er een (pro)actief onderzoek naar de leefbaarheid wordt uitgevoerd, 

waarbij de inwoners als ervaringsdeskundigen worden ingezet. 

 
7a.3 Per onderdeel 

 

● Par 3.2: Indien andere producten in de huidige opslaglocaties wordt opgeslagen dan zal dit leiden tot een 

toename van het totale aantal verkeersbewegingen. Deze toename zal meegenomen moeten worden in de 

berekeningen van het MER; 

● par 3.2 en 4.2: In de NRD staat beschreven dat de nieuwste technieken, waaronder elektrisch pendel 

vervoer, ingezet zullen worden. Inspreker geeft aan dat de techniek nu en voorlopig nog niet beschikbaar 

is. Aangegeven wordt dan ook dat de milieuaspecten berekend dienen te worden op basis van de huidige 

stand der techniek. In de berekeningen voor de verkeersbewegingen dient uit gegaan te worden van het 

aantal verkeersbewegingen gerelateerd aan het maximaal gebruik van de vergunde productiecapaciteiten 

van de industrie en een maximale benutting van het LCE op basis van een realistische omzetsnelheid per 

palletplaats en/of per vierkante meter. 

● par. 5.2: In het onderzoek van verkeer en vervoer dient onderscheid gemaakt te worden tussen de invloed 
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op autoverkeer en langzaam verkeer. Naast onderzoek naar het woonklimaat wil inspreker ook graag 

inzicht in wat het LCE voor invloed heeft op de verblijfskwaliteit in het dorpscentrum (winkelpubliek en 

toerisme). 

● par. 4.2, 5.3 en 6.4: Het begrip participatie moet met een korrel zout genomen worden. Echte participatie 

zou wat betreft inspreker moeten gelden voor de ontsluiting, de inpassing en de omgeving. Op een aantal 

onderdelen is sprake van "expert judgement". Inspreker is van mening dat de inwoners op deze gebieden 

de experts zijn. 

 

Zienswijze 7b 

7b.1 Participatie 

De tweede zienswijze bevat opmerkingen met name over het participatietraject. Zo wordt gevraagd de inzet van 

digitale middelen te beperken en om bijeenkomsten te houden waarbij stakeholders met elkaar in contact 

komen. Daarna volgen opmerkingen over het project Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Deze opmerkingen zijn 

ook meegenomen in de zienswijzen dus worden hier verder niet benoemd. Vervolgens volgt het verzoek om de 

participatieladder niet te strak te hanteren in het dynamische proces dat Eerbeek-Loenen 2030 is. Regelmatige 

bijsturing zal nodig zijn en de grenzen tussen informeren, consulteren en adviseren zijn niet zo scherp als ze 

lijken. Bij een goede participatie is de houding belangrijk. Begrip en draagvlak ontstaan indien inwoners 

merken dat er naar hen geluisterd wordt, indien zij dit terugzien in de genomen beslissing en als zij met 

redenen worden geïnformeerd wanneer noodgedwongen afgeweken moet worden van hetgeen in het 

vooruitzicht is gesteld. 

 
Antwoord 

Zienswijze 7a 

7a.1 Algemeen 

Het Rijk zet in de Nationale Omgevingsvisie in op actieve clustering van (grootschalige) logistieke functies 

langs de (inter)nationale corridors op logistieke knooppunten. Gemeentes en provincies zij verantwoordelijk 

voor de ruimtelijke ordening in Nederland. Er is nu geen sprake van Rijksbeleid dat het Logistiek Centrum 

Eerbeek verbiedt. De provincie Gelderland deelt de ambitie van het Rijk om de landschappelijke impact van 

grootschalige logistiek te beperken door in te zetten op clustering. 

 
In het Regionaal Programma Werklocaties Cleantech Regio maken gemeenten en provincies afspraken over 

onder andere de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen. Daarbij is goed gekeken naar de lokale en regionale 

situatie. In het Regionaal Programma Werklocaties Cleantech Regio is afgesproken dat grootschalige logistiek 

geclusterd wordt aan de A1 bij Apeldoorn en Deventer. Hiermee wordt invulling gegeven aan de ambitie om de 

landschappelijke impact van grootschalige logistiek te beperken. In het Regionaal Programma Werklocaties 

Cleantech Regio is akkoord gegeven op het Logistiek Centrum Eerbeek, omdat het centrum van belang is voor 

de continuïteit en duurzaamheid van de bedrijfsvoering van een toekomstbestendige papierindustrie. De 

logistieke activiteiten zijn bovengemiddeld lokaal verankerd en van groot economisch belang voor de regio. Dit 

vraagt om een locatie dicht bij de papierindustrie. Een locatie aan de A1 bij Apeldoorn/Deventer is daarbij niet 

passend. 

 
Het Logistiek Centrum Eerbeek is van belang voor het behoud van de papier- en kartonindustrie in Eerbeek en 

omgeving. Daarnaast is het Logistiek Centrum Eerbeek ook van belang voor het optimaal kunnen benutten van 

de productiecapaciteit van de papier- en kartonindustrie in Eerbeek. Door de komst van het Logistiek Centrum 

Eerbeek wordt ruimte gecreëerd op eigen terrein die ingezet kan worden voor een betere benutting van de 

productiecapaciteit. Als onderdeel van het bestemmingsplan Eerbeek zijn het nut en de noodzaak onderzocht 
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voor een logistiek centrum voor de papier- en kartonindustrie in Eerbeek. Dit onderzoek wijst uit dat een 

centraal gelegen logistiek centrum voor de drie grote papier- en kartonfabrieken in Eerbeek van grote 

meerwaarde is voor deze bedrijven. De partners binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 (gemeente 

Brummen, provincie Gelderland en Industriekern Eerbeek Loenen) zien de komst van een collectief en centraal 

gelegen logistiek centrum als een belangrijke ontwikkeling om de papier- en kartonindustrie en daaraan 

verbonden werkgelegenheid voor langere tijd voor Eerbeek en omgeving te behouden, én om bijdrage te 

leveren aan het terugbrengen van het aantal gereden kilometers en aan het verbeteren van de leefbaarheid in 

de directe omgeving, onder andere door de mogelijkheid die ontstaat om het lokale pendelverkeer om te zetten 

van dieseltransport naar elektrisch transport. 

 
De Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL) heeft in 2017 het adviesbureau Ruimte voor Duurzame Groei onder 

andere een analyse laten uitvoeren naar de economische prestaties van haar leden. 25 onderzochte bedrijven 

hebben in 2017 aangegeven bij elkaar 2525 werkzame personen in dienst te hebben. Daarbij hebben ze 

aangegeven een groei van gemiddeld 4% te verwachten van het aantal banen voor de komende drie jaar. Dit 

zou voor 2020 dus 2626 werkzame personen betekenen. De indirecte werkgelegenheid kan op basis van 

onderzoek (bron: Vereniging Nederlandse Papierindustrie, VNP) gesteld worden op 1,5. Wat betekent dat het 

totaal aantal banen, direct en indirect gerelateerd aan de papierindustrie in Eerbeek en Loenen, bijna 4.000 

bedraagt (3939). Ook is uit deze analyse gebleken dat 52% van de werkzame personen uit een straal minder 

dan 10 km komt. 34% uit een straal tussen de 10-en 30 km van Eerbeek-Loenen komen. En 14% komt uit een 

straal verder dan 30km. 

 
In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid 

van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. 

Inmiddels is het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. Het alternatievenonderzoek en de 

uitkomsten hiervan zijn opgenomen in bijlage 1. 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Bij het uitvoeren van de 

onderzoeken zal uitgegaan worden van een volledig benut Logistiek Centrum Eerbeek. Er worden reële 

aannames gedaan voor wat betreft de te verwachten milieueffecten en brengen die in beeld. Het op te stellen 

MER gaat niet in op de bestaande papierfabrieken en hun maximale productiecapaciteiten of vergunde 

capaciteiten. 

 
7a.2 Leefbaarheid 

Leefbaarheid is, naast Vestigingsklimaat en Energietransitie, één van de thema's waar binnen de projecten 

onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 aan wordt gewerkt. Niet ieder project onder Eerbeek-Loenen 

2030 zet in op alle drie de thema's. Met alle projecten samen wordt een grote bijdrage geleverd aan de drie 

thema's. Meer informatie over de samenhang en de thema's waaraan gewerkt wordt binnen een project is te 

vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030. 

 
Aspecten als geluidshinder, luchtkwaliteit, woonkwaliteit, etc. hebben allemaal invloed op de leefbaarheid. 

Deze aspecten zullen dan ook onderzocht worden in het MER. 

 
Om keuzen te kunnen maken is het van belang om te kunnen beschikken over onderzoeksgegevens die 

objectiveerbaar zijn. De milieuonderzoeken worden daarom uitgevoerd door experts van een onafhankelijk 

bureau. Zij zullen alle onderzoeken beoordelen en daarbij ook kijken naar het aspect leefbaarheid. Afhankelijk 

van het soort onderzoek zullen zij nieuwe metingen uitvoeren of een beoordeling maken op basis van de 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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beschikbare kennis en gegevens. Alle onderzoeksgegevens worden beoordeeld in het MER. De uitkomst van 

het MER, de inbreng van eenieder, de operationele mogelijkheden en de financiële haalbaarheid worden 

vervolgens in een brede afweging tegen elkaar afgezet, op basis waarvan gekomen zal worden tot een 

Voorkeursalternatief. Voor de inbreng van eenieder is een consultatieronde met de omgeving voorzien na het 

opleveren van de onderzoeksgegevens in het MER. 

 
7a.3 Per onderdeel 

 

● De huidige opslaglocaties en de mogelijk nieuwe invulling hiervan maken geen onderdeel uit van de scope 

van dit project. Het Logistiek Centrum Eerbeek wordt gezien als een nieuwe ontwikkeling in Eerbeek. In 

het MER wordt daarom enkel gekeken naar de milieueffecten die ontstaan op de locatie van het Logistiek 

Centrum Eerbeek. 

● Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. De businesscase hiervoor wordt momenteel verder uitgewerkt, waarbij het 

aantal verbruikte kWh per rit bepalend is voor de mogelijkheden. Daarom is 'in of in de directe omgeving 

van Eerbeek' een belangrijk zoekcriterium voor de locatie. Het op te stellen MER brengt de 

verkeersintensiteiten en verkeersafwikkeling in beeld, op basis van meest recente verkeersgegevens en de 

autonome groei. Dit gebeurt voor alle aanwezige verkeersstromen. Naast de reeds aanwezige 

verkeersstromen genereert het Logistiek Centrum Eerbeek extra verkeersstromen. In het onderzoek naar 

het thema verkeer en vervoer wordt op basis van de verwachte, maximale invulling van het Logistiek 

Centrum Eerbeek een realistisch aantal aanvullende verkeersbewegingen bepaald op basis van kengetallen 

en ervaringsgegevens voor soortgelijke logistieke centra. 

● Zowel autoverkeer als langzaam verkeer worden meegenomen in de milieuonderzoeken. De 

verblijfskwaliteit voor winkelpubliek in het dorpscentrum wordt beïnvloed door de aspecten geluid, 

luchtkwaliteit, landschappelijke waarden en trillingen. Effecten op deze aspecten worden in het MER in 

beeld gebracht en beoordeeld (voor zover significant voor het dorpscentrum). 

● Zie ook antwoord op 7a.2. Input vanuit de omgeving wordt meegenomen bij de keuze voor een 

voorkeurslocatie. Na de keuze voor een voorkeurslocatie zal specifieker gekeken worden naar de 

uitwerking en inpassing van het ontwerp op locatie, evenals de gebruiksmogelijkheden. Wij noemen deze 

fase het reken- en tekenproces. In deze fase betrekken wij graag de omgeving om mee te denken over de 

uitwerking. 

 

Zienswijze 7b 

 
7b.1 Participatie 

Wij onderschrijven de oproep van inspreker dat elkaar zien, met elkaar in gesprek gaan, standpunten en ideeën 

uitwisselen een prettige werkvorm is om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Wij organiseren 

daarvoor tijdens de planuitwerkingsfase bijeenkomsten. Wanneer de COVID19-richtlijnen het toelaten 

organiseren wij deze graag fysiek. Tot die tijd zijn we genoodzaakt om het gesprek met elkaar digitaal, 

telefonisch of op papier te voeren. Inmiddels hebben wij goede ervaringen dat beeldbellen met kleine groepen 

ook erg constructief en effectief kan zijn. 

 
Het participatie – en communicatietraject voor de planuitwerkingsfase voor het project Logistiek Centrum 

Eerbeek is uitgewerkt in het participatie- en communicatieplan. Hierin is aangegeven dat het omgevingsproces 

één op één gekoppeld is aan het project en ook de dynamiek van het project. Tussentijds bijsturen is altijd 

mogelijk. Het gesprek met de omgeving is een mix tussen informeren, consulteren en adviseren. Bij iedere fase 
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in het project of delen van stukken zal helder gecommuniceerd worden welke ruimte er is om mee te denken en 

te adviseren. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 8 

Reactienummer: 8 

Indiener: Inspreker 8 

 
 
Samenvatting 

 
8.1 Algemeen 

Inspreker geeft aan geen gebouw te willen van maximaal 13 meter goothoogte en vraagt zich af hoe men heeft 

kunnen bedenken om zo'n groot gebouw in de bebouwde kom van Eerbeek te plaatsen met veel (en eventuele 

toename van) vrachtverkeer. 

 
8.2 Functie LCE 

In de NRD staat beschreven dat het LCE alleen wordt gebruikt voor papier- en kartonindustrie. Ligt dit echt 

vast? Inspreker kan zich goed voorstellen dat een goede ondernemer geen open ruimte onbenut leeg laat staan 

en dat er mogelijk toch andere producten opgeslagen zullen worden die ook weer voertuigbewegingen met zich 

meebrengen. Is er mogelijk ook een andere vervoerstraject mogelijk, denk hierbij aan transport over het spoor? 

 
8.3 Alternatieve locatie 

Het lijkt inspreker een beter idee om de locatie aan de Kollergang uit te breiden. Een mogelijke andere locatie 

is de landbouwgrond aan de Brummenseweg wat omgezet kan worden naar industrie. Vanaf Mayr-Melnhof en 

DS Smith kan het gereed product vervoerd worden over een nieuw aan te leggen weg, bijvoorbeeld langs de 

spoorlijn richting de Kollergang/Brummenseweg. Op deze manier kan de drukte op de Loubergweg-Lageweg- 

Brummenseweg afnemen. 

 
8.4 Wegennet 

Indien het LCE er toch komt heeft inspreker de volgende vragen: 
 

● Hoe wordt het wegennet (Lageweg-Loubergweg-Coldenhovenseweg) aangepast? 

● Hoe wordt het kruispunt Loubergweg-Lageweg-Molenstraat-Stuijvenburchstraat aangepakt inclusief de 

oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers? 

 

8.5 Voorkeur 

Naar het idee van inspreker is variant 1A of 1B de beste optie, omdat het lawaai dan meer opgevangen is tussen 

het bouwwerk. Een nog beter idee volgens inspreker is het bouwen van een aantal huizen langs de Loubergweg 

en een aantal huizen op de locatie. Van de overige grond in de zogenaamde geurzone kan dan een park 

gerealiseerd worden. Bouwgrond voor huizen brengt meer geld op voor de gemeente Brummen dan 

industriegrond. 

 
8.6 Conclusie 

Inspreker geeft nogmaals aan het LCE een slecht plan te vinden en geeft daarbij aan het dan nog niet eens 

gehad te hebben over verkeerslawaai en trillingen. Kijkend naar de groei van de papierindustrie zullen in de 

toekomst meer grondstoffen worden aangevoerd en gereed product worden afgevoerd. Inspreker is niet tegen 

de uitbreiding van de productiviteit in de fabrieken, dat vindt inspreker juist goed en geeft werkgelegenheid. 

Echter komt dan de houdbaarheidsdatum van het LCE in het geding voor nu en zeker in de toekomst. 
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Antwoord 

8.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. In het m.e.r. is het uitgangspunt voor de hoogte en afstand van 

het Logistiek Centrum Eerbeek tot de erfgrens opgenomen. In het oude bestemmingsplan was de minimale 

afstand tot de perceelsgrens destijds gesteld op 5 meter en de maximale bebouwingshoogte op 18 meter. In het 

door de uitspraak van de Raad van State deels vernietigde bestemmingsplan 'Eerbeek' is de afstand tot de 

perceelsgrenzen vergroot naar 10 meter en de maximale bouwhoogte (goothoogte) verlaagd naar 13 meter (met 

een afwijkingsbevoegdheid voor het college van Burgemeester en wethouders). Deze kaders zijn dus 

aangehouden in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De exacte maatvoering en inpassing van het Logistiek 

Centrum Eerbeek komen aan bod op het moment dat de voorkeursvariant/voorkeurslocatie voor het Logistiek 

Centrum Eerbeek is gekozen. Bij de uitwerking van de voorkeursvariant richting het ontwerp 

provinciaal inpassingsplan gaan we actief in gesprek met de omgeving. Dan zal ook verder gekeken worden 

naar de exacte maatvoering en inpassing van het Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
8.2 Functie LCE 

Het provinciaal inpassingsplan richt zich tot het gebruik van het logistiek centrum voor enkel gereed product 

van de papier- en kartonindustrie uit Eerbeek. Bij het uitvoeren van de onderzoeken zal uitgegaan worden van 

een volledig benut Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
8.3 Alternatieve locatie 

Onder 8.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 

alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. 

Inmiddels is het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. Uw voorgedragen alternatieve 

locaties zijn meegenomen in het alternatievenonderzoek. Hieronder wordt ingegaan op de uitkomst van het 

alternatievenonderzoek voor wat betreft de door u voorgedragen locaties. 

● Kollergang: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat deze locatie verder onderzocht zal worden in 

het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

● Landbouwgrond aan de Brummenseweg: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat deze locatie niet 

verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 

In het project Mayr-Melnhof Eerbeek wordt gekeken naar ontsluitingsvarianten vanaf de papierfabriek Mayr- 

Melnhof Eerbeek. De ontsluitingsvariant, zoals inspreker voorstelt, maakt geen onderdeel uit van het 

alternatievenonderzoek van dit project. Voor meer informatie over het alternatievenonderzoek van het project 

Mayr-Melnhof Eerbeek wordt verwezen naar bijlage 1 van de reactienota NRD Bedrijfslocatie Mayr-Melnhof 

Eerbeek. 

 
Enkel de ontsluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek maakt onderdeel uit van de scope van dit project. 

Verdere weginrichtingen zijn niet aan de orde in dit project. Er zal vanuit dit project geen nieuwe weg langs de 

spoorlijn richting de Kollergang/Brummenseweg worden aangelegd vanuit dit project. 

 
8.4 Wegennet 

Beide punten die inspreker hier aanhaalt maken geen onderdeel uit van de scope van het project Logistiek 

Centrum Eerbeek. Ze maken echter wel deel uit van het project Wegennet. Meer en actuele informatie over het 
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project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
8.5 Voorkeur 

De voorkeur van inspreker is ter kennisname aangenomen. Voor wat betreft de invulling van het voormalig 

Burgersterrein dient de opmerking gemaakt te worden dat dit geen onderdeel uitmaakt van de scope van het 

alternatievenonderzoek en het project Logistiek Centrum Eerbeek. Het vraagstuk wat een passende invulling is 

voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere 

locatie komt, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Overigens is het nuttig om hier te 

vermelden dat de onderliggende bestemming van het Burgersterrein 'Bedrijven' is. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 9 

Reactienummer: 9 

Indiener: Inspreker 9 

 
 
Samenvatting 

 
Inspreker spreekt de voorkeur uit voor variant 1A vanwege het afschermen van zicht en geluid vanaf het terrein 

voor omwonenden. 

 
Daarnaast vraagt inspreker om aandacht te hebben voor de verkeerssituatie/het verkeer op de Loubergweg en 

Coldenhovenseweg. De genoemde wegen zijn nu al erg gevaarlijk, omdat het smalle tweebaanswegen zijn 

zonder fietsstroken waar veel vrachtverkeer overheen rijdt. Met de bouw van het logistiek centrum is de 

verwachting dat het verkeer toeneemt dus zal de situatie nog nijpender worden. Verzocht wordt om de 

verkeersstromen bij de komst van het LCE veilig te organiseren. 

 
 
Antwoord 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. De voorkeur van inspreker is ter kennisname aangenomen. 

 
In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. 

Hierin zullen beleidskeuzes worden gemaakt voor de Loubergweg en Coldenhovenseweg, die betrekking 

hebben op de door u genoemde problemen. Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van 

het project Wegennet. 

Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op weg is onderdeel van de scope van het project Logistiek 

Centrum Eerbeek. Aangezien er ook naar andere mogelijk geschikte locaties voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek wordt gekeken, is niet meer met zekerheid te zeggen dat het Logistiek Centrum Eerbeek wordt 

aangesloten op de Loubergweg. De consequenties van het Logistiek Centrum Eerbeek op de 

verkeershoeveelheid op alle relevante wegen wordt in de uit te voeren milieuonderzoeken in de 

m.e.r. inzichtelijk gemaakt voor alle mogelijk geschikte locaties. 

 

 
Wijzigingen 

Geen wijzigingen. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 10 

Reactienummer: 10 

Indiener: Inspreker 10 

 
 
Samenvatting 

 
10.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 
 

● Het plan heeft voor een groot deel in de zomervakantie ter inzage gelegen waardoor de feitelijke 

reactietermijn op het plan te kort is geweest. Er is niet zorgvuldig gehandeld en te weinig rekening 

gehouden met de inspraak van bewoners. Daarbij komt dat de provincie van te voren overleg heeft gehad 

met de industrie en met haar contractuele verplichtingen is aangegaan. Hierdoor heeft de industrie een 

onevenwichtige en onevenredige voorsprong ten opzichte van de bewoners. In de Omgevingswet wordt 

participatie vanaf het begin van groot belang geacht. De handelswijze van de provincie verdraagt zich niet 

met de benadering uit de Omgevingswet. 

● De beoordeling van de effecten op het woon- en leefklimaat voor het centrum, het Soerense Zand Noord, 

het Palisiumpark en het Wilhelminapark zijn ondoorgrondelijk, omdat informatie over de 

verkeersstromen ontbreekt en het inzicht van de verkeersintensiteit op de Loubergweg en de aan- en 

afvoerroutes niet zijn verstrekt. Op dit moment is de Loubergweg al een gevaarlijke weg voor voetgangers 

en fietsers. Inspreker pleit ervoor om dit alsnog integraal deel uit te laten maken van het plan voor het 

LCE. 

● Informatie over de te verwachten stikstofuitstoot ontbreekt. Echter is dit wel allesbepalend. 

● In het plan staan de volgende uitgangspunten die nergens hard worden gemaakt: 
 

● Het daadwerkelijk verplicht stellen van elektrisch vervoer; 

● De tijden waarop het LCE in gebruik mag zijn. Inspreker vindt dat het LCE tussen 22.00 en 06.00 

uur niet in gebruik mag zijn en dat de zondagsrust gewaarborgd blijft; 

● Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Worden dit voldoende parkeerplaatsen of gaat er ook 

nog in de wijk geparkeerd worden? Kan het bedoelde groen in het plan alsnog veranderen naar 

parkeerplaatsen?; 

● Er is geen inzicht gegeven in de afhandeling van filevorming die zal ontstaan als de vrachtwagens het 

terrein nog niet op kunnen; 

● Er is geen zicht gegeven in de effecten van het LCE op luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast 

voor de woonomgeving; 

● Er is geen duidelijkheid over een oplossing voor verblijf(parkeer)plaatsen/opvangplek voor 

vrachtwagens en hun chauffeurs die buiten de openingstijden bij het LCE arriveren. Inspreker haalt 

hierbij aan dat op andere plekken in Eerbeek overlast wordt ervaren; 

● In het plan wordt gesproken over het volbouwen van 32.000 m2 terwijl er contractueel 25.500 m2 

nog is. Op dit moment is er geen zekerheid over het volledig benutten van de extra capaciteit van 

6.500 m2. Met het plan om nu al 32.000 m2 vol te bouwen wordt de indruk gewekt dat de provincie 

als ondernemer gaat anticiperen op ontwikkelingen in de markt, wat niet tot haar taak behoort; 

● Het plan voorziet niet dan wel ruim onvoldoende in de wens om de leefbaarheid te vergroten. De 

leefbaarheid wordt wel genoemd, maar gaat hier volstrekt aan voorbij en werkt dit ook niet uit wat in 
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strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en inpassing. 

 
 

10.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

Het onderzoek naar alternatieve locaties ontbreekt. Het plaatsen van een dergelijk kolossaal bedrijfspand met 

enorme verkeersstromen en verkeersintensiteit tegen het centrum van een dorp aan is geen verbetering van de 

kwaliteit van het centrum, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. In de varianten wordt geen 

rekening gehouden met de geluidsbelasting van de woningen aan de zuid- en zuidoostkant van het LCE. Ook 

wordt nergens gesproken over ondergronds parkeren voor het personeel. Daarnaast worden de gevolgen voor 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde niet meegenomen in de varianten. Verder 

vraagt inspreker zich af wat de risico's zijn voor de omgeving bij een eventuele brand. De mogelijkheid om de 

docks te overdekken is ook niet meegenomen wat de geluidsbelasting kan beperken. Een fiets- en voetpad langs 

de Loubergweg ontbreekt, terwijl dit wel noodzakelijk is. Dit dient meegenomen te worden in het plan voor het 

LCE. 

 
10.3 Andere mogelijke oplossingen 

Inspreker is van mening dat er nog andere mogelijke oplossingen zijn. Zo kan het LCE dichter bij 

hoofdontsluitingswegen worden geplaatst. Dit is tot nu toe niet onderzocht en afgewogen. Ook noemt inspreker 

de volgende drie varianten: 

● Variant 3A, Hof: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en een kort deel van de Loubergweg vrachtwagen luw 

maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de hof worden de woningen aan alle zijden beschermd 

tegen geluidsoverlast. 

● Variant 3B, Noorddocks: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● De afstand tussen de loods en de omliggende woningen wordt vergroot. Aan de noordzijde komt een 

patio met ruimte voor de stalling van vrachtwagens, een ruime rijbaan en de docking helling wordt 

afgescheiden van de woningen door een groene geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 

meter. 

● Variant 3C, De Tweeling: 
 

● Het verleggen van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken door ruimte 

te creëren via een parallelle vrachtwagenroute tussen de gebouwen door; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de parallelweg worden de woningen rondom het terrein 

beter beschermd tegen geluidoverlast. Helemaal als de noordzijde wordt aangevuld met een groene 

geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 meter; 

● De woningen aan de Stuijvenburchstraat worden meer ontzien doordat voor een deel de gebouwen 
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van 13 meter hoog verder weg liggen en deels de woningen alleen tegen een geluidswerende muur 

kijken. Zo wordt ook minder zon uit de tuinen weggenomen; 

● Twee gebouwen zijn bij brand beter te bereiken en het uitbranden van het gehele pand kan 

voorkomen worden. Onafhankelijke depots zijn beter te scheiden en kunnen een eigen identiteit 

krijgen. 

 

 
Bij iedere variant zijn tekeningen toegevoegd. De drie varianten komen overeen in het volgende: 

● De woning aan Stationsstraat 4 verdwijnt; 

● Mogelijkheid om de Loubergweg tussen de entrees vrachtwagenluw te maken; 

● De zuid entree schuift op richting het spoor. 

 

 
Antwoord 

10.1 Algemeen 

 
Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 

● De termijn voor de terinzagelegging van de NRD is vormvrij. Aangezien de ter visielegging deels overlapte 

met de schoolvakantie is gekozen voor een lange ter visielegging van 6 weken. De industrie is één van de 

samenwerkingspartners binnen Eerbeek-Loenen 2030. Zij zijn dus betrokken bij de totstandkoming van 

de plannen. Bij het opstellen van de NRD is heel zorgvuldig gekeken naar de uitspraak van de Raad van 

State op het bestemmingsplan Eerbeek. De leefbaarheidsaspecten uit de uitspraak zijn overgenomen in de 

onderzoeksopzet voor het MER. Op deze wijze worden de effecten op de leefbaarheid in beeld gebracht en 

kunnen deze meegenomen worden in de definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Er is altijd open 

en transparant met de omgeving gecommuniceerd over de doelstelling van het project en de ruimte voor 

participatie. Ook is de omgeving in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Wij zijn van mening 

dat het gevolgde participatieproces geheel in lijn is met de Omgevingswet zoals deze in 2022 in werking 

zal treden. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten / effecten op bijvoorbeeld het woon- en leefklimaat. In het kader van 

het project Wegennet wordt onder meer door het opstellen van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) 

een integrale aanpak beoogd, niet alleen in relatie tot het Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in relatie 

tot de overige bedrijvigheid. In het VCP zullen de verkeersstromen zorgvuldig in kaart worden gebracht. 

Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project Wegennet Eerbeek-Loenen 

2030. 

Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. Meer informatie over de samenhang tussen de projecten is te 

vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van stikstof. 

● Uitgangspunten waarvan inspreker stelt dat deze nergens worden hard gemaakt: 
 

● Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

● Zoals u eerder in de reactienota kunt lezen worden in het MER, naast het voormalig 

Burgersterrein, ook andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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definitieve locatiekeuze wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om regels over wanneer 

vrachtverkeer mag af- en aanrijden op te nemen in het provinciaal inpassingplan. 

● Het aantal parkeerplaatsen en het beoogde groen zijn afhankelijk van de locatie van het Logistiek 

Centrum Eerbeek. Zodra een definitieve locatiekeuze is gemaakt zal middels het ontwerpproces 

opnieuw naar deze aspecten gekeken worden. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het 

realiseren van voldoende ruimte voor parkeerplaatsen een hard uitganspunt, zodat wachtende 

vrachtwagens niet op de openbare weg hoeven te wachten. Het beoogde groen blijft groen en zal niet 

veranderen in parkeerplaatsen. 

● De afhandeling van filevorming is onderdeel van het nog uit te voeren milieuonderzoek. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van 

de luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast voor de woonomgeving. 

● Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt gekeken naar het realiseren van 

parkeerplaatsen op het terrein van het logistiek centrum, zodat vrachtwagens niet hoeven te wachten 

op de openbare weg. Overnachtende chauffeurs of chauffeurs die buiten de openingstijden bij het 

Logistiek Centrum Eerbeek arriveren vormen een andere categorie. Deze categorie maakt geen 

onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030 wordt in een apart project gekeken naar een mogelijke truckparking. 

De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan de 25.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte, die de papier- en kartonindustrie op dit moment al heeft vastgelegd. Dit exacte 

getal van 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte is de harde/toegezegde huidige structurele behoefte aan 

opslag voor gereed-product bij de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan. Daarnaast is er nog een variabele behoefte: de resterende 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte 

wordt als flexibele inzet gebruikt voor alleen de papier- en kartonindustrie. De papier- en 

kartonindustrie kent over het hele jaar pieken en dalen als het gaat om opslagbehoefte voor gereed 

product. Deze flexibel in te zetten 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte is hiervoor bedoeld. Deze 

flexibele ruimte heeft de papier- en kartonindustrie qua productiecapaciteit beschikbaar in de 

verschillende vergunningen. 

NB. Tevens zal nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven 

worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de 

Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels 

flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. Dit 

omdat de totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product, voor de huidige partners die in 

het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte ligt. 

● Leefbaarheid is, naast Vestigingsklimaat en Energietransitie, een van de thema's waar binnen de 

projecten onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 aan wordt gewerkt. Niet ieder project onder 

Eerbeek-Loenen 2030 zet in op alle drie de thema's. De samenhang tussen de projecten is van belang 

om alle thema's onder de aandacht te brengen. Meer informatie over de samenhang en de thema's 

waaraan gewerkt wordt binnen een project is te vinden 

op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030. 

 
 

10.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is afgerond en toegevoegd als bijlage 1. 

 
De U-vorm van het gebouw, zoals geprojecteerd op het Burgersterrein, werkt als een geluiddemper. 

Ondergronds parkeren is geen uitgangspunt voor het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
Zoals u onder 10.1 kunt lezen, worden de milieuonderzoeken nog uitgevoerd waardoor op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan kan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Dit geldt ook voor de 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde en de geluidsbelasting. Op het moment van 

de vergunningaanvraag voor het bouwen van het Logistiek Centrum Eerbeek is gesproken met de 

Veiligheidsregio over het borgen van de brandveiligheid van het Logistiek Centrum Eerbeek. Het aanvragen 

van de omgevingsvergunning valt buiten de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur. Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project 

Wegennet. Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg is onderdeel van de scope van 

het project Logistiek Centrum Eerbeek op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op het 

Burgersterrein komt. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
10.3 Andere mogelijke oplossingen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zal de m.e.r. algemener worden ingestoken. In de m.e.r. zullen de locaties voor een Logistiek Centrum 

Eerbeek met elkaar worden vergeleken en worden er geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor 

maakt de inrichting van het Logistiek Centrum Eerbeekop het Burgersterrein momenteel geen onderdeel uit 

van de m.e.r.. Indien uit het m.e.r. blijkt dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie is voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek dan zal de inrichting van het voormalig Burgersterrein nader worden uitgewerkt 

richting het ontwerp inpassingsplan. Dan zal ook gekeken worden naar de varianten die inspreker voordraagt 

voor de inrichting van het voormalig Burgersterrein. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 11 

Reactienummer: 11 

Indiener: Inspreker 11 

 
 
Samenvatting 

 
11.1 Algemeen 

Inspreker vindt het onbegrijpelijk dat de Provincie meewerkt en zelfs het voortouw neemt in de realisatie van 

een hal van 32.000 m2. De locatie is met geen enkel argument te verdedigen. De manier waarop nu gewerkt 

wordt heeft voor inspreker en ieder weldenkende Brummens desastreuze gevolgen. 

 
11.2 Tijdstip 

Inspreker geeft aan dat er geen businesscase is of die is in ieder geval niet meegenomen in de voorlichting. 

Door de provinciale miljoenen wordt de uitkomst van de businesscase zodanig beïnvloed dat de uitkomst niet 

overeenkomt met de werkelijke kosten-batenanalyse. 

Naar het idee van inspreker wordt er allereerst een LCE gerealiseerd en zal daarna duidelijk worden dat het 

qua verkeer en milieuverontreiniging problemen oplevert. De zienswijze van inspreker is erop gericht dat eerst 

naar het geld, verkeer en milieu gekeken dient te worden. 

 
11.3 Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit op het Burgersterrein moet gemeten worden om het schone uitgangspunt vast te leggen. 

Expert beoordeling geeft inspreker geen garantie. De metingen zijn makkelijk te extrapoleren naar de toename 

van het aantal verkeersbewegingen, stationair draaiende vrachtwagens met geluid en uitstoot. Ook wordt 

elektrisch transport niet gegarandeerd. 

 
11.4 Woning Stationsstraat 4 

Inspreker noemt het onbegrijpelijk dat deze woning in twee varianten voorkomt als te slopen. Het wordt gezien 

als bewoners pesten, omdat ze bij de Raad van State in het gelijk zijn gesteld. Als de woning in twee varianten 

kan blijven bestaan dan zijn de argumenten voor de sloop niet erg hard. Ook wordt de keuze tussen 1A en 1B 

gezien als het tegen elkaar uitspelen van de burgers, omdat in de ene variant meer groen tussen het gebouw en 

de woningen is ingetekend. 

 
11.5 Transportbewegingen 

Nergens is te lezen wat er gebeurt met de bestaande opslag in Eerbeek. Los van de toename door stijging van de 

productiecapaciteit van de fabrieken en de concentratie van de opslag blijft een groot aantal 

transportbewegingen naar de bestaande gebouwen plaatsvinden. Inspreker geeft aan dat deze bewegingen ook 

meegenomen dienen te worden in de berekeningen ten behoeve van verkeer, geluid, trillingen, luchtkwaliteit 

en wonen. 

 
11.6 Toename uitstoot 

Naar verwachting zal de luchtverontreiniging explosief toenemen. Een flink aantal woningen aan de 

Stuijvenburchstraat, de Wasacker en de Coldenovenseweg liggen zodanig dat de heersende windrichting 

vervuilingstoename oplevert. Inspreker wil graag een antwoord op de enorme toename uitstoot fijnstof en 

uitlaatgassen vergeleken met de huidige 0-situatie. Voldoet dit aan de wettelijke normen. 
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11.7 Conclusie 

De doelstelling 'verbetering van de leefbaarheid' is onmogelijk te realiseren. Met tabellen, expert beoordelingen 

en indicatieve berekeningen wordt niet de echte situatie weergegeven. 

 
 
Antwoord 

11.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota heeft u kunnen lezen dat besloten is om de scope van het project te 

verbreden en ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om 

de haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. 

 
11.2 Tijdstip 

In het MER zal onderzocht worden wat de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek voor effecten heeft op het 

milieu. Hieronder valt ook verkeer. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden vastgelegd in het 

milieueffectrapport (MER). Zodra deze uitkomsten bekend zijn, zal een brede afweging gemaakt worden. Bij 

deze brede afweging speelt onder andere ook de financiering een rol. Op basis van de brede afweging zal 

uiteindelijk een voorkeursalternatief worden opgesteld en deze zal verder worden uitgewerkt. 

 
11.3 Luchtkwaliteit 

De milieuonderzoeken, waaronder ook het luchtonderzoek, worden uitgevoerd door specialisten van een extern 

bureau. Zij zullen onafhankelijk onderzoek uitvoeren. Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en 

kartonfabrieken en het logistiek centrum wordt als hard uitgangspunt meegenomen in de m.e.r.. 

 
11.4 Woning Stationsstraat 4 

Onder 11.1 kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar andere geschikte 

locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding zullen in de m.e.r. voor 

een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er geen varianten meer 

vergeleken op één locatie. Hierdoor vervallen de varianten 1A en 1B, zoals eerder opgenomen in de NRD. Op 

het moment dat de onderzoeksresultaten bekend zijn en een brede afweging heeft plaatsgevonden dan zal het 

voorkeursalternatief nader worden uitgewerkt richting het ontwerp inpassingsplan. 

 
De varianten uit de NRD zijn bedoeld om milieueffecten in beeld te brengen. Op basis van de 

onderzoeksresultaten wordt pas een afweging gemaakt wat de voorkeur wordt. Daar waar varianten of 

alternatieven eigendom van anderen raken, gaan wij voor publicatie eerst in gesprek met de betreffende 

eigenaar. 

 
11.5 Transportbewegingen 

Het Logistiek Centrum Eerbeek, zoals opgenomen voor het voormalig Burgersterrein, heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 32.000 m2. Deze omvang komt voort uit de reële bebouwingsmogelijkheden van dit 

terrein. De totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie uit 

Eerbeek – binnen de reeds vergunde productiecapaciteit – is echter groter dan de genoemde 32.000 m2 bruto 

vloeroppervlakte. De behoefte ligt, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan, namelijk rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierdoor zal, nu en na de komst van het 

Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. 

Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang 

zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- 

en kartonindustrie. 
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De huidige opslaglocaties en de nieuwe invulling hiervan maken geen onderdeel uit van de scope van dit 

project. Het Logistiek Centrum Eerbeek wordt gezien als een nieuwe ontwikkeling in Eerbeek. In het MER 

wordt daarom enkel gekeken naar de milieueffecten die ontstaan op de locatie van het Logistiek Centrum 

Eerbeek. 

 
11.6 Toename uitstoot 

De milieuonderzoeken moeten nog worden uitgevoerd. Op dit moment kan dan ook nog geen uitspraak gedaan 

worden over de resultaten en mogelijk te nemen maatregelen van deze onderzoeken. Wat vast staat is dat ten 

alle tijden voldaan moet worden aan de huidige wet- en regelgeving en de daarbij horende normen. 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 



Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek 2021 Gesloten 

donderdag 4 maart 2021 Pagina 43 van 138 

 

 

 

Titel zienswijze 12 

Reactienummer: 12 

Indiener: Inspreker 12 

 
 
Samenvatting 

 
12.1 Algemeen 

Inspreker heeft met verbazing de notitie gelezen. Eerder geformuleerde uitgangspunten, zoals een directe 

doorsteek naar Mayr-Melnhof, zijn niet meer opgenomen. Het knelpunt Volmolenweg/Coldenhovenseweg en 

de vele pendeldiensten blijven bestaan, terwijl het oplossen van dit knelpunt toch een belangrijke reden was 

om een logistiek centrum te realiseren. 

Indien wordt besloten dat het logistiek centrum op het voormalig Burgersterrein komt dan dient het 

uitgangspunt meegenomen te worden dat de participerende bedrijven geen andere externe opslaglocaties 

aanhouden in Eerbeek en omstreken. Welke garantie wordt gegeven dat er geen pendel meer gaat naar de 

Kollergang en andere opslagpunten? 

 
12.2 Elektrisch vervoer 

Het gebruik van elektrisch pendel vervoer dient als een hard uitgangspunt te worden meegenomen. Er dient in 

ieder geval de garantie te worden gegeven dat het pendelvervoer niet wordt uitgevoerd met vervuilende 

vrachtwagens. 

 
12.3 Gebruikstijden 

Door de ligging en de rijroutes is 24/7 aan- en afvoer onwenselijk. De gebruikstijden dienen van 06.00-19.00 

uur doordeweeks te zijn en in het weekend dienen er geen activiteiten te zijn. 

 
12.4 Verkeer 

Verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt veel genoemd, maar er is geen hard uitgangspunt dat de Loubergweg 

aangepast dient te worden om deze verkeersveilig en snelheidsremmend te maken. Een veilige weg voor 

voetgangers en fietsers in de vorm van een vrijliggend fietspad en trottoir dient een rand voorwaarde te zijn om 

het LCE te realiseren. Bij ruimte gebrek kan ook gedacht worden aan fiets(suggestie)stroken. Daarnaast is het 

belangrijk dat het vrachtverkeer voldoende veilige bewegingsruimte heeft. Ook de inrichting van de omgeving 

(groen, parkeren, etc.) verdient aandacht. 

 
12.5 Uitgangspunten 

Inspreker wil graag een nadere toelichting over de totstandkoming van de uitgangspunten. Als voorbeeld wordt 

de verkeersintensiteit door middel van tellingen genoemd. Afgelopen voorjaar zijn er opnieuw tellingen 

uitgevoerd. Inspreker is van mening dat deze telling niet representatief is en opnieuw zal moeten worden 

uitgevoerd, omdat de tellingen zijn uitgevoerd ten tijde van Corona. 

 
12.6 Alternatieven 

Inspreker vraagt zich af of er alleen gekeken is naar een LCE op het Burgersterrein en waarom woningbouw 

niet verder is onderzocht. Het gevoel bestaat dat de industrie nu alles bepaalt en dat een LCE niet bijdraagt aan 

de leefbaarheid. 

 
12.7 Variant 

Bij de vormgeving van het LCE is gekozen om de achterkant naar de woningen op de Stationstraat en de 
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Struijvenburchstraat te plaatsen, omdat zo minder geluidshinder op deze woningen ontstaat. Echter, alle 

bewegingen en geluidshinder concentreert zich bij de woningen aan de Loubergweg. De varianten 1A en 1B zijn 

acceptabel, omdat de uitrit zich hier tegenover een bedrijf begeeft. 

 
De hoogte van 13 meter is onacceptabel net als de afstand vanuit de erfgrens. Het uitzicht van de woningen is 

nu niet meegenomen in het plan en de geluidsdruk op de woningen zal toenemen door de reflectie van het 

geluid. 

 
12.8 Conclusie 

Inspreker wil graag dat er in de plannen meer aandacht komt voor de bewoners aan de Loubergweg. Daarnaast 

wil inspreker betrokken worden bij de ontwikkelingen op het gebied van de weg en de verkeersveiligheid. 

 
 
Antwoord 

12.1 Algemeen 

In het project Mayr-Melnhof Eerbeek is een alternatievenonderzoek uitgevoerd naar mogelijke 

ontsluitingswegen vanuit papierfabriek Mayr-Melnhof Eerbeek. Dit maakt dus geen onderdeel uit van de scope 

van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Voor meer informatie over het alternatievenonderzoek van het 

project Mayr-Melnhof Eerbeek wordt verwezen naar bijlage 1 van de reactienota NRD Bedrijfslocatie Mayr- 

Melnhof Eerbeek. 

 
Het Logistiek Centrum Eerbeek, zoals opgenomen voor het voormalig Burgersterrein, heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 32.000 m2. Deze omvang komt voort uit de reële bebouwingsmogelijkheden van dit 

terrein. De totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie uit 

Eerbeek – binnen de reeds vergunde productiecapaciteit – is echter groter dan de genoemde 32.000 m2 bruto 

vloeroppervlakte. De behoefte ligt, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan, namelijk rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierdoor zal, nu en na de komst van het 

Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. 

Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang 

zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- 

en kartonindustrie. 

 
12.2 Elektrisch vervoer 

Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum wordt als hard 

uitgangspunt meegenomen in de m.e.r.. 

 
12.3 Gebruikstijden 

Zoals u eerder in de reactienota kon lezen worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook andere 

locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze wordt 

beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek opgenomen 

worden in het provinciaal inpassingsplan. 

 
12.4 Verkeer 

In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het 

project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 
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www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg 

is onderdeel van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op 

het voormalig Burgersterrein komt. De consequenties van het Logistiek Centrum Eerbeek op de 

verkeershoeveelheid op alle relevante wegen wordt in de uit te voeren milieuonderzoeken voor het 

locatieonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek inzichtelijk gemaakt. 

 
Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang als aandachtspunt worden meegenomen in het project Wegennet. Meer en actuele 

informatie over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg is onderdeel van de scope van het project 

Logistiek Centrum Eerbeek, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein komt. 

 
In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen locaties in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de keuze voor het aantal parkeerplaatsen en 

het beoogde groen momenteel geen onderdeel uit van de m.e.r., omdat dit locatie afhankelijk is. De keuze voor 

het aantal parkeerplaatsen en de verdere ruimtelijke inpassing van het Logistiek Centrum Eerbeek komen aan 

bod op het moment dat het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt richting het ontwerp provinciaal 

inpassingsplan. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal inpassingsplan 

zal de omgeving actief worden betrokken. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het realiseren van 

parkeerplaatsen voor aankomende vrachtwagens en personeel op eigen terrein een hard uitgangspunt, zodat 

wachtende vrachtwagens niet op de openbare weg hoeven te wachten. 

 
12.5 Uitgangspunten 

Algemeen uitgangspunt voor het nadere onderzoek waartoe eind 2019 is besloten is dat het verkeersonderzoek 

voldoende betrouwbaar moet zijn om besluitvorming op te kunnen baseren. Hiervoor zijn verschillende 

herstelacties in gang gezet. De aanvullende tellingen van juni 2020 zijn hierin een onderdeel. Het onderzoek 

van juni was onder andere ook gericht om inzicht te krijgen in routekeuzes. Daarnaast zijn er vaste telpunten 

en beschikken we over langjarige meetgegevens. In hoeverre COVID-19 een tijdelijke afwijking is in een 

langjarig gemiddelde reeks of een permanente verandering, is onderwerp van studie. 

 
12.6 Alternatieven 

Onder 12.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 

alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Inmiddels is 

het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. Het alternatievenonderzoek is opgenomen in 

bijlage 1. 

 
Het alternatievenonderzoek is net als het project Logistiek Centrum Eerbeek niet gericht op het onderzoeken 

van een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein, zoals bijvoorbeeld woningbouw, indien 

het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie zou komen. De scope van het alternatievenonderzoek is 

gericht op alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Het vraagstuk wat een passende invulling 

is voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere 

locatie komt, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Overigens is het nuttig om hier te 

vermelden dat de onderliggende bestemming van het Burgersterrein 'Bedrijven' is. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet


Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek 2021 Gesloten 

donderdag 4 maart 2021 Pagina 46 van 138 

 

 

 

12.7 Variant 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. In de m.e.r. wordt het uitgangspunt voor de hoogte en afstand 

van het Logistiek Centrum Eerbeek tot de erfgrens opgenomen. De exacte maatvoering en inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het moment dat de voorkeurslocatie voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek is gekozen. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal 

inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. Dan zullen de maatvoering en de inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek verder worden uitgewerkt. 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 13 

Reactienummer: 13 

Indiener: Inspreker 13 

 
 
Samenvatting 

 
De zienswijze van inspreker is door nog drie andere families uit Eerbeek ondertekend. Inspreker geeft aan 

zienswijze 6 uit de reactienota te onderschrijven. 

 
13.1 Algemeen 

Na een analyse van het voornemen en de NRD constateert inspreker dat bij alle vier de varianten sprake is van 

negatieve gevolgen voor de directe leefomgeving en de woonkwaliteit. Inspreker heeft een zestal punten 

aangehaald in de zienswijze welke hieronder per thema zullen worden beschreven. 

 
13.2 Alternatieve locatie 

In de NRD staat vermeld dat geen onderzoek gedaan zal worden naar alternatieve locaties, omdat dit reeds is 

onderzocht in het kader van het deels vernietigde bestemmingsplan Eerbeek. Echter blijk uit de uitspraak van 

de Raad van State dat er geen onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties voor een logistiek centrum en dat 

dit ook niet vereist was, omdat het voornemen destijds bestond uit een ruimtelijk aanvaardbare en economisch 

uitvoerbare invulling voor het Burgersterrein. Destijds stond dus de invulling van het Burgersterrein centraal. 

Op dit moment staat het voornemen van het realiseren van een LCE centraal. Volgens inspreker leidt dit ertoe 

dat in het planMER wel degelijk onderzoek moet worden gedaan naar alternatieve locaties. Het onderzoeken 

van een viertal inrichtingsvarianten op dezelfde locatie met een verwijzing naar het planMER horende bij het 

bestemmingsplan Eerbeek is als onderbouwing onvoldoende. Het planMER dient te onderbouwen waarom de 

beoogde locatie beter geschikt is dan andere plekken in de omgeving. 

 
13.3 Uitgangspunten 

Inspreker ziet in het planMER graag toegelicht op basis waarvan de uitgangspunten zijn gekozen. Een 

dergelijke toelichting is naar de mening van inspreker vereist, omdat de uitgangspunten de basis vormen voor 

alle onderzoeken. Als voorbeeld wordt het niet opnemen als verplichting van het fietspad langs de Loubergweg- 

Coldenhovenseweg genoemd. Inspreker is van mening dat de veiligheid van de Loubergweg significant negatief 

zal worden beïnvloed met name voor fietsers en voetgangers. Dit aspect zal in ieder geval onderzocht moeten 

worden in het planMER. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt of een verplichting van een 

vrijliggend fietspad of rolstoeltoegankelijk voetpad opgenomen dient te worden in het inpassingsplan. 

 
13.4 Ontsluiting 

In de NRD staat beschreven dat een ontsluiting via de Stationsstraat of de Stuijvenburchstraat redelijkerwijs 

niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van woningen en andere bebouwing. Aan de Loubergweg zijn ook 

woningen en andere bebouwing aanwezig. De constatering dat een ontsluiting via de Stationsstraat of de 

Stuijvenburchstraat niet mogelijk is noemt inspreker dan ook onjuist. Inspreker pleit ervoor juist wel een 

ontsluiting via deze wegen op te nemen in de varianten om zo inzicht in het onderscheid qua milieueffecten te 

verkrijgen. 

 
13.5 Beoordelingskader 

In de NRD wordt het beoordelingskader voor de MER beschreven. Hierover merkt inspreker het volgende op: 
 

● Hanteer een alternatieve meer objectieve en kwantificeerbare methode voor het beoordelen van het thema 
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'verkeer en vervoer'; 

● Breng het te verwachten geluidsniveau ten gevolge van elke variant op de maatgevende gevels in beeld; 

● Het is van belang dat alle verkeersbewegingen die zijn toegeschreven aan het LCE ook volledig worden 

meegenomen en niet onder het 'heersende verkeersbeeld' vallen. Inspreker ziet graag de AERIUS- 

berekeningen als bijlage bij het planMER; 

● De woonkwaliteit is voor inspreker een belangrijk aspect. Als direct omwonende wenst inspreker 

betrokken te worden bij deze beoordeling. Naast de kwaliteit van de openbare ruimte en zichthinder 

moeten ook aspecten, zoals verkeers- en parkeeroverlast, geluid van komen- en vertrekkend (en 

optrekkend) vrachtverkeer worden meegenomen. 

 

Inspreker verwacht aanzienlijk negatieve effecten op de verkeersveiligheid van de Loubergweg en de veiligheid 

en de woonkwaliteit van de bewoners aan deze weg. Daarom vraagt inspreker extra aandacht voor de volgende 

aspecten en verzoekt deze mee te nemen in het beoordelingskader: 

● De verkeersveiligheid van de Loubergweg voor met name voetgangers en fietsers, waarbij extra aandacht 

voor de overstekende fietsers; 

● De verkeersaansluiting van het LCE op de Loubergweg; 

● De overlast van geparkeerde/stationair draaiende vrachtwagens langs de openbare weg met het oog op de 

verkeersveiligheid; 

● De geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit door wachtend en vertrekkend verkeer; 

● Mitigerende maatregelen in de vorm van voorzieningen voor langzaam verkeer; 

● De beperkte toegankelijkheid van het LCE in vergelijking met de toenmalige situatie bij Burgers; 

● De concentratie van verkeersbewegingen ten gevolge van het LCE aan de Loubergweg; 

● De bedrijfstijden van het LCE. Bij een 24/7 bedrijfsvoering ervaren de omwonenden continue overlast. 

 
 
13.6 Referentiesituatie 

Inspreker vraagt om naast de feitelijke situatie als referentiesituatie een tweede referentiesituatie mee te 

nemen in het planMER, namelijk een situatie die uitgaat van vastgestelde besluiten. Dit zorgt ervoor dat de 

omwonenden inzicht krijgen in beide situaties. Hierdoor wordt het planMER robuuster. 

 
13.7 Participatie 

Inspreker verzoekt een zwaarwegend belang toe te kennen aan het behoud van de woon- en leefkwaliteit van de 

bewoners en alle gebruikers van de Loubergweg. Het voorstel wordt gedaan om gebruik te maken van de 

expertise van de bewoners door middel van een klankbordgroep of andere vorm van bewonersparticipatie. 

 
Antwoord 

13.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hiermee komen voor dit moment de vier varianten uit de NRD 

te vervallen. 

 
13.2 Alternatieve locatie 

Onder 13.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 
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alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Inmiddels is 

het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. Het alternatievenonderzoek is opgenomen in 

bijlage 1. 

 
13.3 Uitgangspunten 

In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het 

project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. Dit project maakt ook onderdeel uit van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Meer en actuele 

informatie over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
De nog uit te voeren milieuonderzoeken geven de effecten van het vrachtverkeer als gevolg van de komst van 

het Logistiek Centrum Eerbeek weer. 

 
13.4 Ontsluiting 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Mocht uit het MER komen dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie 

is voor de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, dan blijft het uitgangspunt dat de ontsluiting plaatsvindt 

via de Loubergweg. Indien er een ontsluiting via de Stationstraat of Stuijvenburchstraat gesitueerd zou worden, 

wordt het vrachtverkeer verder het centrum ingetrokken. Daarnaast bevindt de aansluiting aan de Loubergweg 

zich aan een hoofdroute voor het vrachtverkeer. Een ontsluiting via de Stationsstraat of de Stuijvenburchstraat 

is niet verenigbaar met de doelen vanuit het project Centrum en Beek, wat ook onderdeel uitmaakt van het 

programma Eerbeek-Loenen 2030. 

 
13.5 Beoordelingskader 

● Het MER werkt voor ieder criterium een beoordelingsschaal (ook wel: maatlat) uit. Dit staat in de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau generiek beschreven onder ‘wijze van beoordelen’. In de beoordelingsschaal 

staat aangegeven hoe een aspect wordt beoordeeld, zodat de beoordeling van alternatieven/varianten 

objectief plaatsvindt. De verkeersaspecten worden op basis van richtlijnen én expert judgement 

beoordeeld. 

● Het MER beoordeelt voor de alternatieven de verandering van het aantal geluidsgevoelige objecten en 

daarmee ook de ‘maatgevende gevels’ ten opzichte van de referentiesituatie. 

● De AERIUS-berekeningen worden opgenomen als bijlage bij het op te stellen MER. 

● Het MER beschrijft objectief de effecten conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de op te stellen 

maatlat. Geluid wordt als apart thema beoordeeld. Uiteraard vindt er een omgevingsproces plaats, waarbij 

omwonenden worden betrokken. 

 

Hieronder volgt een beantwoording op de punten die inspreker extra onder de aandacht wilde brengen. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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● Zie hiervoor het antwoord onder 13.3. 

● Zie hiervoor het antwoord onder 13.3. 

● Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het realiseren van voldoende opstelplaatsen voor 

aankomende vrachtwagens op eigen terrein een hard uitgangspunt, zodat wachtende vrachtwagens niet op 

de openbare weg hoeven te wachten. 

● Aangezien de milieuonderzoeken uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Geluid en luchtkwaliteit maken 

onderdeel uit van de onderzoeken. 

● Langzaam verkeer maakt onderdeel uit van de milieuonderzoeken. 

● Aangezien er veel vrachtwagens op het terrein manoeuvreren is het in het kader van de veiligheid 

noodzakelijk de toegang tot het terrein zo veel als mogelijk te beperken. 

● Zie hiervoor het antwoord onder 13.3. 

● Zoals u eerder in de reactienota kon lezen worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook 

andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze 

wordt beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek 

opgenomen worden in het provinciaal inpassingsplan. 

 

13.6 Referentiesituatie 

Het MER toetst aan de referentiesituatie, die u als tweede situatie benoemt. Dit is de situatie die in de toekomst 

ontstaat zonder de realisatie van het Logistiek Centrum Eerbeek. De huidige situatie (feitelijke situatie, zoals 

inspreker aangeeft) én de autonome ontwikkeling (op basis vastgestelde besluiten) vormen tezamen de 

referentiesituatie. 

 
13.7 Participatie 

De insteek voor het MER en de onderzoeken is inmiddels gewijzigd. Eerst zal een keuze gemaakt worden welke 

locatie de voorkeurslocatie wordt voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek. De bewoners die mogelijk direct 

worden geschaad door één van de alternatieven informeren wij rechtstreeks. De overige 

omgeving/belanghebbenden betrekken wij tot de keuze voor een voorkeurslocatie is gemaakt op dezelfde wijze. 

Als de voorkeurslocatie bekend is en het proces van rekenen en tekenen start, betrekken wij de directe 

omgeving van de locatie graag intensiever. Het opzetten van een klankbordgroep is dan één van de 

mogelijkheden om eenvoudig informatie met elkaar te delen. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 14 

Reactienummer: 14 

Indiener: Dorpsraad Eerbeek-Hall 

 
 

Samenvatting 

 
14.1 Participatie 

In het participatie en communicatieplan t.b.v. dit project is te lezen dat participatie, communicatie, 

vertrouwen, openheid en transparantie hoog in het vaandel staat. Echter, in de NRD valt op dat de 

doelstellingen: verbeteren van leefbaarheid voor inwoners en vermindering milieubelasting niet of nauwelijks 

aan bod komen. 

 
14.2 Milieueffecten 

De nu verstrekte informatie betreffende het in beeld brengen van de milieueffecten zijn mager. Inspreker 

wil inzichtelijk hebben wat er speelt, wat er wordt meegewogen en tot welke (evt.) milieu gevolgen het plan 

(kan) gaan leiden. Inspreker wil er op kunnen vertrouwen dat alle relevante aspecten worden meegenomen, 

meegewogen én de juiste metingen/meetmomenten worden ingezet, rekening houdend met toekomstige 

ontwikkelingen. 

● Te denken valt bv. aan de voorziene grootte van het LCE van 32.000 m2. Dit laat direct ruimte voor 

andere gebruikers dan de 3 deelnemende partijen met langjarige contracten. Daardoor is een zeer diverse 

en toenemende intensiteit van verkeersbewegingen (en uitstoot) mogelijk. Dit dient meegewogen te 

worden i.v.m. te verwachten effecten op de omgeving. Zowel qua milieubelasting als extra 

verkeersbewegingen. Of dit gebeurt is niet duidelijk. 

● Bij het aspect 'wonen' wordt de term expert judgement genoemd. Deze term is voor de leek vaag. Inwoners 

zijn de expert voor wat betreft leefbaarheid. 

 

14.3 Samenhang andere projecten Eerbeek-Loenen 2030 

Het voorgenomen LCE is niet alleen centraal tussen bedrijven, maar ook tussen woningen en aan de rand van 

het centrum gepositioneerd. Dit houdt in dat het 'projectplan verkeer' hier direct een link mee heeft en houdt. 

 

 
Antwoord 

14.1 Participatie 

Het communicatieplan is als bijlage toegevoegd aan de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Vandaar dat de 

termen die hierin genoemd worden niet ook nog expliciet worden genoemd in de Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau. 

 
Leefbaarheid is, naast Vestigingsklimaat en Energietransitie, één van de thema's waar binnen de projecten 

onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 aan wordt gewerkt. Niet ieder project onder Eerbeek-Loenen 

2030 zet even sterk in op alle drie de thema's. Met alle projecten samen wordt echter een grote bijdrage 

geleverd aan de drie thema's. Meer informatie over de samenhang en de thema's waaraan gewerkt wordt 

binnen een project is te vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek- 

Loenen-2030 . 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-
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14.2 Milieueffecten 

Om keuzen te kunnen maken is het van belang om te kunnen beschikken over onderzoeksgegevens die 

objectiveerbaar zijn. De milieuonderzoeken worden daarom uitgevoerd door experts van een onafhankelijk 

bureau. Zij zullen alle onderzoeken beoordelen en daarbij ook kijken naar het aspect leefbaarheid. Afhankelijk 

van het soort onderzoek zullen zij nieuwe metingen uitvoeren of een beoordeling maken op basis van de 

beschikbare kennis en gegevens. Alle onderzoeksgegevens worden beoordeeld in het MER. De uitkomst van het 

MER, de inbreng van eenieder, de operationele mogelijkheden en de financiële haalbaarheid worden 

vervolgens in een brede afweging tegen elkaar afgezet, op basis waarvan gekomen zal worden tot een 

voorkeursalternatief. Voor de inbreng van eenieder is een consultatieronde met de omgeving voorzien na het 

opleveren van de onderzoeksgegevens in het MER. 

 
14.3 Samenhang andere projecten Eerbeek-Loenen 2030 

In het antwoord van 14.1 leest u dat er inderdaad samenhang is tussen de projecten die onderdeel uitmaken 

van het Programma Eerbeek-Loenen 2030. Zo wordt er vanuit het project Logistiek Centrum Eerbeek ook de 

afstemming gezocht met het project Wegennet. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 15 

Reactienummer: 15 

Indiener: Inspreker 15 

 
 
Samenvatting 

 
15.1 Geschiedenis 

Inspreker geeft aan dat gemeente Brummen in het verleden infosessies heeft georganiseerd over alternatieven 

voor de voorgestelde locatie. Huidige invulling lijkt inspreker geen goede. 

 
In het verleden zijn de fabrieken in Eerbeek ontstaan vanwege het schone water. Nu met veel problemen als 

geluid, geur en restproducten waarvoor nu veel voorzieningen en voorschriften zijn gemaakt, alleen vanwege de 

locatie. Inspreker geeft aan dat deze sessie zich over een paar jaar herhaalt met een enorme toename van de 

vervoersbewegingen en de risico's. 

 
15.2 Elektrisch vervoer 

Inspreker spreekt een voorkeur uit voor de in-/uitgang aan de zuidzijde van de Loubergweg bij de huidige 

overgang. Waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van pendel verkeer (elektra of waterstof) en geen vervoer en 

opslag van geladen combinaties op het terrein. 

 
15.3 Verkeer 

Voor de veiligheid geeft inspreker aan een goed en veilig fietspad voor de kinderen die naar andere plaatsen 

moeten voor het vervolgonderwijs en de inwoners van Eerbeek. 

 
 
Antwoord 

15.1 Geschiedenis 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is net als het project Logistiek Centrum Eerbeek niet 

gericht op het onderzoeken van een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein indien het 

Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie zou komen. De scope van het alternatievenonderzoek is 

gericht op alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Het vraagstuk wat een passende invulling 

is voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere 

locatie komt, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Overigens is het nuttig om hier te 

vermelden dat de onderliggende bestemming van het Burgersterrein 'Bedrijven' is. 

 
Hetgeen inspreker verder onder de aandacht brengt onder 15.1 wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
15.2 Elektrisch vervoer 

Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. Ook de handling op het terrein en in het Logistiek Centrum Eerbeek is op basis van 

elektrisch materieel. Het ophalen van gereed product door de klant zal met dieseltransport blijven 

plaatsvinden. 
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15.3 Verkeer 

In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het 

project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 16 

Reactienummer: 16 

Indiener: Inspreker 16 

 
 
Samenvatting 

 
16.1 Algemeen 

Inspreker geeft aan de bouw van een logistiek centrum dicht bij de (papier-)industrie logisch te vinden. De 

herinvulling van het voormalig Burgersterrein hiervoor is een passende keuze. 

 
16.2 (papier-)industrie Loenen 

In de notitie wordt niets genoemd over mogelijkheid voor gebruik van het LCE door bedrijven vanuit Loenen. 

Wat is de relatie tussen het toekomstige LCE en de (papier-)industrie Loenen? Zijn er ook logistieke 

mogelijkheden voor hen? 

 
16.3 Verkeer 

 

● Wordt er bij het m.e.r. rekening gehouden met verkeersafwikkeling? Welke routes worden er onderzocht? 

● Er is niet beschreven welke wegen/verkeersstromen in de omgeving van het LCE onderzocht worden 

m.b.t. de verkeersafwikkeling. Inspreker vindt dit noodzakelijk om daadwerkelijk de effecten voor het 

milieu te kunnen beoordelen. Inspreker vindt het daarom essentieel om dit toe te voegen aan de notitie 

(paragraaf 5.2 en 5.3). Van belang is daarbij om ook de logistieke stromen van papierindustrie Loenen 

richting logistiek centrum te onderzoeken. 

 

16.4 Stationair draaiende vrachtwagens 

De ambitie om stationair draaiende vrachtwagens aan te sluiten op elektriciteit: hoe wil men dit realiseren bij 

reguliere vrachtwagens? 

 
16.5 Participatieplan 

In het participatieplan staat op p.9 dat men is 'gericht op intensieve samenwerking met de 

omgeving'. Inspreker vraagt zich af tot hoe ver de omgeving reikt. 

 
Antwoord 

16.1 Algemeen 

Hetgeen inspreker onder de aandacht brengt onder 16.1 wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
16.2 (papier-)industrie Loenen 

Het provinciaal inpassingsplan richt zich tot het gebruik van het logistiek centrum voor enkel gereed product 

van de papier- en kartonindustrie uit Eerbeek. 

 
16.3 Verkeer 

● Het aspect verkeersafwikkeling is een van de onderwerpen van het milieuonderzoek. 

● Om de verkeersafwikkeling inzichtelijk te krijgen wordt het verkeersonderzoek, zoals opgesteld door het 

projectteam Wegennet, als input gebruikt. Algemeen uitgangspunt voor het nadere onderzoek waartoe 

eind 2019 is besloten is dat het verkeersonderzoek voldoende betrouwbaar moet zijn om besluitvorming 
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op te kunnen baseren. Hiervoor zijn verschillende herstelacties in gang gezet. De aanvullende tellingen 

van juni 2020 zijn hierin een onderdeel. Het onderzoek van juni was onder andere ook gericht om inzicht 

te krijgen in routekeuzes. Daarnaast zijn er vaste telpunten en beschikken we over langjarige 

meetgegevens. In hoeverre COVID-19 een tijdelijke afwijking is in een langjarig gemiddelde reeks of een 

permanente verandering, is onderwerp van studie. Aangezien bedrijven vanuit Loenen geen gebruik gaan 

maken van het Logistiek Centrum Eerbeek worden de verkeersstromen van bedrijven uit Loenen naar het 

Logistiek Centrum Eerbeek niet meegenomen. 

 

16.4 Stationair draaiende vrachtwagens 

Door het aanbieden van een stroomwand, waar vrachtwagens op in kunnen pluggen om de wand als 

energiebron te gebruiken, hoeft de motor van een vrachtwagen of aggregaat van de laadbak niet op diesel te 

draaien. Dit scheelt uitstoot van NOx en CO2. Deze stroomwand is met name bedoeld voor vrachtwagens die 

uren te vroeg zijn en/of lang moeten wachten en elektriciteit/verwarming nodig hebben voor in hun cabine of 

vanwege het stabiel houden van milieuomstandigheden in hun laadbak. 

 
16.5 Participatieplan 

De reikwijdte van het begrip ‘omgeving’ hebben wij niet gedefinieerd. Wij communiceren zo breed mogelijk en 

gaan er vanuit dat iedereen die geïnteresseerd is en/of belanghebbend is gebruik maakt van de mogelijkheid 

om een reactie te geven of met ons in gesprek te gaan. Via de nieuwsbrief Eerbeek-Loenen en publicatie in 

lokale kranten proberen wij een zo groot mogelijk bereik te krijgen. 

 
Mensen die direct belanghebbend zijn, omdat zij bijvoorbeeld geschaad worden door onze planvorming, 

benaderen wij rechtsreeks. Ook kan het zijn dat wij voor specifieke vraagstukken een geselecteerde groep van 

bijvoorbeeld direct aanwonenden aanschrijven om met ons mee te denken. 

 
Wijzigingen 

Geen wijzigingen 
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Titel zienswijze 17 

Reactienummer: 17 

Indiener: Inspreker 17 

 
 
Samenvatting 

 
Inspreker geeft aan zienswijze 6 en 13 uit de reactienota te onderschrijven. 

 
17.1 Algemeen 

Inspreker geeft aan dat een industriële uitbreiding in de richting van de dorpskern onwenselijk is en in de 

toekomst zeker tot problemen zal leiden m.b.t. verlies van woongenot, veiligheid en milieuvervuiling voor 

omwonenden. 

 
17.2 Overlast en veiligheid 

Inspreker geeft aan dat varianten 2a en 2b onaanvaardbaar zijn. Vanaf het begin was er altijd sprake van 

positionering zoals bij variant 1a of 1b om de overlast voor aanwonenden aan de Loubergweg te beperken. 

Geschiedenis als in de tijd van Burgers Transport, overlast, stank en dreunen door stationair draaiende diesel 

motoren, dreigt zich te herhalen. 

Inspreker is bezorgd over: 
 

● Verkeersveiligheid voor voetgangers en overstekende fietsers; 

● De overlast (geluid en stank) door stationair draaiende diesel motoren, overnachtende chauffers die hun 

behoefte overal doen; 

● Vol continue bedrijfsvoering waarbij ook 's nachts geen rust meer is; 

● Pendelverkeer naar Kollergang zal met het LCE niet verdwijnen en reden geven tot lawaai en stank. 

 

 
Antwoord 

17.1 Algemeen 

Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Op dit moment kan er dus ook 

nog niet gezegd worden over het eventuele verlies van woongenot, de veiligheid en milieuvervuiling voor 

omwonenden. 

 
17.2 Overlast en veiligheid 

Hieronder volgt een beantwoording op de punten die inspreker in zijn zienswijze heeft aangehaald. 

Verkeersveiligheid is een aspect dat onderzocht wordt in de milieuonderzoeken. In het project Logistiek 

Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad langs de Loubergweg- 

Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een Verkeerscirculatieplan Eerbeek 

worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een veilige fietsinfrastructuur 

in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het project Wegennet. 

Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang als aandachtspunt worden meegenomen in het project Wegennet. Meer en actuele 

informatie over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

Om de overlast van stationair draaiende vrachtwagens zo veel als mogelijk tebeperken, wordt gebruik 

gemaakt van een stroomwand. Door het aanbieden van een stroomwand, waar vrachtwagens op in kunnen 

pluggen om de wand als energiebron te gebruiken, hoeft de motor van een vrachtwagen of aggregaat van 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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de laadbak niet op diesel te draaien. Dit scheelt uitstoot van NOx en CO2. Deze stroomwand is met name 

bedoeld voor vrachtwagens die uren te vroeg zijn en/of lang moeten wachten en elektriciteit/verwarming 

nodig hebben voor in hun cabine of vanwege het stabiel houden van milieuomstandigheden in hun 

laadbak. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het realiseren van voldoende wachtplaatsen 

voor aankomende vrachtwagens op eigen terrein een hard uitgangspunt, zodat wachtende vrachtwagens 

niet op de openbare weg hoeven te wachten. Overnachtende chauffeurs of chauffeurs die buiten de 

openingstijden bij het Logistiek Centrum Eerbeek arriveren vormen een andere categorie. Deze categorie 

maakt geen onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Binnen het 

programma Eerbeek-Loenen 2030 is een apart project gericht op een mogelijke truckparking voor 

overnachtende vrachtwagens. 

Zoals u eerder in de reactienota kon lezen worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook 

andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze 

wordt beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek 

opgenomen worden in het provinciaal inpassingsplan. 

Het Logistiek Centrum Eerbeek, zoals opgenomen voor het voormalig Burgersterrein, heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 32.000 m2. Deze omvang komt voort uit de reële bebouwingsmogelijkheden van dit 

terrein. De totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie 

uit Eerbeek – binnen de reeds vergunde productiecapaciteit – is echter groter dan de genoemde 32.000 

m2 bruto vloeroppervlakte. De behoefte ligt, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum 

Eerbeek gaan opslaan, namelijk rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierdoor zal, nu en na de 

komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van reeds aanwezige 

opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en de locatie 

van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor de 

opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. 

 
 
Wijzigingen 

Geen wijzigingen. 



Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek 2021 Gesloten 

donderdag 4 maart 2021 Pagina 59 van 138 

 

 

 

Titel zienswijze 18 

Reactienummer: 18 

Indiener: Inspreker 18 

 
 
Samenvatting 

 
18.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 
 

● Het plan heeft voor een groot deel in de zomervakantie terinzage gelegen waardoor de feitelijke 

reactietermijn op het plan te kort is geweest. Er is niet zorgvuldig gehandeld en te weinig rekening 

gehouden met de inspraak van bewoners. Daarbij komt dat de provincie van te voren overleg heeft gehad 

met de industrie en met haar contractuele verplichtingen is aangegaan. Hierdoor heeft de industrie een 

onevenwichtige en onevenredige voorsprong ten opzichte van de bewoners. In de Omgevingswet wordt 

participatie vanaf het begin van groot belang geacht. De handelswijze van de provincie verdraagt zich niet 

met de benadering uit de Omgevingswet. 

● De beoordeling van de effecten op het woon- en leefklimaat voor het centrum, het Soerense Zand Noord, 

het Palisiumpark en het Wilhelminapark zijn ondoorgrondelijk, omdat informatie over de 

verkeersstromen ontbreekt en het inzicht van de verkeersintensiteit op de Loubergweg en de aan- en 

afvoerroutes niet zijn verstrekt. Op dit moment is de Loubergweg al een gevaarlijke weg voor voetgangers 

en fietsers. Inspreker pleit ervoor om dit alsnog integraal deel uit te laten maken van het plan voor het 

LCE. 

● Informatie over de te verwachten stikstofuitstoot ontbreekt. Echter is dit wel allesbepalend. 

● In het plan staan de volgende uitgangspunten die nergens hard worden gemaakt: 
 

● Het daadwerkelijk verplicht stellen van elektrisch vervoer; 

● De tijden waarop het LCE in gebruik mag zijn. Inspreker vindt dat het LCE tussen 22.00 en 06.00 

uur niet in gebruik mag zijn en dat de zondagsrust gewaarborgd blijft; 

● Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Worden dit voldoende parkeerplaatsen of gaat er ook 

nog in de wijk geparkeerd worden? Kan het bedoelde groen in het plan alsnog veranderen naar 

parkeerplaatsen?; 

● Er is geen inzicht gegeven in de afhandeling van filevorming die zal ontstaan als de vrachtwagens het 

terrein nog niet op kunnen; 

● Er is geen zicht gegeven in de effecten van het LCE op luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast 

voor de woonomgeving; 

● Er is geen duidelijkheid over een oplossing voor verblijf(parkeer)plaatsen/opvangplek voor 

vrachtwagens en hun chauffeurs die buiten de openingstijden bij het LCE arriveren. Inspreker haalt 

hierbij aan dat op andere plekken in Eerbeek overlast wordt ervaren; 

● In het plan wordt gesproken over het volbouwen van 32.000 m2 terwijl er contractueel 25.500 m2 

nog is. Op dit moment is er geen zekerheid over het volledig benutten van de extra capaciteit van 

6.500 m2. Met het plan om nu al 32.000 m2 vol te bouwen wordt de indruk gewekt dat de provincie 

als ondernemer gaat anticiperen op ontwikkelingen in de markt, wat niet tot haar taak behoort; 

● Het plan voorziet niet dan wel ruim onvoldoende in de wens om de leefbaarheid te vergroten. De 

leefbaarheid wordt wel genoemd, maar gaat hier volstrekt aan voorbij en werkt dit ook niet uit wat in 
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strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en inpassing. 

 
 

18.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

Het onderzoek naar alternatieve locaties ontbreekt. Het plaatsen van een dergelijk kolossaal bedrijfspand met 

enorme verkeersstromen en verkeersintensiteit tegen het centrum van een dorp aan is geen verbetering van de 

kwaliteit van het centrum, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. In de varianten wordt geen 

rekening gehouden met de geluidsbelasting van de woningen aan de zuid- en zuidoostkant van het LCE. Ook 

wordt nergens gesproken over ondergronds parkeren voor het personeel. Daarnaast worden de gevolgen voor 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde niet meegenomen in de varianten. Verder 

vraagt inspreker zich af wat de risico's zijn voor de omgeving bij een eventuele brand. De mogelijkheid om de 

docks te overdekken is ook niet meegenomen wat de geluidsbelasting kan beperken. Een fiets- en voetpad langs 

de Loubergweg ontbreekt, terwijl dit wel noodzakelijk is. Dit dient meegenomen te worden in het plan voor het 

LCE. 

 
18.3 Andere mogelijke oplossingen 

Inspreker is van mening dat er nog andere mogelijke oplossingen zijn. Zo kan het LCE dichter bij 

hoofdontsluitingswegen worden geplaatst. Dit is tot nu toe niet onderzocht en afgewogen. Ook noemt inspreker 

de volgende drie varianten: 

● Variant 3A, Hof: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en een kort deel van de Loubergweg vrachtwagen luw 

maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de hof worden de woningen aan alle zijden beschermd 

tegen geluidsoverlast. 

● Variant 3B, Noorddocks: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● De afstand tussen de loods en de omliggende woningen wordt vergroot. Aan de noordzijde komt een 

patio met ruimte voor de stalling van vrachtwagens, een ruime rijbaan en de docking helling wordt 

afgescheiden van de woningen door een groene geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 

meter. 

● Variant 3C, De Tweeling: 
 

● Het verleggen van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken door ruimte 

te creëren via een parallele vrachtwagenroute tussen de gebouwen door; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de parallelweg worden de woningen rondom het terrein 

beter beschermd tegen geluidoverlast. Helemaal als de noordzijde wordt aangevuld met een groene 

geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 meter; 

● De woningen aan de Stuijvenburchstraat worden meer ontzien doordat voor een deel de gebouwen 
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van 13 meter hoog verder weg liggen en de deels de woningen alleen tegen een geluidswerende muur 

kijken. Zo wordt ook minder zon uit de tuinen weggenomen; 

● Twee gebouwen zijn bij brand beter te bereiken en het uitbranden van het gehele pand kan 

voorkomen worden. Onafhankelijke depots zijn beter te scheiden en kunnen een eigen identiteit 

krijgen. 

 

 
Bij iedere variant zijn tekeningen toegevoegd. De drie varianten komen overeen in het volgende: 

● De woning aan Stationsstraat 4 verdwijnt; 

● Mogelijkheid om de Loubergweg tussen de entrees vrachtwagenluw te maken; 

● De zuid entree schuift op richting het spoor. 

 

 
Antwoord 

18.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 

● De termijn voor de terinzagelegging van de NRD is vormvrij. Aangezien de ter visielegging deels overlapte 

met de schoolvakantie is gekozen voor een lange ter visielegging van 6 weken. De industrie is één van de 

samenwerkingspartners binnen Eerbeek-Loenen 2030. Zij zijn dus betrokken bij de totstandkoming van 

de plannen. Bij het opstellen van de NRD is heel zorgvuldig gekeken naar de uitspraak van de Raad van 

State op het bestemmingsplan Eerbeek. De leefbaarheidsaspecten uit de uitspraak zijn overgenomen in de 

onderzoeksopzet voor het MER. Op deze wijze worden de effecten op de leefbaarheid in beeld gebracht en 

kunnen deze meegenomen worden in de definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Er is altijd open 

en transparant met de omgeving gecommuniceerd over de doelstelling van het project en de ruimte voor 

participatie. Ook is de omgeving in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Wij zijn van mening 

dat het gevolgde participatieproces geheel in lijn is met de Omgevingswet zoals deze in 2022 in werking 

zal treden. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten / effecten op bijvoorbeeld het woon- en leefklimaat. In het kader van 

het project Wegennet wordt onder meer door het opstellen van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) 

een integrale aanpak beoogd, niet alleen in relatie tot het Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in relatie 

tot de overige bedrijvigheid. In het VCP zullen de verkeersstromen zorgvuldig in kaart worden gebracht. 

Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project Wegennet Eerbeek-Loenen 

2030. 

Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . Meer informatie over de samenhang tussen de projecten is te 

vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van stikstof. 

● Uitgangspunten waarvan inspreker stelt dat deze nergens worden hard gemaakt: 
 

● Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

● Zoals u eerder in de reactienota kunt lezen worden in het MER, naast het voormalig 

Burgersterrein, ook andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de 

definitieve locatiekeuze wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om regels over wanneer 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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vrachtverkeer mag af- en aanrijden op te nemen in het provinciaal inpassingplan. 

● Het aantal parkeerplaatsen en het beoogde groen zijn afhankelijk van de locatie van het Logistiek 

Centrum Eerbeek. Zodra een definitieve locatiekeuze is gemaakt zal middels het ontwerpproces 

opnieuw naar deze aspecten gekeken worden. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het 

realiseren van voldoende ruimte voor parkeerplaatsen een hard uitganspunt, zodat wachtende 

vrachtwagens niet op de openbare weg hoeven te wachten. Het beoogde groen blijft groen en zal niet 

veranderen in parkeerplaatsen. 

● De afhandeling van filevorming is onderdeel van het nog uit te voeren milieuonderzoek. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van 

de luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast voor de woonomgeving. 

● Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt gekeken naar het realiseren van 

parkeerplaatsen op het terrein van het logistiek centrum, zodat vrachtwagens niet hoeven te wachten 

op de openbare weg. Overnachtende chauffeurs of chauffeurs die buiten de openingstijden bij het 

Logistiek Centrum Eerbeek arriveren vormen een andere categorie. Deze categorie maakt geen 

onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030 wordt in een apart project gekeken naar een mogelijke truckparking. 

De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan de 25.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte, die de papier- en kartonindustrie op dit moment al heeft vastgelegd. Dit exacte 

getal van 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte is de harde/toegezegde huidige structurele behoefte aan 

opslag voor gereed-product bij de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan. Daarnaast is er nog een variabele behoefte: de resterende 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte 

wordt als flexibele inzet gebruikt voor alleen de papier- en kartonindustrie. De papier- en 

kartonindustrie kent over het hele jaar pieken en dalen als het gaat om opslagbehoefte voor gereed 

product. Deze flexibel in te zetten 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte is hiervoor bedoeld. Deze 

flexibele ruimte heeft de papier- en kartonindustrie qua productiecapaciteit beschikbaar in de 

verschillende vergunningen. 

NB. Tevens zal nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven 

worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de 

Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels 

flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. Dit 

omdat de totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product, voor de huidige partners die in 

het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte ligt. 

● Leefbaarheid is, naast Vestigingsklimaat en Energietransitie, een van de thema's waar binnen de 

projecten onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 aan wordt gewerkt. Niet ieder project onder 

Eerbeek-Loenen 2030 zet in op alle drie de thema's. De samenhang tussen de projecten is van belang 

om alle thema's onder de aandacht te brengen. Meer informatie over de samenhang en de thema's 

waaraan gewerkt wordt binnen een project is te vinden 

op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

 
 

18.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is afgerond en toegevoegd als bijlage 1. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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De U-vorm van het gebouw, zoals geprojecteerd op het Burgersterrein, werkt als een geluiddemper. 

Ondergronds parkeren is geen uitgangspunt voor het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
Zoals u onder 18.1 kunt lezen, worden de milieuonderzoeken nog uitgevoerd waardoor op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan kan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Dit geldt ook voor de 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde en de geluidsbelasting. Op het moment van 

de vergunningaanvraag voor het bouwen van het Logistiek Centrum Eerbeek is gesproken met de 

Veiligheidsregio over het borgen van de brandveiligheid van het Logistiek Centrum Eerbeek. Het aanvragen 

van de omgevingsvergunning valt buiten de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur. Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project 

Wegennet. Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg is onderdeel van de scope van 

het project Logistiek Centrum Eerbeek op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op het 

Burgersterrein komt. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
18.3 Andere mogelijke oplossingen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zal de m.e.r. algemener worden ingestoken. In de m.e.r. zullen de locaties voor een Logistiek Centrum 

Eerbeek met elkaar worden vergeleken en worden er geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor 

maakt de inrichting van het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein momenteel geen onderdeel uit 

van de m.e.r.. Indien uit het m.e.r. blijkt dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie is voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek dan zal de inrichting van het voormalig Burgersterrein nader worden uitgewerkt 

richting het ontwerp inpassingsplan. Dan zal ook gekeken worden naar de varianten die inspreker voordraagt 

voor de inrichting van het voormalig Burgersterrein. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 19 

Reactienummer: 19 

Indiener: Inspreker 19 

 
 
Samenvatting 

 
19.1 Algemeen 

Inspreker geeft aan niet de betreffende industrie in de weg te willen staan, maar vindt de huidige plannen 

onaanvaardbaar omdat dit de leefbaarheid ernstig aantast. Om een goede harmonie tussen bewoners en 

industrie te behouden zal gezocht moeten worden naar een plan wat beide partijen recht doet en beter in 

balans is als het nu voorliggende plan. 

 
19.2 Alternatieve locatie 

 

● Inspreker is het oneens met de keus voor het Burgersterrein voor een logistiek centrum. Inspreker vraagt 

zich af wat de onderzoeksresultaten zijn van onderzoeken naar alternatieve locaties. 

● Inspreker geeft aan dat het lijkt dat de bestemmingsmogelijkheden op het terrein bepalend zijn geweest 

voor de keus van de bouw en niet de behoefte van de industrie om persé deze locatie te gebruiken. 

● Inspreker adviseert locatie Kollergang. In de toekomst zal de industriekern Loenen zich concentreren 

rondom het kanaal. Dit vindt uitstekende aansluiting met de logistieke bewegingen tussen de uitvalswegen 

en de Kollergang. Beide dorpen en haar bewoners worden ontzien en de industrie heeft meer ruimte en 

vrijheid zijn taken zeer dichtbij uit te voeren en uit te breiden. 

 

19.3 Positionering 

Inspreker geeft aan de positionering in de ontwerpvoorstellen, min. 10 meter van de erfgrens met een hoogte 

van 13 meter, onacceptabel te vinden. De oude bebouwing stond op een afstand van 17 tot 30 meter. De 

leefbaarheid van bewoners grenzend aan het Burgersterrein wordt ernstig aangetast, zonlicht tijdens de winter 

maanden zal grotendeels uit de kavels verdwijnen, het uitzicht op de lucht wordt weggenomen, etc. De 

planschade zal daarom aanzienlijk zijn. 

Inspreker geeft aan dat het een ernstige verzwaring is van de bebouwing in verhouding tot het gebouw dat er 

stond ten tijde van de aankoop van de meeste woningen rondom het terrein. 

 
19.4 Groene zone 

● Inspreker vraagt zich af waar de personeelsparkeerplaatsen worden gesitueerd. Tijdens de presentatie 

werd vastgesteld dat 'groen' 'groen' blijft. Dus geen parkeerplaatsen of andere activiteiten tussen het 

gebouw en de erfgrens met de Stuijvenburchstraat. 

● Het plan is gericht op toekomstige uitbreiding. Wat betekent dit voor de druk op het terrein? Wordt de 

toezegging van bovenstaande (groen = groen) vastgesteld voor de toekomst? 

 

19.5 Verkeer 

● Inspreker maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid rondom het gebouw. De in- en uitritten zijn in 

beide scenario's gesitueerd aan de meest drukke weg van Eerbeek. Er is veel fietsverkeer van scholieren, 

bewoners, werknemers en vakantiegangers. Tevens is er veel auto- en vrachtverkeer. Door het 

concentreren van alle vrachtbewegingen op één plek zal de overlast en dus het gevaar ernstig toenemen. 
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● Het manoeuvreren van vrachtauto's van en naar het terrein zal zeker lijden tot ernstige onveilige 

(verkeers)situaties. 

● Inspreker geeft aan dat er momenteel geen fatsoenlijk fiets- dan wel voetgangersvoorziening is. 

 
 
19.6 Overnachtende chauffeurs 

Inspreker vraagt zich af of is nagedacht over overblijvende chauffeurs. In het verleden heeft dit tot overlast 

gezorgd. 

 
19.7 Toekomstbestendigheid van het plan 

Inspreker vraagt zich af hoe toekomstbestendig dit plan is. Er wordt toekomstige groei/uitbreiding van 

capaciteit van het logistiek centrum genoemd, maar hoe ziet de toekomst er in de papierindustrie uit? Wordt de 

productie niet steeds meer volgens de JIT (just in time) methode uitgevoerd en hebben we straks een gebouw 

dat deels leeg staat? 

 
19.8 Participatie 

Plannen zijn gebaseerd op het PVE vanuit de industrie te samen met de agenda van de gemeente (wat moeten 

wij nu met de grond nu blijkt dat woningbouw niet mogelijk is). Inspreker geeft aan niet geïnformeerd te zijn 

over bovengenoemde pijlers waar het huidige plan op is gestoeld. Inspreker geeft aan dat meedenken met een 

plan waarvan de kaders onduidelijk zijn, vrij lastig is. Inspreker heeft graag inzage in het PVE. 

 
19.9 Overlast 

● Inspreker geeft aan dat door de concentratie van alle vrachtbewegingen een enorme toename zal 

plaatsvinden van CO2 uitstoot, geluidsoverlast , geuroverlast en trillingen. 

● Alle toekomstplannen m.b.t. schoner (elektrisch) en veiliger rijden zijn voor inspreker nog ver van het bed, 

onzeker en derhalve geen geruststelling m.b.t. dit plan. 

● Inspreker vraagt zich af wat de restricties rondom laden/lossen zijn. Welke tijden? Welke dagen? 

● Inspreker vraagt zich af of er een maximaal aantal bewegingen per dag is. Worden vrachtauto's die niet 

aan de norm voldoen geweigerd? 

 

19.10 Toekomst Eerbeek 

Inspreker geeft aan dat Eerbeek aan de vooravond staat voor het gezichtsbepalende karakter van haar 

korpskern. Kiezen we voor een monster van een gebouw midden in het hart van het dorp en ten koste van 

bewoners en ondernemers aldaar? Of kiezen we voor welstand, toerisme en leefbaarheid? 

Inspreker geeft aan dat Eerbeek onlosmakelijk verbonden is met de papierindustrie. We moeten hiervan de 

charme promoten en zichtbaar maken, zoals een info. centrum, museum, een park met de o zo belangrijke 

beek, etc. Het Burgersterrein leent zich hier uitstekend voor. 

 
Antwoord 

19.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota heeft u kunnen lezen dat besloten is om de scope van het project te 

verbreden en ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het LCE. Besloten is om de haalbaarheid van 

alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een Quick Scan. 

 
19.2 Alternatieve locatie 

Onder 19.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 
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alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Inmiddels is 

het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. De door u aangedragen alternatieve locatie 

is meegenomen in het alternatievenonderzoek. Uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat de locatie 

Kollergang verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 
19.3 Positionering 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. In de m.e.r. wordt het uitgangspunt voor de hoogte en afstand 

van het Logistiek Centrum Eerbeek tot de erfgrens opgenomen. De exacte maatvoering en inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het moment dat de voorkeurslocatie voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek is gekozen. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal 

inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. Dan zullen de maatvoering en de inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek verder worden uitgewerkt. 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Ook over de impact op de 

leefbaarheid valt nu nog niets te zeggen. 

 
19.4 Groene zone 

Het aantal parkeerplaatsen en het beoogde groen zijn afhankelijk van de locatie van het Logistiek Centrum 

Eerbeek. Zodra een definitieve locatiekeuze is gemaakt zal middels het ontwerpproces opnieuw naar deze 

aspecten gekeken worden. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het realiseren van voldoende 

ruimte voor parkeerplaatsen een hard uitganspunt, zodat wachtende vrachtwagens niet op de openbare weg 

hoeven te wachten. Het beoogde groen blijft groen en zal niet veranderen in parkeerplaatsen. 

 
19.5 Verkeer 

In het verkeersonderzoek wordt gekeken naar verkeersafwikkeling, verkeersintensiteit en verkeersveiligheid. 

Hierbij wordt dus ook gekeken naar de verkeersdrukte. In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen 

verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader 

van het project Wegennet zal in 2021 een Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden 

onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Ongeacht of het Logistiek 

Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede (voetgangers)doorgang als aandachtspunt 

worden meegenomen in het project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te 

vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet. 

 
19.6 Overnachtende chauffeurs 

Overnachtende chauffeurs maken geen onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 is een apart project gericht op een mogelijke truckparking voor 

overnachtende vrachtwagens. 

 
19.7 Toekomstbestendigheid van het plan 

Als het Logistiek Centrum Eerbeek altijd 100% gevuld zou zijn, dan is er geen mogelijkheid meer om te 

‘schuiven’. De flexibiliteit die je de klant wil bieden ontbreek, omdat je steeds moet wachten tot er plek is. Net 

zoals in een winkelgebied of kantorenlocatie is enige ‘frictieleegstand’ altijd nodig om te kunnen blijven 

inspelen op nieuwe vragen en ontwikkelingen in de markt. Iets vergelijkbaars geldt ook voor het Logistiek 

Centrum Eerbeek. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Er zijn meerdere vormen om efficiency in een productieketen te bereiken. Één daar van is just in time 

produceren wat de klant op enig moment vraagt en daar de batches van de productielijn steeds op aan te 

passen. Het beslag op opslagcapaciteit is dan altijd het minimale, precies wat op dat moment nodig is. Er zit 

wel een nadeel aan deze vorm, namelijk meer wisselingen / omzettingen in de productielijn met bijkomend 

materiaal- en productiviteitsverlies. Een andere vorm van efficiency is dus het omgekeerde: optimale inzet ( 

batching) van de productielijn, en het daardoor veroorzaakte verschil met de just in time vraag van de klant 

bufferen in de opslagcapaciteit. 

 
Daar komt nog bij dat klanten ook vragen om voor een plotselinge behoefte direct uit voorraad te kunnen 

leveren. De grilligheid van de vraag kan dus opgevangen worden door enige reserve in te bouwen in de 

opslagcapaciteit. 

 
Het Logistiek Centrum Eerbeek, zoals opgenomen voor het Burgersterrein, heeft een bruto vloeroppervlakte 

van 32.000 m2. De omvang komt voort uit de reële bebouwingsmogelijkheden van dit terrein, rekening 

houdend met de directe omgeving. De totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product van de 

papierindustrie is echter groter dan de genoemde 32.000 m2 bruto vloeroppervlakte. De behoefte ligt namelijk 

boven de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Voor het Logistiek Centrum Eerbeek geldt dus dat er geen sprake 

is van een gebouw dat deels leeg staat. 

 
19.8 Participatie 

Het Logistiek Centrum Eerbeek is van belang voor het behoud van de papier- en kartonindustrie in Eerbeek en 

omgeving en het optimaal kunnen benutten van haar productiecapaciteit. Dit door middel van het creëren van 

ruimte op eigen terrein. Als onderdeel van het bestemmingsplan Eerbeek zijn het nut en de noodzaak 

onderzocht voor een logistiek centrum voor de papier- en kartonindustrie in Eerbeek. Dit onderzoek wijst uit 

dat een centraal gelegen logistiek centrum voor de drie grote papier- en kartonfabrieken in Eerbeek van grote 

meerwaarde is voor deze bedrijven. De partners binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 (gemeente 

Brummen, provincie Gelderland en Industriekern Eerbeek Loenen) zien de komst van een collectief en centraal 

gelegen logistiek centrum als een belangrijke ontwikkeling om de papier- en kartonindustrie en daaraan 

verbonden werkgelegenheid voor langere tijd voor Eerbeek en omgeving te behouden. Daarnaast zien de 

partners diverse kansen om gekoppeld aan de realisatie van het Logistiek Centrum Eerbeek een bijdrage te 

leveren aan het terugbrengen van het aantal gereden kilometers en aan het verbeteren van de leefbaarheid in 

de directe omgeving, onder andere door de mogelijkheid die ontstaat om het lokale pendelverkeer om te zetten 

van dieseltransport naar elektrisch transport. 

 
De pijlers waar het plan op gebaseerd is, zijn neergezet in 2016. De drie betrokken papier- en kartonfabrieken 

en de logistiek vervoerder hebben toen gezamenlijk een ‘nut en noodzaak’-document aan de gemeenteraad van 

Brummen voorgelegd en gevraagd om logistiek als een volwaardig alternatief voor het 

voormalig Burgersterrein te willen onderzoeken. Daarop is op 30 juni 2016 door de gemeenteraad van 

Brummen onder andere het besluit genomen om voor die variant de milieukundige en economische 

haalbaarheid te onderzoeken van een logistiek centrum op het voormalig Burgersterrein als een 

geconcentreerde voorziening voor de papier- en kartonfabrieken. Een en ander is vervolgens vertaald in 

bouwstenen voor het bestemmingsplan ‘Eerbeek’. De pijler voor dit plan is dus nog steeds de nut en noodzaak 

die in 2016 door de gemeenteraad van Brummen is overgenomen, met als doel om complexiteit in de huidige 

logistiek op te lossen en zodanig te concentreren dat er minder en schonere kilometers gereden worden in 

Eerbeek. 
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Onder 19.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 

alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. In dit 

alternatievenonderzoek is onder 'doelbereik' geformuleerd aan welke eisen het plan moet voldoen. Het 

alternatievenonderzoek is opgenomen in bijlage 1. 

 
19.9 Overlast 

●  De milieuonderzoeken moeten nog worden uitgevoerd waardoor op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan kan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Over eventuele overlast valt nu 

dus nog niets te zeggen. Door middel van de onderzoeken zal ook het effect van elektrisch rijden in beeld 

worden gebracht. 

Zoals u eerder in de reactienota kon lezen worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook 

andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze 

wordt beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek 

opgenomen worden in het provinciaal inpassingsplan. 

● Op basis van de definitieve locatie en de effecten uit het op te stellen MER blijkt of het noodzakelijk is om 

in het provinciaal inpassingplan het verwachte maximale aantal vervoersbewegingen per dag te limiteren. 

 

19.10 Toekomst Eerbeek 

Hetgeen inspreker onder de aandacht brengt onder 19.10 wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 20 

Reactienummer: 20 

Indiener: Inspreker 20 

 
 
Samenvatting 

 
20.1 Algemeen 

Inspreker richt zich tot de vragen die geschetst worden in de NRD: 
 

● Hoe het gebouw er uit komt te zien 

● Hoe de groenzone rondom het gebouw ingericht kan worden 

● Hoe de overgang naar het Stationsplein en de Wasacker ingevuld kan worden (in samenhang met het 

masterplan voor centrum en beek) 

 

20.2 Hoe het gebouw er uit komt te zien 

● Inspreker geeft aan dat tijdens de informatieavond is aangegeven dat naar andere industrieterreinen 

gekeken wordt om inspiratie op te doen voor het plan in Eerbeek. Inspreker geeft aan dat er een heel 

belangrijk verschil is met al de andere plekken; hier is sprake van een unieke situatie, omdat er gebouwd 

wordt recht tegen het centrum van Eerbeek aan. 

● Inspreker geeft aan dat beter gekeken kan worden naar de maximale bouwhoogte aan de centrumzijde 

(niet het gehele gebouw), zodat de gevel daar minder kolossaal oogt en zijn schaduw vooruitwerpt over het 

centrum. Inspreker geeft aan dat een gevelhoogte van <10 meter, zoals wordt aangehouden bij het gebouw 

over het spoor, draagvlak positief zou beïnvloeden. 

● Inspreker is verontrust over het feit dat als uit het MER onderzoek blijkt dat het voortbestaan van de 

woning aan de Stationstraat 4 niet verenigbaar is met de bouw van het LCE en ruimte ontstaat om de 

Stuijvenburchstraat te ontlasten (toelichting tijdens de informatiebijeenkomst). Inspreker geeft aan dat in 

dat geval het LCE een stuk richting het spoor kan opschuiven met de problemen mee schuivend richting 

Stationsstraat 2, zodat daar een onverenigbare situatie zou kunnen ontstaan. 

● Inspreker geeft voor variant 1B (afbeelding 4.3) een geluidswerende muur als suggestie om de 

geluidsoverlast richting de Stationsstraat te beperken. Inspreker geeft aan dat aan de overkant van het 

spoor een goed voorbeeld is van hoe dit aldaar ondervangen is. 

 

20.3 Hoe de groenzone rondom het gebouw ingericht kan worden 

● Inspreker geeft aan dat in varianten 1B en 2B niet alleen Stationstraat 4 is verdwenen, maar ook een deel 

van het huis, de schuur en de gehele tuin van Stationsstraat 2. Inspreker neemt aan dat dit veroorzaakt is 

door het karakter van de ruwe schets van de voorstellen, maar pleit dat in verdere schetsen die 

zorgvuldigheid betracht wordt zodat ook visueel zichtbaar wordt wat de consequenties zijn voor deze 

varianten. 

● Inspreker geeft aan dat Eerbeek niet alleen een papierdorp is, maar ook een toeristische trekpleister met 

honderdduizenden toeristische overnachtingen per jaar binnen de gemeentegrenzen. Het belang van een 

kwalitatief sterke groene zone in combinatie met een lagere maximale gevelhoogte aan de centrumzijde is 

gewenst. 

● Inspreker deelt de volgende ideeën: 
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● Ter hoogte van de uit te breiden parkeerplaats aan de Wasacker zou de gevel van het LCE kunnen 

worden vormgegeven als een groot bioscoopscherm, zodat bewoners en toeristen op zomeravonden 

kunnen genieten van een drive-in openluchtbioscoop. 

● Op een andere plek zou met een klimmuur een geheel nieuwe invulling gegeven kunnen worden aan 

het begrip: hangplek voor jongeren. 

● Een gedeelte van de groene zone kan ingericht worden als collectief voedselbos en collectieve 

moestuin. 

 

 
20.4 Hoe de overgang naar het Stationsplein en de Wasacker ingevuld kan worden 

Inspreker geeft aan dat in gesprekken met de gemeente Brummen een plan is bedacht voor het opwaarderen 

van het Stationsplein met een aan het spoor verwante voorziening, die en betekenisvol kan zijn bij de 

herinrichting van het Stationsplein en een waardevolle overgang bij de planvorming van een te realiseren LCE 

kan zijn. 

 
Antwoord 

20.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. De vragen die destijds in de NRD hebben gestaan zijn hierdoor 

achterhaald. 

 
20.2 Hoe het gebouw er uit komt te zien 

Zoals u onder 20.1 kunt lezen, is de scope van het m.e.r., als gevolg van het onderzoek naar alternatieve 

locaties, verbreed. De opmerkingen die inspreker heeft gemaakt zijn genoteerd. Op het moment dat het 

voormalig Burgersterrein als meest geschikte locatie wordt beoordeeld dan wordt opnieuw naar de 

opmerkingen van inspreker gekeken. Na de keuze voor een voorkeurslocatie zal specifieker gekeken worden 

naar de uitwerking en inpassing van het ontwerp op locatie, evenals de gebruiksmogelijkheden. Wij noemen 

deze fase het reken- en tekenproces. In deze fase betrekken wij graag de omgeving om mee te denken over de 

uitwerking. 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
20.3 Hoe de groenzone rondom het gebouw ingericht kan worden 

Voor wat betreft de schetsen geldt inderdaad dat het hier om ruwe schetsen gaat. In het vervolg zullen de 

schetsen zorgvuldiger worden weergegeven. 

 
Ook hier geldt dat de opmerkingen van inspreker zijn genoteerd. Op het moment dat het voormalig 

Burgersterrein als meest geschikte locatie wordt beoordeeld dan wordt opnieuw naar de opmerkingen van 

inspreker gekeken. Na de keuze voor een voorkeurslocatie zal specifieker gekeken worden naar de uitwerking 

en inpassing van het ontwerp op locatie, evenals de gebruiksmogelijkheden. Wij noemen deze fase het reken- 

en tekenproces. In deze fase betrekken wij graag de omgeving om mee te denken over de uitwerking. 

 
20.4 Hoe de overgang naar het Stationsplein en de Wasacker ingevuld kan worden 

De projecten onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 kennen een grote samenhang. In het kader hiervan 



Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek 2021 Gesloten 

donderdag 4 maart 2021 Pagina 71 van 138 

 

 

 

vindt ook regelmatig afstemming plaats tussen meerdere projecten. Meer informatie over de samenhang is te 

vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030. 

 
Wijzigingen 

Geen wijzigingen. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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Titel zienswijze 21 

Reactienummer: 21 

Indiener: Inspreker 21 

 
 
Samenvatting 

 
21.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 
 

● Het plan heeft voor een groot deel in de zomervakantie terinzage gelegen waardoor de feitelijke 

reactietermijn op het plan te kort is geweest. Er is niet zorgvuldig gehandeld en te weinig rekening 

gehouden met de inspraak van bewoners. Daarbij komt dat de provincie van te voren overleg heeft gehad 

met de industrie en met haar contractuele verplichtingen is aangegaan. Hierdoor heeft de industrie een 

onevenwichtige en onevenredige voorsprong ten opzichte van de bewoners. In de Omgevingswet wordt 

participatie vanaf het begin van groot belang geacht. De handelswijze van de provincie verdraagt zich niet 

met de benadering uit de Omgevingswet. 

● De beoordeling van de effecten op het woon- en leefklimaat voor het centrum, het Soerense Zand Noord, 

het Palisiumpark en het Wilhelminapark zijn ondoorgrondelijk, omdat informatie over de 

verkeersstromen ontbreekt en het inzicht van de verkeersintensiteit op de Loubergweg en de aan- en 

afvoerroutes niet zijn verstrekt. Op dit moment is de Loubergweg al een gevaarlijke weg voor voetgangers 

en fietsers. Inspreker pleit ervoor om dit alsnog integraal deel uit te laten maken van het plan voor het 

LCE. 

● Informatie over de te verwachten stikstofuitstoot ontbreekt. Echter is dit wel allesbepalend. 

● In het plan staan de volgende uitgangspunten die nergens hard worden gemaakt: 
 

● Het daadwerkelijk verplicht stellen van elektrisch vervoer; 

● De tijden waarop het LCE in gebruik mag zijn. Inspreker vindt dat het LCE tussen 22.00 en 06.00 

uur niet in gebruik mag zijn en dat de zondagsrust gewaarborgd blijft; 

● Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Worden dit voldoende parkeerplaatsen of gaat er ook 

nog in de wijk geparkeerd worden? Kan het bedoelde groen in het plan alsnog veranderen naar 

parkeerplaatsen?; 

● Er is geen inzicht gegeven in de afhandeling van filevorming die zal ontstaan als de vrachtwagens het 

terrein nog niet op kunnen; 

● Er is geen zicht gegeven in de effecten van het LCE op luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast 

voor de woonomgeving; 

● Er is geen duidelijkheid over een oplossing voor verblijf(parkeer)plaatsen/opvangplek voor 

vrachtwagens en hun chauffeurs die buiten de openingstijden bij het LCE arriveren. Inspreker haalt 

hierbij aan dat op andere plekken in Eerbeek overlast wordt ervaren; 

● In het plan wordt gesproken over het volbouwen van 32.000 m2 terwijl er contractueel 25.500 m2 

nog is. Op dit moment is er geen zekerheid over het volledig benutten van de extra capaciteit van 

6.500 m2. Met het plan om nu al 32.000 m2 vol te bouwen wordt de indruk gewekt dat de provincie 

als ondernemer gaat anticiperen op ontwikkelingen in de markt, wat niet tot haar taak behoort; 

● Het plan voorziet niet dan wel ruim onvoldoende in de wens om de leefbaarheid te vergroten. De 

leefbaarheid wordt wel genoemd, maar gaat hier volstrekt aan voorbij en werkt dit ook niet uit wat in 
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strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en inpassing. 

 
 

21.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

Het onderzoek naar alternatieve locaties ontbreekt. Het plaatsen van een dergelijk kolossaal bedrijfspand met 

enorme verkeersstromen en verkeersintensiteit tegen het centrum van een dorp aan is geen verbetering van de 

kwaliteit van het centrum, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. In de varianten wordt geen 

rekening gehouden met de geluidsbelasting van de woningen aan de zuid- en zuidoostkant van het LCE. Ook 

wordt nergens gesproken over ondergronds parkeren voor het personeel. Daarnaast worden de gevolgen voor 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde niet meegenomen in de varianten. Verder 

vraagt inspreker zich af wat de risico's zijn voor de omgeving bij een eventuele brand. De mogelijkheid om de 

docks te overdekken is ook niet meegenomen wat de geluidsbelasting kan beperken. Een fiets- en voetpad langs 

de Loubergweg ontbreekt, terwijl dit wel noodzakelijk is. Dit dient meegenomen te worden in het plan voor het 

LCE. 

 
21.3 Andere mogelijke oplossingen 

Inspreker is van mening dat er nog andere mogelijke oplossingen zijn. Zo kan het LCE dichter bij 

hoofdontsluitingswegen worden geplaatst. Dit is tot nu toe niet onderzocht en afgewogen. Ook noemt inspreker 

de volgende drie varianten: 

● Variant 3A, Hof: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en een kort deel van de Loubergweg vrachtwagen luw 

maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de hof worden de woningen aan alle zijden beschermd 

tegen geluidsoverlast. 

● Variant 3B, Noorddocks: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● De afstand tussen de loods en de omliggende woningen wordt vergroot. Aan de noordzijde komt een 

patio met ruimte voor de stalling van vrachtwagens, een ruime rijbaan en de docking helling wordt 

afgescheiden van de woningen door een groene geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 

meter. 

● Variant 3C, De Tweeling: 
 

● Het verleggen van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken door ruimte 

te creëren via een parallele vrachtwagenroute tussen de gebouwen door; 

● Het personeel parkeer onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de parallelweg worden de woningen rondom het terrein 

beter beschermd tegen geluidoverlast. Helemaal als de noordzijde wordt aangevuld met een groene 

geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 meter; 

● De woningen aan de Stuijvenburchstraat worden meer ontzien doordat voor een deel de gebouwen 
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van 13 meter hoog verder weg liggen en de deels de woningen alleen tegen een geluidswerende muur 

kijken. Zo wordt ook minder zon uit de tuinen weggenomen; 

● Twee gebouwen zijn bij brand beter te bereiken en het uitbranden van het gehele pand kan 

voorkomen worden. Onafhankelijke depots zijn beter te scheiden en kunnen een eigen identiteit 

krijgen. 

 

 
Bij iedere variant zijn tekeningen toegevoegd. De drie varianten komen overeen in het volgende: 

● De woning aan Stationsstraat 4 verdwijnt; 

● Mogelijkheid om de Loubergweg tussen de entrees vrachtwagenluw te maken; 

● De zuid entree schuift op richting het spoor. 

 

 
Antwoord 

21.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 

● De termijn voor de terinzagelegging van de NRD is vormvrij. Aangezien de ter visielegging deels overlapte 

met de schoolvakantie is gekozen voor een lange ter visielegging van 6 weken. De industrie is één van de 

samenwerkingspartners binnen Eerbeek-Loenen 2030. Zij zijn dus betrokken bij de totstandkoming van 

de plannen. Bij het opstellen van de NRD is heel zorgvuldig gekeken naar de uitspraak van de Raad van 

State op het bestemmingsplan Eerbeek. De leefbaarheidsaspecten uit de uitspraak zijn overgenomen in de 

onderzoeksopzet voor het MER. Op deze wijze worden de effecten op de leefbaarheid in beeld gebracht en 

kunnen deze meegenomen worden in de definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Er is altijd open 

en transparant met de omgeving gecommuniceerd over de doelstelling van het project en de ruimte voor 

participatie. Ook is de omgeving in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Wij zijn van mening 

dat het gevolgde participatieproces geheel in lijn is met de Omgevingswet zoals deze in 2022 in werking 

zal treden. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten / effecten op bijvoorbeeld het woon- en leefklimaat. In het kader van 

het project Wegennet wordt onder meer door het opstellen van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) 

een integrale aanpak beoogd, niet alleen in relatie tot het Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in relatie 

tot de overige bedrijvigheid. In het VCP zullen de verkeersstromen zorgvuldig in kaart worden gebracht. 

Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project Wegennet Eerbeek-Loenen 

2030. 

Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . Meer informatie over de samenhang tussen de projecten is te 

vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van stikstof. 

● Uitgangspunten waarvan inspreker stelt dat deze nergens worden hard gemaakt: 
 

● Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

● Zoals u eerder in de reactienota kunt lezen worden in het MER, naast het voormalig 

Burgersterrein, ook andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de 

definitieve locatiekeuze wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om regels over wanneer 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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vrachtverkeer mag af- en aanrijden op te nemen in het provinciaal inpassingplan. 

● Het aantal parkeerplaatsen en het beoogde groen zijn afhankelijk van de locatie van het Logistiek 

Centrum Eerbeek. Zodra een definitieve locatiekeuze is gemaakt zal middels het ontwerpproces 

opnieuw naar deze aspecten gekeken worden. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het 

realiseren van voldoende ruimte voor parkeerplaatsen een hard uitganspunt, zodat wachtende 

vrachtwagens niet op de openbare weg hoeven te wachten. Het beoogde groen blijft groen en zal niet 

veranderen in parkeerplaatsen. 

● De afhandeling van filevorming is onderdeel van het nog uit te voeren milieuonderzoek. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van 

de luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast voor de woonomgeving. 

● Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt gekeken naar het realiseren van 

parkeerplaatsen op het terrein van het logistiek centrum, zodat vrachtwagens niet hoeven te wachten 

op de openbare weg. Overnachtende chauffeurs of chauffeurs die buiten de openingstijden bij het 

Logistiek Centrum Eerbeek arriveren vormen een andere categorie. Deze categorie maakt geen 

onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030 wordt in een apart project gekeken naar een mogelijke truckparking. 

De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan de 25.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte, die de papier- en kartonindustrie op dit moment al heeft vastgelegd. Dit exacte 

getal van 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte is de harde/toegezegde huidige structurele behoefte aan 

opslag voor gereed-product bij de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan. Daarnaast is er nog een variabele behoefte: de resterende 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte 

wordt als flexibele inzet gebruikt voor alleen de papier- en kartonindustrie. De papier- en 

kartonindustrie kent over het hele jaar pieken en dalen als het gaat om opslagbehoefte voor gereed 

product. Deze flexibel in te zetten 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte is hiervoor bedoeld. Deze 

flexibele ruimte heeft de papier- en kartonindustrie qua productiecapaciteit beschikbaar in de 

verschillende vergunningen. 

NB. Tevens zal nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven 

worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de 

Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels 

flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. Dit 

omdat de totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product, voor de huidige partners die in 

het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte ligt. 

● Leefbaarheid is, naast Vestigingsklimaat en Energietransitie, een van de thema's waar binnen de 

projecten onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 aan wordt gewerkt. Niet ieder project onder 

Eerbeek-Loenen 2030 zet in op alle drie de thema's. De samenhang tussen de projecten is van belang 

om alle thema's onder de aandacht te brengen. Meer informatie over de samenhang en de thema's 

waaraan gewerkt wordt binnen een project is te vinden 

op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

 
 

21.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is afgerond en toegevoegd als bijlage 1. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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De U-vorm van het gebouw, zoals geprojecteerd op het Burgersterrein, werkt als een geluiddemper. 

Ondergronds parkeren is geen uitgangspunt voor het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
Zoals u onder 21.1 kunt lezen, worden de milieuonderzoeken nog uitgevoerd waardoor op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan kan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Dit geldt ook voor de 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde en de geluidsbelasting. Op het moment van 

de vergunningaanvraag voor het bouwen van het Logistiek Centrum Eerbeek is gesproken met de 

Veiligheidsregio over het borgen van de brandveiligheid van het Logistiek Centrum Eerbeek. Het aanvragen 

van de omgevingsvergunning valt buiten de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur. Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project 

Wegennet. Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg is onderdeel van de scope van 

het project Logistiek Centrum Eerbeek op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op het 

Burgersterrein komt. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
21.3 Andere mogelijke oplossingen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zal de m.e.r. algemener worden ingestoken. In de m.e.r. zullen de locaties voor een Logistiek Centrum 

Eerbeek met elkaar worden vergeleken en worden er geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor 

maakt de inrichting van het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein momenteel geen onderdeel uit 

van de m.e.r.. Indien uit het m.e.r. blijkt dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie is voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek dan zal de inrichting van het voormalig Burgersterrein nader worden uitgewerkt 

richting het ontwerp inpassingsplan. Dan zal ook gekeken worden naar de varianten die inspreker voordraagt 

voor de inrichting van het voormalig Burgersterrein. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 22 

Reactienummer: 22 

Indiener: Inspreker 22 

Samenvatting 

22.1 Algemeen 
 

● Inspreker adviseert geen LCE te bouwen op de locatie van het Burgersterrein. Momenteel is er al industrie 

midden in het dorp en als het LCE op het Burgersterrein daarbij komt, dan neemt dit alleen maar toe. 

Inspreker adviseert om te denken als de frima Thomassen Transport die een opslag locatie in Spankeren 

aan het kanaal heeft gebouwd. 

● Inspreker geeft aan dat in Nederland vele woningen bij gebouwd moeten worden en het Burgersterrein 

hier een uitstekende locatie voor is. Gezamenlijke ontwikkeling van woningbouw met de stationsomgeving 

zodat vakantiegangers en Eerbeekenaren een mooie uitbreiding krijgen van het centrum. Inspreker geeft 

aan hierbij ook te denken aan kleine winkeltjes, etc. Woningen zorgt voor extra belasting inkomsten voor 

gemeente Brummen en voor meer klandizie voor de Eerbeekse ondernemers, scholen, sportverenigingen, 

etc. 

 

22.2 Verkeer 

● Inspreker geeft aan dat als het LCE er komt, er nog meer vrachtverkeer naar Eerbeek komt om gereed 

product op te halen. Doordat de opslag nu over meerdere plaatsen verdeel is, wordt dit vrachtverkeer 

momenteel beter verspreid door de regio. 

● Voor fietsers en kinderen op de fiets zijn er nu al gevaarlijke situaties. Inspreker vraagt zich af hoe dit 

moet als het vrachtverkeer verdubbeld en er meer afslaand verkeer is op de Loubergweg. 

 

22.3 Overlast 

Inspreker geeft aan dat als de oprit van het LCE aan de Loubergweg komt, er ook meer geluidshinder is door 

optrekkende en afremmende vrachtwagens. 

 
22.4 Alternatieve locaties 

● Inspreker ziet locaties aan de Noord-Oost en Zuid-West kant van Kollergang als alternatieve locaties voor 

het LCE. 

● Door elektrisch pendelvervoer van de fabriek naar Kollergang is er geen/minder afslaand vrachtverkeer en 

dus minder geluidsoverlast en minder onveilige verkeerssituatie. 

● Inspreker geeft een ontsluiting naar het kanaal en vervolgens via de snelweg aan. 

● Inspreker geeft aan dat vrachtverkeer dat gereed product komt halen niet meer/minder door de 

dorpskernen Eerbeek/Loenen hoeft. Via A1, langs kanaal of via A348/Dieren langs het kanaal. Dit zorgt 

voor minder overlast voor omwonende. 

 
 
Antwoord 

22.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 
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ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is net als het project Logistiek Centrum Eerbeek niet 

gericht op het onderzoeken van een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein, zoals 

bijvoorbeeld woningbouw, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie zou komen. De scope 

van het alternatievenonderzoek is gericht op alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Het 

vraagstuk wat een passende invulling is voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het moment dat het 

Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie komt, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 

2030. Overigens is het nuttig om heir te vermelden dat de onderliggende bestemming van het Burgersterrein 

'Bedrijven' is. 

 
22.2 Verkeer 

● Inspreker doet de juiste constatering dat met de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek meer 

vrachtverkeer naar Eerbeek rijdt om het gereed product op te halen. 

In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. 

Hierin zullen beleidskeuzes worden gemaakt voor de Loubergweg en Coldenhovenseweg, die betrekking 

hebben op de door u genoemde problemen. Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel 

van het project Wegennet. 

Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de weg is onderdeel van de scope van dit project. 

Aangezien er ook naar andere mogelijk geschikte locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek wordt 

gekeken, is niet meer met zekerheid te zeggen dat het Logistiek Centrum Eerbeek wordt aangesloten op de 

Loubergweg. De consequenties van het Logistiek Centrum Eerbeek op de verkeershoeveelheid op alle 

relevante wegen wordt in de uit te voeren milieuonderzoeken inzichtelijk gemaakt voor alle mogelijk 

geschikte locaties. 

 

22.3 Overlast 

Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
22.4 Alternatieve locaties 

Onder 22.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 

alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Inmiddels is 

het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. De door u aangedragen alternatieve locaties 

zijn meegenomen in het alternatievenonderzoek. Hieronder zal ingegaan worden op de uitkomst van het 

alternatievenonderzoek voor wat betreft de door u aangedragen locaties. 

● Noord-Oost en Zuid-West kant van Kollergang: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat de locatie 

Kollergang verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als 

bijlage 1. 

● Ontsluiting naar het kanaal en vervolgens via de snelweg: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat 

deze locatie niet verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als 

bijlage 1. 

● Via A1, langs kanaal of via A348/Dieren langs het kanaal: uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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deze locatie niet verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als 

bijlage 1. 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 



Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek 2021 Gesloten 

donderdag 4 maart 2021 Pagina 80 van 138 

 

 

 

Titel zienswijze 23 

Reactienummer: 23 

Indiener: Inspreker 23 

 
 
Samenvatting 

 
Inspreker geeft aan zienswijze 6 en 13 uit de reactienota te onderschrijven. 

 
23.1 Algemeen 

Inspreker geeft aan dat bij alle vier de inrichtingsvarianten negatieve gevolgen voor de directe leefomgeving en 

woonkwaliteit onontkoombaar zijn. 

Inspreker wenst een nadere onderbouwing van: 
 

● Op p. 12 van de NRD is weergegeven dat in de regio krimp een bedreiging is. Inspreker vraagt zich af 

waarop deze beweging is gebaseerd. 

● Op p. 12 van de NRD is weergegeven dat de papierindustrie in Eerbeek en Loenen een directe 

werkgelegenheid geeft van circa 2.500 arbeidsplaatsen. Inspreker geeft aan dat in Eerbeek en Loenen 

samen circa 13.000 mensen wonen, waarvan circa 5.000 'arbeidszaam zijn'. Inspreker vraagt zich af hoe 

dit rijmt met de beweging op p. 12 van de NRD. 

● Op p.14 van de NRD is weergegeven dat een van de uitgangspunten is dat het logistiek centrum gebouwd 

wordt t.b.v. de papierindustrie in Eerbeek. In het rapport wordt gesproken over twee papierfabrieken als 

stakeholder: Mayr-Melnhof en DS Smith Packaging. Inspreker geeft aan dat een derde partij Schotpoort 

Logistics is. Schotpoort Logistics is niet alleen werkzaamheden voor de papierindustrie, maar verleent 

diensten aan allerhande bedrijven in heel Europa. Inspreker vraagt zich af wat dit betekent. Mag 

Schotpoort hier geen andere zaken dan aan de papierindustrie-gerelateerde producten opslaan? 

● Werktijden. Een 24/7 aan- en afvoer zal de leefbaarheid van het 'papierdorp Eerbeek' en zeker de directe 

omgeving van het te bouwen LCE niet verbeteren. Inspreker verzoekt dit mee te nemen in de MER 

rapportage. 

 

23.2 Locatiekeuze 

Op p. 13 van de NRD is weergegeven dat de locatiekeuze voor het voormalig Burgersterrein voor het LCE 

voldoende is onderbouwd en dat het onderzoek van alternatieve locaties niet aan de orde is. Alternatieve 

invullingen voor het Burgersterrein zijn onderzocht in het planMER bij het bestemmingsplan Eerbeek en hier 

komt een logistiek centrum als beste optie naar vormen. Inspreker geeft aan dat een onderbouwing in het MER 

gewenst is. Inspreker geeft aan dat de Afdeling oordeelde dat er een ruimtelijk aanvaardbare en economisch 

uitvoerbare invulling van het terrein centraal zou staan. Inspreker verwijst hierbij naar zienswijze 13 uit de 

reactienota. Dat dit een logistiek centrum zou moeten zijn, is volgens inspreker niet door de afdeling zo gesteld. 

Inspreker geeft aan voorstander te zijn van woningen op het Burgersterrein. Inspreker geeft aan dat gemeente 

Brummen in 2009 met een tot in detail ontwikkelde 'structuurvisie centrumgebied Eerbeek' kwam met 

woningbouw en groenstroken, waarin leefbaarheid op en veiligheid rondom het Burgersterrein waren 

gegarandeerd. Inspreker geeft aan dat tot teleurstelling een zeer beperkt deel van dit plan niet aan de 

uitgangspunten van het bestemmingsplan voldeed. 

 
23.3 Elektrisch vervoer 

In de NRD is weergegeven dat milieueffecten op het gebied van geluid, geur en CO2 uitstoot kunnen 
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verbeteren. Hierbij moet gedacht worden aan het gebruik van elektrische pendeltrekkers en elektrische 

heftrucks. Tijdens de informatiebijeenkomst is aangegeven dat met het niet inzetten van elektrisch vervoer van 

de papierfabrieken naar het logistiek centrum de normen voor de CO2 uitstoot overschreden worden. 

Inspreker geeft aan dat elektrisch vervoer een harde eis moet zijn. In de MER moet hier grondig, vergelijkend 

(situatie nu en straks) onderzoek naar worden gedaan. Inspreker ziet graag aanvullende indicatieve 

berekeningen. 

 
23.4 Milieu- en omgevingseffecten 

● Op p. 13 van de NRD is weergegeven dat de transportbewegingen worden beperkt. Inspreker vraagt zich af 

hoe gegarandeerd kan worden dat de transportbewegingen worden beperkt als de papierindustrie kan 

uitbreiden omdat de logistieke handelingen naar het Burgersterrein worden verplaatst (waardoor in de 

toekomst de transportbewegingen logischerwijs alleen maar zullen toenemen). Inspreker wenst nader 

onderzoek naar wat de effecten zullen zijn van het gebruik van het te realiseren LCE voor het vergroten 

van de papierindustrie op het gebied van transportbewegingen, omgevingsproblematiek en milieu. 

● Inspreker wijst op het feit dat drie stakeholders zeggen aan 25.500 m2 voldoende te hebben en het huidige 

plan 32.000 m2 betreft. Inspreker geeft aan dat hoe groter het logistiek centrum wordt, des te meer 

bewegingen (dus ook meer CO2 emissie, geur- en fijnstofuitstoot, geluidsoverlast, trillingen en 

verkeersproblematiek). Inspreker wenst in het kader van het MER een nader vergelijkend onderzoek te 

doen naar aantal transportbewegingen indien er een LCE komt van 32.000 m2, 25.500 m2 en geen LCE. 

● Inspreker wenst duidelijke uitspraken over het verdwijnen van het heen en weer rijden van vrachtwagens 

vanaf Kollergang naar de fabrieken als het LCE op het Burgersterrein wordt gecreëerd. 

 

23.5 Verkeer 

Op p. 17 van de NRD wordt weergegeven dat in het inpassingsplan voor het LCE geen verplichting wordt 

opgenomen t.a.v. een fietspad langs de Loubergwerg-Coldenhovenseweg. Een verkenning naar een betere 

(fiets)ontsluiting van Eerbeek Zuid wordt in het project Wegennet uitgevoerd. Op p. 9 van de NRD wordt 

weergegeven dat de kernboodschap van het LCE het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp is. Inspreker 

geeft aan dat de Loubergweg t.h.v. het spoor/Soerense zand/Hogeweg op dit moment zeer onveilig is voor 

langzaam verkeer en wandelaar. Vrachtverkeer overtreedt bijna standaard het snelheidslimiet terwijl het 

langzame verkeer geen veilige plek heeft (er is geen of nauwelijks een afgebakend trottoir/er is geen 

fietsstrook). Met een logistiek centrum zal de situatie alleen maar verergeren. Inspreker vreest voor (dodelijke) 

ongelukken in de nabije toekomst. Inspreker wenst nader onderzoek om de verkeersveiligheid op de 

Loubergweg ter hoogte van het LCE te borgen voor de kwetsbare weggebruikers. 

 
23.6 Varianten 

Inspreker geeft aan dat bij de varianten geen rekening is gehouden met bewoners van de Loubergweg, 

Hogeweg en het Soerense zand. Inspreker geeft aan dat een entree (of in/ en uitgang) aan de Loubergweg 

(varianten 2A en 2B) onwenselijk is vanwege geluids- trilling- en stankoverlast en een te hoge lokale CO2 

uitstoot en fijnstofemissie van vrachtwagens die optrekken en afremmen, achteruitrijden en/of in file staan te 

wachten voordat ze het terrein op mogen. Inspreker geeft aan dat alleen varianten 1A en 1B acceptabel zijn. 

Liefst met een in- en uitgang over het spoor. 

 
Inspreker verzoekt om bij de totstandkoming van het voorkeursalternatief een zwaarwegend belang toe te 

kennen aan het behoud van de woon- en leefkwaliteit van de bewoners en alle gebruikers van de Loubergweg. 
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Antwoord 

23.1 Algemeen 

● Het in 2016 verschenen rapport ‘de Kracht van Oost NL’ laat zien dat er in de papierindustrie sprake is 

van krimp. 

● De Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL) heeft in 2017 het adviesbureau Ruimte voor Duurzame Groei 

onder andere een analyse laten uitvoeren naar de economische prestaties van haar leden. 25 onderzochte 

bedrijven hebben in 2017 aangegeven bij elkaar 2525 werkzame personen in dienst te hebben. Daarbij 

hebben ze aangegeven een groei van gemiddeld 4% te verwachten van het aantal banen voor de komende 

drie jaar. Dit zou voor 2020 dus 2626 werkzame personen betekenen. De indirecte werkgelegenheid kan 

op basis van onderzoek (bron: Vereniging Nederlandse Papierindustrie, VNP) gesteld worden op 1,5. Wat 

betekent dat het totaal aantal banen, direct en indirect gerelateerd aan de papierindustrie in Eerbeek en 

Loenen, bijna 4.000 bedraagt (3939). Ook is uit deze analyse gebleken dat 52% van de werkzame 

personen uit een straal minder dan 10 km komt. 34% uit een straal tussen de 10-en 30 km van Eerbeek- 

Loenen komen. En 14% komt uit een straal verder dan 30km. 

● Het provinciaal inpassingsplan richt zich tot het gebruik van het logistiek centrum voor enkel gereed 

product van de papier- en kartonindustrie uit Eerbeek. 

● Zoals u eerder in de reactienota kon lezen worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook 

andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze 

wordt beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek 

opgenomen worden in het provinciaal inpassingsplan. 

 

23.2 Locatiekeuze 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is net als het project Logistiek Centrum Eerbeek niet 

gericht op het onderzoeken van een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein, zoals 

bijvoorbeeld woningbouw, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie zou komen. De scope 

van het alternatievenonderzoek is gericht op alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Het 

vraagstuk wat een passende invulling is voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het moment dat het 

Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie komt, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 

2030. Overigens is het nuttig om heir te vermelden dat de onderliggende bestemming van het Burgersterrein 

'Bedrijven' is. 

 
23.3 Elektrisch vervoer 

Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

 
23.4 Milieu- en omgevingseffecten 

Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. De milieuonderzoeken 

gaan in op de aspecten die inspreker hier noemt. 

In de milieuonderzoeken wordt geen vergelijking gemaakt met 32.000 m2 bruto vloeroppervlakte, 25.500 

m2 bruto vloeroppervlakte en geen Logistiek Centrum Eerbeek. De onderzoeken gaan uit van een volledig 

benut Logistiek Centrum Eerbeek. Op deze manier worden de maximale milieueffecten in beeld gebracht. 

Het Logistiek Centrum Eerbeek, zoals opgenomen voor het voormalig Burgersterrein, heeft een bruto 
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vloeroppervlakte van 32.000 m2. Deze omvang komt voort uit de reële bebouwingsmogelijkheden van dit 

terrein. De totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie 

uit Eerbeek – binnen de reeds vergunde productiecapaciteit – is echter groter dan de genoemde 32.000 

m2 bruto vloeroppervlakte. De behoefte ligt, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum 

Eerbeek gaan opslaan, namelijk rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierdoor zal, nu en na de 

komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van reeds aanwezige 

opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en de locatie 

van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor de 

opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. 

 

23.5 Verkeer 

In het verkeersonderzoek wordt gekeken naar verkeersafwikkeling, verkeersintensiteit en verkeersveiligheid. In 

het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad langs 

de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het 

project Wegennet. Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een 

goede (voetgangers)doorgang als aandachtspunt worden meegenomen in het project Wegennet. Meer en 

actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
23.6 Varianten 

Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Een in- en uitgang over het 

spoor is niet mogelijk vanwege de regels die de VSM stelt aan de spoorwegovergang. De afstand tot de 

spoorwegovergang dient altijd 50 meter te zijn. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 24 

Reactienummer: 24 

Indiener: Inspreker 24 

 
 
Samenvatting 

 
24.1 Geschiedenis 

Inspreker geeft aan dat gemeente Brummen in het verleden infosessies heeft georganiseerd over alternatieven 

voor de voorgestelde locatie. Huidige invulling lijkt inspreker geen goede. 

 
In het verleden zijn de fabrieken in Eerbeek ontstaan vanwege het schone water. Nu met veel problemen als 

geluid, geur en restproducten waarvoor nu veel voorzieningen en voorschriften zijn gemaakt, alleen vanwege de 

locatie. Inspreker geeft aan dat deze sessie zich over een paar jaar herhaalt met een enorme toename van de 

vervoersbewegingen en de risico's. 

 
24.2 Elektrisch vervoer 

Inspreker spreekt een voorkeur uit voor de in-/uitgang aan de zuidzijde van de Loubergweg bij de huidige 

overgang. Waarbij alleen gebruik wordt gemaakt van pendel verkeer (elektra of waterstof) en geen vervoer en 

opslag van geladen combinaties op het terrein. 

 
24.3 Verkeer 

Voor de veiligheid geeft inspreker aan een goed en veilig fietspad voor de kinderen die naar andere plaatsen 

moeten voor het vervolgonderwijs en de inwoners van Eerbeek. 

 
 
Antwoord 

24.1 Geschiedenis 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is net als het project Logistiek Centrum Eerbeek niet 

gericht op het onderzoeken van een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein indien het 

Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie zou komen. De scope van het alternatievenonderzoek is 

gericht op alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Het vraagstuk wat een passende invulling 

is voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere 

locatie komt, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Overigens is het nuttig om hier te 

vermelden dat de onderliggende bestemming van het Burgersterrein 'Bedrijven' is. 

 
Hetgeen inspreker verder onder de aandacht brengt onder 15.1 wordt ter kennisgeving aangenomen. 

 
24.2 Elektrisch vervoer 

Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. Ook de handling op het terrein en in het Logistiek Centrum Eerbeek is op basis van 

elektrisch materieel. Het ophalen van gereed product door de klant zal met dieseltransport blijven 

plaatsvinden. 
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24.3 Verkeer 

In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het 

project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 25 

Reactienummer: 25 

Indiener: Inspreker 25 

 
 
Samenvatting 

 
25.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 
 

● Het plan heeft voor een groot deel in de zomervakantie terinzage gelegen waardoor de feitelijke 

reactietermijn op het plan te kort is geweest. Er is niet zorgvuldig gehandeld en te weinig rekening 

gehouden met de inspraak van bewoners. Daarbij komt dat de provincie van te voren overleg heeft gehad 

met de industrie en met haar contractuele verplichtingen is aangegaan. Hierdoor heeft de industrie een 

onevenwichtige en onevenredige voorsprong ten opzichte van de bewoners. In de Omgevingswet wordt 

participatie vanaf het begin van groot belang geacht. De handelswijze van de provincie verdraagt zich niet 

met de benadering uit de Omgevingswet. 

● De beoordeling van de effecten op het woon- en leefklimaat voor het centrum, het Soerense Zand Noord, 

het Palisiumpark en het Wilhelminapark zijn ondoorgrondelijk, omdat informatie over de 

verkeersstromen ontbreekt en het inzicht van de verkeersintensiteit op de Loubergweg en de aan- en 

afvoerroutes niet zijn verstrekt. Op dit moment is de Loubergweg al een gevaarlijke weg voor voetgangers 

en fietsers. Inspreker pleit ervoor om dit alsnog integraal deel uit te laten maken van het plan voor het 

LCE. 

● Informatie over de te verwachten stikstofuitstoot ontbreekt. Echter is dit wel allesbepalend. 

● In het plan staan de volgende uitgangspunten die nergens hard worden gemaakt: 
 

● Het daadwerkelijk verplicht stellen van elektrisch vervoer; 

● De tijden waarop het LCE in gebruik mag zijn. Inspreker vindt dat het LCE tussen 22.00 en 06.00 

uur niet in gebruik mag zijn en dat de zondagsrust gewaarborgd blijft; 

● Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Worden dit voldoende parkeerplaatsen of gaat er ook 

nog in de wijk geparkeerd worden? Kan het bedoelde groen in het plan alsnog veranderen naar 

parkeerplaatsen?; 

● Er is geen inzicht gegeven in de afhandeling van filevorming die zal ontstaan als de vrachtwagens het 

terrein nog niet op kunnen; 

● Er is geen zicht gegeven in de effecten van het LCE op luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast 

voor de woonomgeving; 

● Er is geen duidelijkheid over een oplossing voor verblijf(parkeer)plaatsen/opvangplek voor 

vrachtwagens en hun chauffeurs die buiten de openingstijden bij het LCE arriveren. Inspreker haalt 

hierbij aan dat op andere plekken in Eerbeek overlast wordt ervaren; 

● In het plan wordt gesproken over het volbouwen van 32.000 m2 terwijl er contractueel 25.500 m2 

nog is. Op dit moment is er geen zekerheid over het volledig benutten van de extra capaciteit van 

6.500 m2. Met het plan om nu al 32.000 m2 vol te bouwen wordt de indruk gewekt dat de provincie 

als ondernemer gaat anticiperen op ontwikkelingen in de markt, wat niet tot haar taak behoort; 

● Het plan voorziet niet dan wel ruim onvoldoende in de wens om de leefbaarheid te vergroten. De 

leefbaarheid wordt wel genoemd, maar gaat hier volstrekt aan voorbij en werkt dit ook niet uit wat in 
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strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en inpassing. 

 
 

25.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

Het onderzoek naar alternatieve locaties ontbreekt. Het plaatsen van een dergelijk kolossaal bedrijfspand met 

enorme verkeersstromen en verkeersintensiteit tegen het centrum van een dorp aan is geen verbetering van de 

kwaliteit van het centrum, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. In de varianten wordt geen 

rekening gehouden met de geluidsbelasting van de woningen aan de zuid- en zuidoostkant van het LCE. Ook 

wordt nergens gesproken over ondergronds parkeren voor het personeel. Daarnaast worden de gevolgen voor 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde niet meegenomen in de varianten. Verder 

vraagt inspreker zich af wat de risico's zijn voor de omgeving bij een eventuele brand. De mogelijkheid om de 

docks te overdekken is ook niet meegenomen wat de geluidsbelasting kan beperken. Een fiets- en voetpad langs 

de Loubergweg ontbreekt, terwijl dit wel noodzakelijk is. Dit dient meegenomen te worden in het plan voor het 

LCE. 

 
25.3 Andere mogelijke oplossingen 

Inspreker is van mening dat er nog andere mogelijke oplossingen zijn. Zo kan het LCE dichter bij 

hoofdontsluitingswegen worden geplaatst. Dit is tot nu toe niet onderzocht en afgewogen. Ook noemt inspreker 

de volgende drie varianten: 

● Variant 3A, Hof: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en een kort deel van de Loubergweg vrachtwagen luw 

maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de hof worden de woningen aan alle zijden beschermd 

tegen geluidsoverlast. 

● Variant 3B, Noorddocks: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● De afstand tussen de loods en de omliggende woningen wordt vergroot. Aan de noordzijde komt een 

patio met ruimte voor de stalling van vrachtwagens, een ruime rijbaan en de docking helling wordt 

afgescheiden van de woningen door een groene geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 

meter. 

● Variant 3C, De Tweeling: 
 

● Het verleggen van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken door ruimte 

te creëren via een parallele vrachtwagenroute tussen de gebouwen door; 

● Het personeel parkeer onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de parallelweg worden de woningen rondom het terrein 

beter beschermd tegen geluidoverlast. Helemaal als de noordzijde wordt aangevuld met een groene 

geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 meter; 

● De woningen aan de Stuijvenburchstraat worden meer ontzien doordat voor een deel de gebouwen 
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van 13 meter hoog verder weg liggen en de deels de woningen alleen tegen een geluidswerende muur 

kijken. Zo wordt ook minder zon uit de tuinen weggenomen; 

● Twee gebouwen zijn bij brand beter te bereiken en het uitbranden van het gehele pand kan 

voorkomen worden. Onafhankelijke depots zijn beter te scheiden en kunnen een eigen identiteit 

krijgen. 

 

 
Bij iedere variant zijn tekeningen toegevoegd. De drie varianten komen overeen in het volgende: 

● De woning aan Stationsstraat 4 verdwijnt; 

● Mogelijkheid om de Loubergweg tussen de entrees vrachtwagenluw te maken; 

● De zuid entree schuift op richting het spoor. 

 

 
Antwoord 

25.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 

● De termijn voor de terinzagelegging van de NRD is vormvrij. Aangezien de ter visielegging deels overlapte 

met de schoolvakantie is gekozen voor een lange ter visielegging van 6 weken. De industrie is één van de 

samenwerkingspartners binnen Eerbeek-Loenen 2030. Zij zijn dus betrokken bij de totstandkoming van 

de plannen. Bij het opstellen van de NRD is heel zorgvuldig gekeken naar de uitspraak van de Raad van 

State op het bestemmingsplan Eerbeek. De leefbaarheidsaspecten uit de uitspraak zijn overgenomen in de 

onderzoeksopzet voor het MER. Op deze wijze worden de effecten op de leefbaarheid in beeld gebracht en 

kunnen deze meegenomen worden in de definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Er is altijd open 

en transparant met de omgeving gecommuniceerd over de doelstelling van het project en de ruimte voor 

participatie. Ook is de omgeving in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Wij zijn van mening 

dat het gevolgde participatieproces geheel in lijn is met de Omgevingswet zoals deze in 2022 in werking 

zal treden. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten / effecten op bijvoorbeeld het woon- en leefklimaat. In het kader van 

het project Wegennet wordt onder meer door het opstellen van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) 

een integrale aanpak beoogd, niet alleen in relatie tot het Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in relatie 

tot de overige bedrijvigheid. In het VCP zullen de verkeersstromen zorgvuldig in kaart worden gebracht. 

Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project Wegennet Eerbeek-Loenen 

2030. 

Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . Meer informatie over de samenhang tussen de projecten is te 

vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van stikstof. 

● Uitgangspunten waarvan inspreker stelt dat deze nergens worden hard gemaakt: 
 

● Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

● Zoals u eerder in de reactienota kunt lezen worden in het MER, naast het voormalig 

Burgersterrein, ook andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de 

definitieve locatiekeuze wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om regels over wanneer 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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vrachtverkeer mag af- en aanrijden op te nemen in het provinciaal inpassingplan. 

● Het aantal parkeerplaatsen en het beoogde groen zijn afhankelijk van de locatie van het Logistiek 

Centrum Eerbeek. Zodra een definitieve locatiekeuze is gemaakt zal middels het ontwerpproces 

opnieuw naar deze aspecten gekeken worden. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het 

realiseren van voldoende ruimte voor parkeerplaatsen een hard uitganspunt, zodat wachtende 

vrachtwagens niet op de openbare weg hoeven te wachten. Het beoogde groen blijft groen en zal niet 

veranderen in parkeerplaatsen. 

● De afhandeling van filevorming is onderdeel van het nog uit te voeren milieuonderzoek. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van 

de luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast voor de woonomgeving. 

● Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt gekeken naar het realiseren van 

parkeerplaatsen op het terrein van het logistiek centrum, zodat vrachtwagens niet hoeven te wachten 

op de openbare weg. Overnachtende chauffeurs of chauffeurs die buiten de openingstijden bij het 

Logistiek Centrum Eerbeek arriveren vormen een andere categorie. Deze categorie maakt geen 

onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030 wordt in een apart project gekeken naar een mogelijke truckparking. 

De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan de 25.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte, die de papier- en kartonindustrie op dit moment al heeft vastgelegd. Dit exacte 

getal van 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte is de harde/toegezegde huidige structurele behoefte aan 

opslag voor gereed-product bij de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan. Daarnaast is er nog een variabele behoefte: de resterende 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte 

wordt als flexibele inzet gebruikt voor alleen de papier- en kartonindustrie. De papier- en 

kartonindustrie kent over het hele jaar pieken en dalen als het gaat om opslagbehoefte voor gereed 

product. Deze flexibel in te zetten 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte is hiervoor bedoeld. Deze 

flexibele ruimte heeft de papier- en kartonindustrie qua productiecapaciteit beschikbaar in de 

verschillende vergunningen. 

NB. Tevens zal nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven 

worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de 

Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels 

flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. Dit 

omdat de totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product, voor de huidige partners die in 

het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte ligt. 

● Leefbaarheid is, naast Vestigingsklimaat en Energietransitie, een van de thema's waar binnen de 

projecten onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 aan wordt gewerkt. Niet ieder project onder 

Eerbeek-Loenen 2030 zet in op alle drie de thema's. De samenhang tussen de projecten is van belang 

om alle thema's onder de aandacht te brengen. Meer informatie over de samenhang en de thema's 

waaraan gewerkt wordt binnen een project is te vinden 

op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

 
 

25.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is afgerond en toegevoegd als bijlage 1. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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De U-vorm van het gebouw, zoals geprojecteerd op het Burgersterrein, werkt als een geluiddemper. 

Ondergronds parkeren is geen uitgangspunt voor het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
Zoals u onder 25.1 kunt lezen, worden de milieuonderzoeken nog uitgevoerd waardoor op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan kan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Dit geldt ook voor de 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde en de geluidsbelasting. Op het moment van 

de vergunningaanvraag voor het bouwen van het Logistiek Centrum Eerbeek is gesproken met de 

Veiligheidsregio over het borgen van de brandveiligheid van het Logistiek Centrum Eerbeek. Het aanvragen 

van de omgevingsvergunning valt buiten de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur. Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project 

Wegennet. Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg is onderdeel van de scope van 

het project Logistiek Centrum Eerbeek op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op het 

Burgersterrein komt. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
25.3 Andere mogelijke oplossingen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zal de m.e.r. algemener worden ingestoken. In de m.e.r. zullen de locaties voor een Logistiek Centrum 

Eerbeek met elkaar worden vergeleken en worden er geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor 

maakt de inrichting van het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein momenteel geen onderdeel uit 

van de m.e.r.. Indien uit het m.e.r. blijkt dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie is voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek dan zal de inrichting van het voormalig Burgersterrein nader worden uitgewerkt 

richting het ontwerp inpassingsplan. Dan zal ook gekeken worden naar de varianten die inspreker voordraagt 

voor de inrichting van het voormalig Burgersterrein. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 26 

Reactienummer: 26 

Indiener: Inspreker 26 

 
 
Samenvatting 

Inspreker heeft twee zienswijzen ingediend. 

Zienswijze 26a 

26a.1 Algemeen 

Na een analyse van het voornemen en de NRD constateert inspreker dat bij alle vier de varianten sprake is van 

negatieve gevolgen voor de directe leefomgeving en de woonkwaliteit. Inspreker heeft een zestal punten 

aangehaald in de zienswijze welke hieronder per thema zullen worden beschreven. 

 
26a.2 Alternatieve locatie 

In de NRD staat vermeld dat geen onderzoek gedaan zal worden naar alternatieve locaties, omdat dit reeds is 

onderdacht in het kader van het deels vernietigde bestemmingsplan Eerbeek. Echter blijk uit de uitspraak van 

de Raad van State dat er geen onderzoek is gedaan naar alternatieve locaties voor een logistiek centrum en dat 

dit ook niet vereist was, omdat het voornemen destijds bestond uit een ruimtelijk aanvaardbare en economisch 

uitvoerbare invulling voor het Burgersterrein. Destijds stond dus de invulling van het Burgersterrein centraal. 

Op dit moment staat het voornemen van het realiseren van een LCE centraal. Volgens inspreker leidt dit ertoe 

dat in het planMER wel degelijk onderzoek moet worden gedaan naar alternatieve locaties. Het onderzoeken 

van een viertal inrichtingsvarianten op dezelfde locatie met een verwijzing naar het planMER horende bij het 

bestemmingsplan Eerbeek is als onderbouwing onvoldoende. Het planMER dient te onderbouwen waarom de 

beoogde locatie beter geschikt is dan andere plekken in de omgeving. 

 
26a.3 Uitgangspunten 

Inspreker ziet in het planMER graag toegelicht op basis waarvan de uitgangspunten zijn gekozen. Een 

dergelijke toelichting is naar de mening van inspreker vereist, omdat de uitgangspunten de basis vormen voor 

alle onderzoeken. Als voorbeeld wordt het niet opnemen als verplichting van het fietspad langs de Loubergweg- 

Coldenhovenseweg genoemd. Inspreker is van mening dat de veiligheid van de Loubergweg significant negatief 

zal worden beïnvloed met name voor fietsers en voetgangers. Dit aspect zal in ieder geval onderzocht moeten 

worden in het planMER. Op basis hiervan kan een afweging worden gemaakt of een verplichting van een 

vrijliggend fietspad of rolstoeltoegankelijk voetpad opgenomen dient te worden in het inpassingsplan. 

 
26a.4 Ontsluiting 

In de NRD staat beschreven dat een ontsluiting via de Stationsstraat of de Stuijvenburchstraat redelijkerwijs 

niet mogelijk is vanwege de aanwezigheid van woningen en andere bebouwing. Aan de Loubergweg zijn ook 

woningen en andere bebouwing aanwezig. De constatering dat een ontsluiting via de Stationsstraat of de 

Stuijvenburchstraat niet mogelijk is noemt inspreker dan ook onjuist. Inspreker pleit ervoor juist wel een 

ontsluiting via deze wegen op te nemen in de varianten om zo inzicht in het onderscheid qua milieueffecten te 

verkrijgen. 

 
26a.5 Beoordelingskader 

In de NRD wordt het beoordelingskader voor de MER beschreven. Hierover merkt inspreker het volgende op: 
 

● Hanteer een alternatieve meer objectieve en kwantificeerbare methode voor het beoordelen van het thema 
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'verkeer en vervoer'; 

● Breng het te verwachten geluidsniveau ten gevolge van elke variant op de maatgevende gevels in beeld; 

● Het is van belang dat alle verkeersbewegingen die zijn toegeschreven aan het LCE ook volledig worden 

meegenomen en niet onder het 'heersende verkeersbeeld' vallen. Inspreker ziet graag de AERIUS- 

berekeningen als bijlage bij het planMER; 

● De woonkwaliteit is voor inspreker een belangrijk aspect. Als direct omwonende wenst inspreker 

betrokken te worden bij deze beoordeling. Naast de kwaliteit van de openbare ruimte en zichthinder 

moeten ook aspecten, zoals verkeers- en parkeeroverlast, geluid van komen- en vertrekkend (en 

optrekkend) vrachtverkeer worden meegenomen. 

 

Inspreker verwacht aanzienlijk negatieve effecten op de verkeersveiligheid van de Loubergweg en de veiligheid 

en de woonkwaliteit van de bewoners aan deze weg. Daarom vraagt inspreker extra aandacht voor de volgende 

aspecten en verzoekt deze mee te nemen in het beoordelingskader: 

● De verkeersveiligheid van de Loubergweg voor met name voetgangers en fietsers, waarbij extra aandacht 

voor de overstekende fietsers; 

● De verkeersaansluiting van het LCE op de Loubergweg; 

● De overlast van geparkeerde/stationair draaiende vrachtwagens langs de openbare weg met het oog op de 

verkeersveiligheid; 

● De geluidsoverlast en verslechterde luchtkwaliteit door wachtend en vertrekkend verkeer; 

● Mitigerende maatregelen in de vorm van voorzieningen voor langzaamverkeer; 

● De beperkte toegankelijkheid van het LCE in vergelijking met de toenmalige situatie bij Burgers; 

● De concentratie van verkeersbewegingen ten gevolge van het LCE aan de Loubergweg; 

● De bedrijfstijden van het LCE. Bij een 24/7 bedrijfsvoering ervaren de omwonenden continue overlast. 

 
 
26a.6 Referentiesituatie 

Inspreker vraagt om naast de feitelijke situatie als referentiesituatie een tweede referentiesituatie mee te 

nemen in het planMER, namelijk een situatie die uitgaat van vastgestelde besluiten. Dit zorgt ervoor dat de 

omwonenden inzicht krijgen in beide situaties. Hierdoor wordt het planMER robuuster. 

 
26a.7 Participatie 

Inspreker verzoekt een zwaarwegend belang toe te kennen aan het behoud van de woon- en leefkwaliteit van de 

bewoners en alle gebruikers van de Loubergweg. Het voorstel wordt gedaan om gebruik te maken van de 

expertise van de bewoners door middel van een klankbordgroep of andere vorm van bewonersparticipatie. 

 
Zienswijze 26b 

26b.1 Algemeen 

Inspreker heeft met verbazing de notitie gelezen. Eerder geformuleerde uitgangspunten, zoals een directe 

doorsteek naar Mayr-Melnhof, zijn niet meer opgenomen. Het knelpunt Volmolenweg/Coldenhovenseweg en 

de vele pendeldiensten blijven bestaan, terwijl het oplossen van dit knelpunt toch een belangrijke reden was 

om een logistiek centrum te realiseren. 

Indien wordt besloten dat het logistiek centrum op het voormalig Burgersterrein komt dan dient het 

uitgangspunt meegenomen te worden dat de participerende bedrijven geen andere externe opslaglocaties 

aanhouden in Eerbeek en omstreken. Welke garantie wordt gegeven dat er geen pendel meer gaat naar de 

Kollergang en andere opslagpunten? 
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26b.2 Elektrisch vervoer 

Het gebruik van elektrisch pendel vervoer dient als een hard uitgangspunt te worden meegenomen. Er dient in 

ieder geval de garantie te worden gegeven dat het pendelvervoer niet wordt uitgevoerd met vervuilende 

vrachtwagens. 

 
26b.3 Gebruikstijden 

Door de ligging en de rijroutes is 24/7 aan- en afvoer onwenselijk. De gebruikstijden dienen van 06.00-19.00 

uur doordeweeks te zijn en in het weekend dienen er geen activiteiten te zijn. 

 
26b.4 Verkeer 

Verkeersveiligheid en leefbaarheid wordt veel genoemd, maar er is geen hard uitgangspunt dat de Loubergweg 

aangepast dient te worden om deze verkeersveilig en snelheidsremmend te maken. Een veilige weg voor 

voetgangers en fietsers in de vorm van een vrijliggend fietspad en trottoir dient een rand voorwaarde te zijn om 

het LCE te realiseren. Bij ruimte gebrek kan ook gedacht worden aan fiets(suggestie)stroken. Daarnaast is het 

belangrijk dat het vrachtverkeer voldoende veilige bewegingsruimte heeft. Ook de inrichting van de omgeving 

(groen, parkeren, etc.) verdiend aandacht. 

 
26b.5 Uitgangspunten 

Inspreker wil graag een nadere toelichting over de totstandkoming van de uitgangspunten. Als voorbeeld wordt 

de verkeersintensiteit door middel van tellingen genoemd. Afgelopen voorjaar zijn er opnieuw tellingen 

uitgevoerd. Inspreker is van mening dat deze telling niet representatief is en opnieuw zal moeten worden 

uitgevoerd, omdat de tellingen zijn uitgevoerd ten tijde van Corona. 

 
26b.6 Alternatieven 

Inspreker vraagt zich af of er alleen gekeken is naar een LCE op het Burgersterrein en waarom woningbouw 

niet verder is onderzocht. Het gevoel bestaat dat de industrie nu alles bepaald en dat een LCE niet bijdraagt 

aan de leefbaarheid. 

 
26b.7 Variant 

Bij de vormgeving van het LCE is gekozen om de achterkant naar de woningen op de Stationstraat en de 

Struijvenburchstraat te plaatsen, omdat zo minder geluidshinder op deze woningen ontstaat. Echter, alle 

bewegingen en geluidshinder concentreert zich bij de woningen aan de Loubergweg. De varianten 1A en 1B zijn 

acceptabel, omdat de uitrit zich hier tegenover een bedrijf begeeft. 

 
De hoogte van 13 meter is onacceptabel net als de afstand vanuit de erfgrens. Het uitzicht van de woningen is 

nu niet meegenomen in het plan en de geluidsdruk op de woningen zal toenemen door de reflectie van het 

geluid. 

 
26b.8 Conclusie 

Inspreker wil graag dat er in de plannen meer aandacht komt voor de bewoners aan de Loubergweg. Daarnaast 

wil inspreker betrokken worden bij de ontwikkelingen op het gebied van de weg en de verkeersveiligheid. 

 
Antwoord 

Zienswijze 26a 

26a.1 Algemeen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 
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zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hiermee komen voor dit moment de vier varianten uit de NRD 

te vervallen. 

 
26a.2 Alternatieve locatie 

Onder 26a.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid 

van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Inmiddels 

is het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. Het alternatievenonderzoek is opgenomen in 

bijlage 1. 

 
26a.3 Uitgangspunten 

In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het 

project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. Dit project maakt ook onderdeel uit van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Meer en actuele 

informatie over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
De nog uit te voeren milieuonderzoeken geven de effecten van het vrachtverkeer als gevolg van de komst van 

het Logistiek Centrum Eerbeek weer. 

 
26a.4 Ontsluiting 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Mocht uit het MER komen dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie 

is voor de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, dan blijft het uitgangspunt dat de ontsluiting plaatsvindt 

via de Loubergweg. Indien er een ontsluiting via de Stationstraat of Stuijvenburchstraat gesitueerd zou worden, 

wordt het vrachtverkeer verder het centrum ingetrokken. Daarnaast bevindt de aansluiting aan de Loubergweg 

zich aan een hoofdroute voor het vrachtverkeer. Een ontsluiting via de Stationsstraat of de Stuijvenburchstraat 

is niet verenigbaar met de doelen vanuit het project Centrum en Beek, wat ook onderdeel uitmaakt van het 

programma Eerbeek-Loenen 2030. 

 
26a.5 Beoordelingskader 

● Het MER werkt voor ieder criterium een beoordelingsschaal (ook wel: maatlat) uit. Dit staat in de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau generiek beschreven onder ‘wijze van beoordelen’. In de beoordelingsschaal 

staat aangegeven hoe een aspect wordt beoordeeld, zodat de beoordeling van alternatieven/varianten 

objectief plaatsvindt. De verkeersaspecten worden op basis van richtlijnen én expert judgement 

beoordeeld. 

● Het MER beoordeelt voor de alternatieven de verandering van het aantal geluidsgevoelige objecten en 

daarmee ook de ‘maatgevende gevels’ ten opzichte van de referentiesituatie. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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● De AERIUS-berekeningen worden opgenomen als bijlage bij het op te stellen MER. 

● Het MER beschrijft objectief de effecten conform de Notitie Reikwijdte en Detailniveau en de op te stellen 

maatlat. Geluid wordt als apart thema beoordeeld. Uiteraard vindt er een omgevingsproces plaats, waarbij 

omwonenden worden betrokken. 

 

Hieronder volgt een beantwoording op de punten die inspreker extra onder de aandacht wilde brengen. 

● Zie hiervoor het antwoord onder 13.3. 

● Zie hiervoor het antwoord onder 13.3. 

● Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het realiseren van voldoende opstelplaatsen voor 

aankomende vrachtwagens op eigen terrein een hard uitgangspunt, zodat wachtende vrachtwagens niet op 

de openbare weg hoeven te wachten. 

● Aangezien de milieuonderzoeken uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Geluid en luchtkwaliteit maken 

onderdeel uit van de onderzoeken. 

● Langzaam verkeer maakt onderdeel uit van de milieuonderzoeken. 

● Aangezien er veel vrachtwagens op het terrein manoeuvreren is het in het kader van de veiligheid 

noodzakelijk de toegang tot het terrein zo veel als mogelijk te beperken. 

● Zie hiervoor het antwoord onder 13.3. 

● Zoals u eerder in de reactienota kon lezen worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook 

andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze 

wordt beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek 

opgenomen worden in het provinciaal inpassingsplan. 

 

26a.6 Referentiesituatie 

Het MER toetst aan de referentiesituatie, die u als tweede situatie benoemt. Dit is de situatie die in de toekomst 

ontstaat zonder de realisatie van het Logistiek Centrum Eerbeek. De huidige situatie (feitelijke situatie, zoals 

inspreker aangeeft) én de autonome ontwikkeling (op basis vastgestelde besluiten) vormen tezamen de 

referentiesituatie. 

 
26a.7 Participatie 

De insteek voor het MER en de onderzoeken is inmiddels gewijzigd. Eerst zal een keuze gemaakt worden welke 

locatie de voorkeurslocatie wordt voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek. De bewoners die mogelijk direct 

worden geschaad door één van de alternatieven informeren wij rechtstreeks. De overige 

omgeving/belanghebbenden betrekken wij tot de keuze voor een voorkeurslocatie is gemaakt op dezelfde wijze. 

Als de voorkeurslocatie bekend is en het proces van rekenen en tekenen start, betrekken wij de directe 

omgeving van de locatie graag intensiever. Het opzetten van een klankbordgroep is dan één van de 

mogelijkheden om eenvoudig informatie met elkaar te delen. 

 
Zienswijze 26b 

26b.1 Algemeen 

In het project Mayr-Melnhof Eerbeek is een alternatievenonderzoek uitgevoerd naar mogelijke 

ontsluitingswegen vanuit papierfabriek Mayr-Melnhof Eerbeek. Dit maakt dus geen onderdeel uit van de scope 

van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Voor meer informatie over het alternatievenonderzoek van het 

project Mayr-Melnhof Eerbeek wordt verwezen naar bijlage 1 van de reactienota NRD Bedrijfslocatie Mayr- 

Melnhof Eerbeek. 
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Het Logistiek Centrum Eerbeek, zoals opgenomen voor het voormalig Burgersterrein, heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 32.000 m2. Deze omvang komt voort uit de reële bebouwingsmogelijkheden van dit 

terrein. De totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie uit 

Eerbeek – binnen de reeds vergunde productiecapaciteit – is echter groter dan de genoemde 32.000 m2 bruto 

vloeroppervlakte. De behoefte ligt, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan, namelijk rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierdoor zal, nu en na de komst van het 

Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. 

Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang 

zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- 

en kartonindustrie. 

 
26b.2 Elektrisch vervoer 

Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum wordt als hard 

uitgangspunt meegenomen in de m.e.r.. 

 
26b.3 Gebruikstijden 

Zoals u eerder in de reactienota kon lezen worden in het MER, naast het voormalig Burgersterrein, ook andere 

locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de definitieve locatiekeuze wordt 

beoordeeld of aangescherpte regels over rijtijden van en naar het Logistiek Centrum Eerbeek opgenomen 

worden in het provinciaal inpassingsplan. 

 
26b.4 Verkeer 

In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur in Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het 

project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg 

is onderdeel van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op 

het voormalig Burgersterrein komt. De consequenties van het Logistiek Centrum Eerbeek op de 

verkeershoeveelheid op alle relevante wegen wordt in de uit te voeren milieuonderzoeken voor het 

locatieonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek inzichtelijk gemaakt. 

 
Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang als aandachtspunt worden meegenomen in het project Wegennet. Meer en actuele 

informatie over het project Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg is onderdeel van de scope van het project 

Logistiek Centrum Eerbeek, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig Burgersterrein komt. 

 
In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen locaties in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de keuze voor het aantal parkeerplaatsen en 

het beoogde groen momenteel geen onderdeel uit van de m.e.r., omdat dit locatie afhankelijk is. De keuze voor 

het aantal parkeerplaatsen en de verdere ruimtelijke inpassing van het Logistiek Centrum Eerbeek komen aan 

bod op het moment dat het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt richting het ontwerp provinciaal 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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inpassingsplan. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal inpassingsplan 

zal de omgeving actief worden betrokken. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het realiseren van 

parkeerplaatsen voor aankomende vrachtwagens en personeel op eigen terrein een hard uitgangspunt, zodat 

wachtende vrachtwagens niet op de openbare weg hoeven te wachten. 

 
26b.5 Uitgangspunten 

Algemeen uitgangspunt voor het nadere onderzoek waartoe eind 2019 is besloten is dat het verkeersonderzoek 

voldoende betrouwbaar moet zijn om besluitvorming op te kunnen baseren. Hiervoor zijn verschillende 

herstelacties in gang gezet. De aanvullende tellingen van juni 2020 zijn hierin een onderdeel. Het onderzoek 

van juni was onder andere ook gericht om inzicht te krijgen in routekeuzes. Daarnaast zijn er vaste telpunten 

en beschikken we over langjarige meetgegevens. In hoeverre COVID-19 een tijdelijke afwijking is in een 

langjarig gemiddelde reeks of een permanente verandering, is onderwerp van studie. 

 
26b.6 Alternatieven 

Onder 12.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 

alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Inmiddels is 

het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. Het alternatievenonderzoek is opgenomen in 

bijlage 1. 

 
Het alternatievenonderzoek is net als het project Logistiek Centrum Eerbeek niet gericht op het onderzoeken 

van een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein, zoals bijvoorbeeld woningbouw, indien 

het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie zou komen. De scope van het alternatievenonderzoek is 

gericht op alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Het vraagstuk wat een passende invulling 

is voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere 

locatie komt, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030. Overigens is het nuttig om hier te 

vermelden dat de onderliggende bestemming van het Burgersterrein 'Bedrijven' is. 

 
26b.7 Variant 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. In de m.e.r. wordt het uitgangspunt voor de hoogte en afstand 

van het Logistiek Centrum Eerbeek tot de erfgrens opgenomen. De exacte maatvoering en inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het moment dat de voorkeurslocatie voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek is gekozen. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal 

inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. Dan zullen de maatvoering en de inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek verder worden uitgewerkt. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 27 

Reactienummer: 27 

Indiener: Inspreker 27 

 
 
Samenvatting 

 
27.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 
 

● Het plan heeft voor een groot deel in de zomervakantie terinzage gelegen waardoor de feitelijke 

reactietermijn op het plan te kort is geweest. Er is niet zorgvuldig gehandeld en te weinig rekening 

gehouden met de inspraak van bewoners. Daarbij komt dat de provincie van te voren overleg heeft gehad 

met de industrie en met haar contractuele verplichtingen is aangegaan. Hierdoor heeft de industrie een 

onevenwichtige en onevenredige voorsprong ten opzichte van de bewoners. In de Omgevingswet wordt 

participatie vanaf het begin van groot belang geacht. De handelswijze van de provincie verdraagt zich niet 

met de benadering uit de Omgevingswet. 

● De beoordeling van de effecten op het woon- en leefklimaat voor het centrum, het Soerense Zand Noord, 

het Palisiumpark en het Wilhelminapark zijn ondoorgrondelijk, omdat informatie over de 

verkeersstromen ontbreekt en het inzicht van de verkeersintensiteit op de Loubergweg en de aan- en 

afvoerroutes niet zijn verstrekt. Op dit moment is de Loubergweg al een gevaarlijke weg voor voetgangers 

en fietsers. Inspreker pleit ervoor om dit alsnog integraal deel uit te laten maken van het plan voor het 

LCE. 

● Informatie over de te verwachten stikstofuitstoot ontbreekt. Echter is dit wel allesbepalend. 

● In het plan staan de volgende uitgangspunten die nergens hard worden gemaakt: 
 

● Het daadwerkelijk verplicht stellen van elektrisch vervoer; 

● De tijden waarop het LCE in gebruik mag zijn. Inspreker vindt dat het LCE tussen 22.00 en 06.00 

uur niet in gebruik mag zijn en dat de zondagsrust gewaarborgd blijft; 

● Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Worden dit voldoende parkeerplaatsen of gaat er ook 

nog in de wijk geparkeerd worden? Kan het bedoelde groen in het plan alsnog veranderen naar 

parkeerplaatsen?; 

● Er is geen inzicht gegeven in de afhandeling van filevorming die zal ontstaan als de vrachtwagens het 

terrein nog niet op kunnen; 

● Er is geen zicht gegeven in de effecten van het LCE op luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast 

voor de woonomgeving; 

● Er is geen duidelijkheid over een oplossing voor verblijf(parkeer)plaatsen/opvangplek voor 

vrachtwagens en hun chauffeurs die buiten de openingstijden bij het LCE arriveren. Inspreker haalt 

hierbij aan dat op andere plekken in Eerbeek overlast wordt ervaren; 

● In het plan wordt gesproken over het volbouwen van 32.000 m2 terwijl er contractueel 25.500 m2 

nog is. Op dit moment is er geen zekerheid over het volledig benutten van de extra capaciteit van 

6.500 m2. Met het plan om nu al 32.000 m2 vol te bouwen wordt de indruk gewekt dat de provincie 

als ondernemer gaat anticiperen op ontwikkelingen in de markt, wat niet tot haar taak behoort; 

● Het plan voorziet niet dan wel ruim onvoldoende in de wens om de leefbaarheid te vergroten. De 

leefbaarheid wordt wel genoemd, maar gaat hier volstrekt aan voorbij en werkt dit ook niet uit wat in 
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strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en inpassing. 

 
 

27.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

Het onderzoek naar alternatieve locaties ontbreekt. Het plaatsen van een dergelijk kolossaal bedrijfspand met 

enorme verkeersstromen en verkeersintensiteit tegen het centrum van een dorp aan is geen verbetering van de 

kwaliteit van het centrum, de leefbaarheid en de toeristische aantrekkingskracht. In de varianten wordt geen 

rekening gehouden met de geluidsbelasting van de woningen aan de zuid- en zuidoostkant van het LCE. Ook 

wordt nergens gesproken over ondergronds parkeren voor het personeel. Daarnaast worden de gevolgen voor 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde niet meegenomen in de varianten. Verder 

vraagt inspreker zich af wat de risico's zijn voor de omgeving bij een eventuele brand. De mogelijkheid om de 

docks te overdekken is ook niet meegenomen wat de geluidsbelasting kan beperken. Een fiets- en voetpad langs 

de Loubergweg ontbreekt, terwijl dit wel noodzakelijk is. Dit dient meegenomen te worden in het plan voor het 

LCE. 

 
27.3 Andere mogelijke oplossingen 

Inspreker is van mening dat er nog andere mogelijke oplossingen zijn. Zo kan het LCE dichter bij 

hoofdontsluitingswegen worden geplaatst. Dit is tot nu toe niet onderzocht en afgewogen. Ook noemt inspreker 

de volgende drie varianten: 

● Variant 3A, Hof: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en een kort deel van de Loubergweg vrachtwagen luw 

maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de hof worden de woningen aan alle zijden beschermd 

tegen geluidsoverlast. 

● Variant 3B, Noorddocks: 
 

● Het scheiden van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken; 

● Het personeel parkeert onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● De afstand tussen de loods en de omliggende woningen wordt vergroot. Aan de noordzijde komt een 

patio met ruimte voor de stalling van vrachtwagens, een ruime rijbaan en de docking helling wordt 

afgescheiden van de woningen door een groene geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 

meter. 

● Variant 3C, De Tweeling: 
 

● Het verleggen van de aan- en afvoerstromen en de Loubergweg vrachtwagenluw maken door ruimte 

te creëren via een parallele vrachtwagenroute tussen de gebouwen door; 

● Het personeel parkeer onder het gebouw waardoor minder verhard oppervlak nodig is, er meer 

infiltratie van regenwater is en het krijgt een groenere uitstraling; 

● Door bijna volledig gesloten bebouwing rond de parallelweg worden de woningen rondom het terrein 

beter beschermd tegen geluidoverlast. Helemaal als de noordzijde wordt aangevuld met een groene 

geluidswerende muur die minder hoog is dan 13 meter; 

● De woningen aan de Stuijvenburchstraat worden meer ontzien doordat voor een deel de gebouwen 
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van 13 meter hoog verder weg liggen en de deels de woningen alleen tegen een geluidswerende muur 

kijken. Zo wordt ook minder zon uit de tuinen weggenomen; 

● Twee gebouwen zijn bij brand beter te bereiken en het uitbranden van het gehele pand kan 

voorkomen worden. Onafhankelijke depots zijn beter te scheiden en kunnen een eigen identiteit 

krijgen. 

 

 
Bij iedere variant zijn tekeningen toegevoegd. De drie varianten komen overeen in het volgende: 

● De woning aan Stationsstraat 4 verdwijnt; 

● Mogelijkheid om de Loubergweg tussen de entrees vrachtwagenluw te maken; 

● De zuid entree schuift op richting het spoor. 

 

 
Antwoord 

27.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 

● De termijn voor de terinzagelegging van de NRD is vormvrij. Aangezien de ter visielegging deels overlapte 

met de schoolvakantie is gekozen voor een lange ter visielegging van 6 weken. De industrie is één van de 

samenwerkingspartners binnen Eerbeek-Loenen 2030. Zij zijn dus betrokken bij de totstandkoming van 

de plannen. Bij het opstellen van de NRD is heel zorgvuldig gekeken naar de uitspraak van de Raad van 

State op het bestemmingsplan Eerbeek. De leefbaarheidsaspecten uit de uitspraak zijn overgenomen in de 

onderzoeksopzet voor het MER. Op deze wijze worden de effecten op de leefbaarheid in beeld gebracht en 

kunnen deze meegenomen worden in de definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Er is altijd open 

en transparant met de omgeving gecommuniceerd over de doelstelling van het project en de ruimte voor 

participatie. Ook is de omgeving in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Wij zijn van mening 

dat het gevolgde participatieproces geheel in lijn is met de Omgevingswet zoals deze in 2022 in werking 

zal treden. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten / effecten op bijvoorbeeld het woon- en leefklimaat. In het kader van 

het project Wegennet wordt onder meer door het opstellen van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) 

een integrale aanpak beoogd, niet alleen in relatie tot het Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in relatie 

tot de overige bedrijvigheid. In het VCP zullen de verkeersstromen zorgvuldig in kaart worden gebracht. 

Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project Wegennet Eerbeek-Loenen 

2030. 

Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . Meer informatie over de samenhang tussen de projecten is te 

vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van stikstof. 

● Uitgangspunten waarvan inspreker stelt dat deze nergens worden hard gemaakt: 
 

● Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

● Zoals u eerder in de reactienota kunt lezen worden in het MER, naast het voormalig 

Burgersterrein, ook andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de 

definitieve locatiekeuze wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om regels over wanneer 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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vrachtverkeer mag af- en aanrijden op te nemen in het provinciaal inpassingplan. 

● Het aantal parkeerplaatsen en het beoogde groen zijn afhankelijk van de locatie van het Logistiek 

Centrum Eerbeek. Zodra een definitieve locatiekeuze is gemaakt zal middels het ontwerpproces 

opnieuw naar deze aspecten gekeken worden. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het 

realiseren van voldoende ruimte voor parkeerplaatsen een hard uitganspunt, zodat wachtende 

vrachtwagens niet op de openbare weg hoeven te wachten. Het beoogde groen blijft groen en zal niet 

veranderen in parkeerplaatsen. 

● De afhandeling van filevorming is onderdeel van het nog uit te voeren milieuonderzoek. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van 

de luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast voor de woonomgeving. 

● Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt gekeken naar het realiseren van 

parkeerplaatsen op het terrein van het logistiek centrum, zodat vrachtwagens niet hoeven te wachten 

op de openbare weg. Overnachtende chauffeurs of chauffeurs die buiten de openingstijden bij het 

Logistiek Centrum Eerbeek arriveren vormen een andere categorie. Deze categorie maakt geen 

onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030 wordt in een apart project gekeken naar een mogelijke truckparking. 

De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan de 25.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte, die de papier- en kartonindustrie op dit moment al heeft vastgelegd. Dit exacte 

getal van 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte is de harde/toegezegde huidige structurele behoefte aan 

opslag voor gereed-product bij de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan. Daarnaast is er nog een variabele behoefte: de resterende 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte 

wordt als flexibele inzet gebruikt voor alleen de papier- en kartonindustrie. De papier- en 

kartonindustrie kent over het hele jaar pieken en dalen als het gaat om opslagbehoefte voor gereed 

product. Deze flexibel in te zetten 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte is hiervoor bedoeld. Deze 

flexibele ruimte heeft de papier- en kartonindustrie qua productiecapaciteit beschikbaar in de 

verschillende vergunningen. 

NB. Tevens zal nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven 

worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de 

Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels 

flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. Dit 

omdat de totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product, voor de huidige partners die in 

het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte ligt. 

● Leefbaarheid is, naast Vestigingsklimaat en Energietransitie, een van de thema's waar binnen de 

projecten onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 aan wordt gewerkt. Niet ieder project onder 

Eerbeek-Loenen 2030 zet in op alle drie de thema's. De samenhang tussen de projecten is van belang 

om alle thema's onder de aandacht te brengen. Meer informatie over de samenhang en de thema's 

waaraan gewerkt wordt binnen een project is te vinden 

op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

 
 

27.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is afgerond en toegevoegd als bijlage 1. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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De U-vorm van het gebouw, zoals geprojecteerd op het Burgersterrein, werkt als een geluiddemper. 

Ondergronds parkeren is geen uitgangspunt voor het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
Zoals u onder 27.1 kunt lezen, worden de milieuonderzoeken nog uitgevoerd waardoor op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan kan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. Dit geldt ook voor de 

bezonning/schaduwwerking van de woningen aan de centrumzijde en de geluidsbelasting. Op het moment van 

de vergunningaanvraag voor het bouwen van het Logistiek Centrum Eerbeek is gesproken met de 

Veiligheidsregio over het borgen van de brandveiligheid van het Logistiek Centrum Eerbeek. Het aanvragen 

van de omgevingsvergunning valt buiten de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur. Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project 

Wegennet. Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg is onderdeel van de scope van 

het project Logistiek Centrum Eerbeek op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op het 

Burgersterrein komt. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
27.3 Andere mogelijke oplossingen 

In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zal de m.e.r. algemener worden ingestoken. In de m.e.r. zullen de locaties voor een Logistiek Centrum 

Eerbeek met elkaar worden vergeleken en worden er geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor 

maakt de inrichting van het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein momenteel geen onderdeel uit 

van de m.e.r.. Indien uit het m.e.r. blijkt dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie is voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek dan zal de inrichting van het voormalig Burgersterrein nader worden uitgewerkt 

richting het ontwerp inpassingsplan. Dan zal ook gekeken worden naar de varianten die inspreker voordraagt 

voor de inrichting van het voormalig Burgersterrein. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 28 

Reactienummer: 28 

Indiener: Inspreker 28 

 
 
Samenvatting 

In deze samenvatting wordt enkel ingegaan op de passages over het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
28.1 Logistiek Centrum Eerbeek 

De NRD is beperkt door het LCE op het voormalig Burgersterrein als een voldongen feit te beschouwen. Het 

inpassingsplan mist volgens inspreker een belangrijk alternatief, namelijk het zoeken naar een geschiktere 

locatie. Het inpassingsplan voor MM laat zien welke problemen industrie, historisch zo ontstaan, in een 

dorpskern tot gevolg kan hebben. Daarom is het heel onlogisch om nieuwe bedrijvigheid in het hart van 

Eerbeek te ontwikkelen. In het kader van de bevordering van de leefbaarheid zou woningbouw, en deels ook 

specifiek voor de ouderen, op het Burgersterrein veel passender zijn. Vanuit het Rijk ligt er een enorme 

woningbouwopgave, er is weer nieuw woningcontingent, het verhoogt de grondopbrengst (in plaats van 

afwaarderen van de grond, waartoe de gemeente nu genoodzaakt is) en is een noodzakelijk financieel voordeel 

voor de gemeente Brummen. Redenen genoeg om dit in ieder geval als alternatief te onderzoeken. 

 
28.2 Proces 

Het lijkt erop dat een keuze uit de varianten gemaakt gaat worden op basis van het planMER. Echter, een 

inpassingsplan moet voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Hiervoor is een planologische afweging 

noodzakelijk. Leefbaarheid is niet altijd te vatten in theorie en metingen. Inspreker ervaart nu dat het 

industrieterrein niet alleen groter is geworden, maar ook veel zichtbaarder door de gaten die vallen. Hierdoor 

wordt de beleving van de aanwezigheid van de fabriek steeds groter. 

 
 
Antwoord 

28.1 Logistiek Centrum Eerbeek 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Dit alternatievenonderzoek is net als het project Logistiek Centrum Eerbeek niet 

gericht op het onderzoeken van een andere passende invulling voor het voormalig Burgersterrein, zoals 

bijvoorbeeld woningbouw, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie zou komen. De scope 

van het alternatievenonderzoek is gericht op alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Het 

vraagstuk wat een passende invulling is voor het voormalig Burgersterrein wordt, op het moment dat het 

Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie komt, opgepakt binnen het programma Eerbeek-Loenen 

2030. Overigens is het nuttig om heir te vermelden dat de onderliggende bestemming van het Burgersterrein 

'Bedrijven' is. 

 
28.2 Proces 

In het MER zal onderzocht worden wat de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek voor effecten heeft op het 

milieu. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden vastgelegd in het milieueffectrapport (MER). Zodra 

deze uitkomsten bekend zijn, zal een brede afweging gemaakt worden voor de voorkeurslocatie. Bij deze brede 

afweging speelt onder andere ook de financiering een rol. Op basis van deze brede afweging zal uiteindelijk een 

voorkeursalternatief worden opgesteld en deze zal verder worden uitgewerkt. Bij de uitwerking van het 

voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal inpassingsplan zal de omgeving actief worden 
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betrokken. De goede ruimtelijke ordening zal ook worden vastgelegd in het inpassingsplan. 

 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 29 

Reactienummer: 29 

Indiener: Inspreker 29 

 
 
Samenvatting 

 
29.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 
 

● Het plan heeft voor een groot deel in de zomervakantie terinzage gelegen waardoor de feitelijke 

reactietermijn op het plan te kort is geweest. Er is niet zorgvuldig gehandeld en te weinig rekening 

gehouden met de inspraak van bewoners. Daarbij komt dat Provincie Gelderland van te voren overleg 

heeft gehad met de industrie en met haar contractuele verplichtingen is aangegaan. Hierdoor heeft de 

industrie een onevenwichtige en onevenredige voorsprong ten opzichte van de bewoners. In de 

Omgevingswet wordt participatie vanaf het begin van groot belang geacht. De handelswijze van de 

provincie verdraagt zich niet met de benadering uit de Omgevingswet. 

● De beoordeling van de effecten op het woon- en leefklimaat voor het centrum, het Soerense Zand Noord, 

het Palisiumpark en het Wilhelminapark zijn ondoorgrondelijk, omdat informatie over de 

verkeersstromen ontbreekt en het inzicht van de verkeersintensiteit op de Loubergweg en de aan- en 

afvoerroutes niet zijn verstrekt. Op dit moment is de Loubergweg al een gevaarlijke weg voor voetgangers 

en fietsers. Inspreker pleit ervoor om dit alsnog integraal deel uit te laten maken van het plan voor het 

LCE. 

● Informatie over de te verwachten stikstofuitstoot ontbreekt. Echter is dit wel allesbepalend. 

● In het plan staan de volgende uitgangspunten die nergens hard worden gemaakt: 
 

● Het daadwerkelijk verplicht stellen van elektrisch vervoer; 

● De tijden waarop het LCE in gebruik mag zijn. Inspreker vindt dat het LCE tussen 22.00 en 06.00 

uur niet in gebruik mag zijn en dat de zondagsrust gewaarborgd blijft; 

● Het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Worden dit voldoende parkeerplaatsen of gaat er ook 

nog in de wijk geparkeerd worden? Kan het bedoelde groen in het plan alsnog veranderen naar 

parkeerplaatsen?; 

● Er is geen inzicht gegeven in de afhandeling van filevorming die zal ontstaan als de vrachtwagens het 

terrein nog niet op kunnen; 

● Er is geen zicht gegeven in de effecten van het LCE op luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast 

voor de woonomgeving; 

● Er is geen duidelijkheid over een oplossing voor verblijf(parkeer)plaatsen/opvangplek voor 

vrachtwagens en hun chauffeurs die buiten de openingstijden bij het LCE arriveren. Inspreker haalt 

hierbij aan dat op andere plekken in Eerbeek overlast wordt ervaren; 

● In het plan wordt gesproken over het volbouwen van 32.000 m2 terwijl er contractueel 25.500 m2 

nog is. Op dit moment is er geen zekerheid over het volledig benutten van de extra capaciteit van 

6.500 m2. Met het plan om nu al 32.000 m2 vol te bouwen wordt de indruk gewekt dat Provincie 

Gelderland als ondernemer gaat anticiperen op ontwikkelingen in de markt, wat niet tot haar taak 

behoort; 

● Het plan voorziet niet dan wel ruim onvoldoende in de wens om de leefbaarheid te vergroten. De 

leefbaarheid wordt wel genoemd, maar gaat hier volstrekt aan voorbij en werkt dit ook niet uit wat in 

strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing en inpassing. 
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29.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

Het plaatsen van een dergelijk kolossaal bedrijfspand met enorme verkeersstromen en verkeersintensiteit 

tegen het centrum van een dorp aan is geen verbetering van de kwaliteit van het centrum, de leefbaarheid en de 

toeristische aantrekkingskracht. Heeft Eerbeek niet reeds voldoende last van de vanuit de historie gegroeide 

situatie dat fabrieken zich nu te dicht bij woonwijken of zelfs in woonwijken bevinden? Inspreker vindt het dan 

ook onbegrijpelijk dat overwogen wordt een LCE op het Burgersterrein te bouwen. 

 
29.3 Andere mogelijke oplossingen 

Inspreker ziet het afzien van de bouw van het LCE op het voormalige Burgersterrein en de plannen van het LCE 

op het industrieterrein aan de Kollergang te Eerbeek als oplossing. Het LCE ligt dan dichterbij de 

ontsluitingsweg langs het kanaal en het zou kunnen resulteren in een aanzienlijke afname van vrachtverkeer 

door het centrum van Loenen. Iets wat de Provincie Gelderland mee zou moeten nemen in haar 

besluitvorming. 

 
Antwoord 

29.1 Algemeen 

Inspreker noemt in de zienswijzen de volgende vier algemene punten: 

● De termijn voor de terinzagelegging van de NRD is vormvrij. Aangezien de ter visielegging deels overlapte 

met de schoolvakantie is gekozen voor een lange ter visielegging van 6 weken. De industrie is één van de 

samenwerkingspartners binnen Eerbeek-Loenen 2030. Zij zijn dus betrokken bij de totstandkoming van 

de plannen. Bij het opstellen van de NRD is heel zorgvuldig gekeken naar de uitspraak van de Raad van 

State op het bestemmingsplan Eerbeek. De leefbaarheidsaspecten uit de uitspraak zijn overgenomen in de 

onderzoeksopzet voor het MER. Op deze wijze worden de effecten op de leefbaarheid in beeld gebracht en 

kunnen deze meegenomen worden in de definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Er is altijd open 

en transparant met de omgeving gecommuniceerd over de doelstelling van het project en de ruimte voor 

participatie. Ook is de omgeving in een vroeg stadium betrokken bij de planvorming. Wij zijn van mening 

dat het gevolgde participatieproces geheel in lijn is met de Omgevingswet zoals deze in 2022 in werking 

zal treden. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak 

gedaan worden over de resultaten / effecten op bijvoorbeeld het woon- en leefklimaat. In het kader van 

het project Wegennet wordt onder meer door het opstellen van het Verkeerscirculatieplan Eerbeek (VCP) 

een integrale aanpak beoogd, niet alleen in relatie tot het Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in relatie 

tot de overige bedrijvigheid. In het VCP zullen de verkeersstromen zorgvuldig in kaart worden gebracht. 

Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project Wegennet Eerbeek-Loenen 

2030. 

Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . Meer informatie over de samenhang tussen de projecten is te 

vinden op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van stikstof. 

● Uitgangspunten waarvan inspreker stelt dat deze nergens worden hard gemaakt: 
 

● Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

● Zoals u eerder in de reactienota kunt lezen worden in het MER, naast het voormalig 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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Burgersterrein, ook andere locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek bekeken. Afhankelijk van de 

definitieve locatiekeuze wordt beoordeeld of het noodzakelijk is om regels over wanneer 

vrachtverkeer mag af- en aanrijden op te nemen in het provinciaal inpassingplan. 

● Het aantal parkeerplaatsen en het beoogde groen zijn afhankelijk van de locatie van het Logistiek 

Centrum Eerbeek. Zodra een definitieve locatiekeuze is gemaakt zal middels het ontwerpproces 

opnieuw naar deze aspecten gekeken worden. Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek is het 

realiseren van voldoende ruimte voor parkeerplaatsen een hard uitganspunt, zodat wachtende 

vrachtwagens niet op de openbare weg hoeven te wachten. Het beoogde groen blijft groen en zal niet 

veranderen in parkeerplaatsen. 

● De afhandeling van filevorming is onderdeel van het nog uit te voeren milieuonderzoek. 

● Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen ten aanzien van 

de luchtkwaliteit, trillingen en geluidsoverlast voor de woonomgeving. 

● Binnen het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt gekeken naar het realiseren van 

parkeerplaatsen op het terrein van het logistiek centrum, zodat vrachtwagens niet hoeven te wachten 

op de openbare weg. Overnachtende chauffeurs of chauffeurs die buiten de openingstijden bij het 

Logistiek Centrum Eerbeek arriveren vormen een andere categorie. Deze categorie maakt geen 

onderdeel uit van de scope van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Binnen het programma 

Eerbeek-Loenen 2030 wordt in een apart project gekeken naar een mogelijke truckparking. 

De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan de 25.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte, die de papier- en kartonindustrie op dit moment al heeft vastgelegd. Dit exacte 

getal van 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte is de harde/toegezegde huidige structurele behoefte aan 

opslag voor gereed-product bij de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan. Daarnaast is er nog een variabele behoefte: de resterende 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte 

wordt als flexibele inzet gebruikt voor alleen de papier- en kartonindustrie. De papier- en 

kartonindustrie kent over het hele jaar pieken en dalen als het gaat om opslagbehoefte voor gereed 

product. Deze flexibel in te zetten 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte is hiervoor bedoeld. Deze 

flexibele ruimte heeft de papier- en kartonindustrie qua productiecapaciteit beschikbaar in de 

verschillende vergunningen. 

NB. Tevens zal nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven 

worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de 

Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels 

flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. Dit 

omdat de totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product, voor de huidige partners die in 

het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte ligt. 

● Leefbaarheid is, naast Vestigingsklimaat en Energietransitie, een van de thema's waar binnen de 

projecten onder het programma Eerbeek-Loenen 2030 aan wordt gewerkt. Niet ieder project onder 

Eerbeek-Loenen 2030 zet in op alle drie de thema's. De samenhang tussen de projecten is van belang 

om alle thema's onder de aandacht te brengen. Meer informatie over de samenhang en de thema's 

waaraan gewerkt wordt binnen een project is te vinden 

op: www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030 . 

 
 

29.2 Onderzoek naar goede inpassingsvarianten 

Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Nieuws/Samenhang-projecten-Eerbeek-Loenen-2030
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29.3 Andere mogelijke oplossingen 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Inmiddels is het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. De door u 

aangedragen alternatieve locatie is meegenomen in het alternatievenonderzoek. Uit het alternatievenonderzoek 

is gekomen dat de locatie Kollergang verder onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is 

opgenomen als bijlage 1. 

 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 30 

Reactienummer: 30 

Indiener: Inspreker 30 

 
 
Samenvatting 

 
Voorafgaand aan de inhoud van de zienswijze merkt inspreker op dat het lastig of zelfs onmogelijk is om alle 

aspecten goed te overzien en te kunnen beoordelen op wat exact onderzocht gaat worden. 

 
30.1 Overig/Algemeen 

Hieronder komen een aantal punten aan de orde die meer algemeen van aard zijn, maar dusdanig relevant zijn 

dat inspreker ze graag onder de aandacht brengt. 

 
30.1.1 Loskoppelen NRD en traject 'ontwerp van gebouw en buitenruimten' 

Inspreker benoemt dat input met betrekking tot de inpassing van een eventueel LCE (overgang naar het 

stationsgebied, aanzicht van het LCE), (gevel)beplanting, etc.) geen onderdeel uitmaakt van deze zienswijze. 

Dit, omdat participatie en input op deze zaken in een separaat traject geregeld gaat worden. Inspreker ziet wel 

relevante verbanden met de bovengenoemde onderwerpen. Volgens inspreker kunnen beide trajecten dan ook 

niet los van elkaar gezien worden en is het onvoldoende duidelijk hoe de inzichten goed en tijdig gecombineerd 

gaan worden. Dit ziet inspreker graag verduidelijkt. 

 
30.1.2 Borging uitgangspunten 

Uit de NRD blijken de uitgangspunten rondom energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid allerminst 

'hard'. Uit de termen die nu worden gebruikt, kan een intentie en/of inspanning worden afgeleid, maar 

allerminst een 'hard' fundament die als basis kan dienen voor verdere onderzoeken en reken- en tekenwerk. De 

vraag is wat de waarde is die gehecht kan worden aan de uitkomsten van de onderzoeken en doorrekeningen 

als belangrijke input-factoren hiervoor niet vaststaan en niet uitgesloten kan worden dat deze zelfs sterk 

kunnen fluctueren. Inspreker verzoekt om het geschetste issue met betrekking tot de 'hardheid' van de 

uitgangspunten weg te nemen door: 

● 'Harde' afspraken te maken over de uitgangspunten en deze formeel te bekrachtigen. 

● Gevoeligheidsanalyses uit te voeren om inzichtelijk te maken wat het effect is van aanpassingen of 

eventuele afwijkingen. 

 

30.1.3 Behoud woning Stationstraat 4 

Allereerst wil inspreker opmerken dat zij graag de woning aan de Stationstraat 4 behouden ziet blijven. Het is 

van belang dat de verhuurbaarheid en een goede kwaliteit van de (directe) woon- en leefklimaat minimaal op 

peil blijft en het liefst wordt verbeterd. Het niet behouden van de woning zou het mogelijk kunnen maken om 

de woning aan de Stuijvenburchstraat te ontlasten. Hieruit leidt inspreker af dat de bebouwing in dat geval 

meer in de richting van het huidige perceel van de Stationstraat 4 zou opschuiven. Dan komt de bebouwing 

dichter richting het stationsgebouw en daarmee ook de effecten. Dat roept de vraag op in hoeverre die effecten 

van invloed zijn op het stationsgebouw en het woon- en leefgenot voor de bewoners/huurders. 

 
30.1.4 'Niet gegarandeerd afgenomen' meters LCE 

Bij de uitgangspunten is aangegeven dat het vloeroppervlak maximaal 32.000 m2 is. Op pagina 15 van de NRD 

wordt aangegeven dat de omvang van het LCE is vastgesteld. Hiermee lijkt het besluit om 32.000 m2 te willen 
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realiseren reeds genomen. Onduidelijk is wanneer en op grond waarvan dit dan zou zijn gebeurd en wat de 

status van dit 'besluit' is. Volgens inspreker is dit besluit, als het inderdaad genomen is, voorbarig en 

onvoldoende zorgvuldig. Inspreker verzoekt om dit besluit te heroverwegen. 

 
Indien beoogd wordt een LCE te realiseren met meer dan de 25.500 m2 'gegarandeerde' invulling, wordt 

aandacht gevraagd voor het 'niet gegarandeerde' deel. 

 
30.1.4.1 Benut het zo mogelijk als variabele om tot de best mogelijke invulling/variant te komen 

Het bebouwingsvolume (boven de gegarandeerd benutte 25.500 m2) zou een variabele kunnen zijn om effecten 

inzichtelijk te maken. Niet 'noodzakelijke' meters kunnen ten behoeve van andere aspecten benut worden, 

bijvoorbeeld door de afstand tot de woningen te vergroten. Dit kan resulteren in een positief effect op aspecten 

als geluid, trillingen en woonkwaliteit. 

 
30.1.4.2 Heroverweeg noodzaak gegeven onzekerheid daadwerkelijk gebruik 

De invulling van de meters die eventueel meer gerealiseerd worden dan de 25.500 m2 kennen een zeer 

beperkte doelgroep waarvan zekerheid op afname van de eventueel resterende m2 beperkt lijkt. Allerminst 

zekerheid over afname en gebruik van de resterende m2, terwijl wel zeker is dat deze meters benut kunnen 

worden ten gunste van andere relevante aspecten. 

 
30.1.4.3 Bouw garanties in voor doelgroep en gebruik en/of reken effecten door in MER 

De gewenste ontwikkeling is het oprichten van een LCE voor de op- en overslag van gereed product vanuit de 

papier- en kartonfabrieken in Eerbeek. In de NRD op pagina 16 onder het kopje 'bestemming' staat de 

ontwikkeling als volgt omschreven: 'Het LCE is bedoeld als logistiek centrum, gerelateerd aan de papier- en 

kartonindustrie in de regio.' Geïnterpreteerd zou kunnen worden dat de doelgroep van gebruikers breder is 

dan de papier- en kartonfabrieken in Eerbeek. Indien dat inderdaad het geval is, zou invulling van de eventuele 

extra m2 plaats kunnen vinden met andere producten van buiten het dorp. Dit is contraproductief aan de 

doelstelling van het project en zal leiden tot een toename van verkeersbewegingen en -volume en tot extra 

uitstoot. Dit zal geen positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Inspreker verzoekt garanties 

in te bouwen met betrekking tot de bestemming om daarmee negatieve effecten te voorkomen. Indien dit niet 

mogelijk of wenselijk is wordt verzocht om in het MER de effecten inzichtelijk te maken wanneer (een deel van) 

de 'resterende' m2 van het LCE wordt ingevuld met andere producten van buiten het dorp. 

 
30.2 Varianten 

Inspreker voegt een derde hoofdvariant toe. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk ten opzichte van de 

andere hoofdvarianten is dat het verharde gedeelte ten behoeve van onder andere activiteiten als 

laden/lossen, rangeren en parkeren zoveel mogelijk 'binnenin' de bebouwingsvorm ligt. De ontsluiting is 

bewust 'ongeveer' in het midden ingetekend vanuit de gedacht deze op voldoende afstand van de 

Stuijvenburchstraat en de spoorlijn te houden om daarmee mogelijke knelpunten in verkeersafwikkeling of 

veiligheid zo veel mogelijk te voorkomen. Inspreker gaat ervanuit dat de ontsluiting een onderdeel is dat in het 

MER aan de orde komt. 

 
30.3 Onderzoeken 

 
30.3.1 Verkeer en vervoer 

Inspreker vraagt onder meer aandacht voor het onderzoeken van de effecten van een reductie 

bebouwingsvolume en voor situaties die kunnen leiden tot extra verkeersbewegingen en -volume. Ook ziet 

inspreker graag dat de zaken die benoemd zijn onder 30.1.4 worden meegenomen in de onderzoeken en dat de 

effecten hiervan in beeld worden gebracht. Inspreker gaat ervanuit dat de ontsluiting van de voorgedragen 
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hoofdvariant wordt meegenomen in het onderzoek naar de verkeersveiligheid. 

 
30.3.2 Geluid 

 
30.3.2.1 Naast verandering in aantal objecten ook verandering in geluidsbelasting van object 

Inspreker heeft begrepen dat de verandering in geluidsbelasting van een geluidsgevoelig object niet in beeld 

wordt gebracht. De MER laat de geluidsbelasting in de toekomstige situatie zien, maar de feitelijke 

geluidsbelasting in de referentiesituatie niet. Het daadwerkelijke verschil tussen de referentiesituatie en de 

toekomstige situatie is voor inspreker een relevant effect. 

 
30.3.2.2 Check op geschiktheid geluidsmodellen en/of maatwerk specifieke situatie 

In het MER wordt gebruik gemaakt van geluidsmodellen om de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige 

objecten te onderzoeken. Onduidelijk is in hoeverre die modellen passend/geschikt zijn voor deze specifieke 

situatie en /of dat maatwerk mogelijk is met de beoogde geluidsmodellen. Inspreker vraagt aandacht voor zijn 

situatie dat aan de achterzijde, direct aan de andere kant van het spoor een hal is gerealiseerd. Afhankelijk van 

de vorm en de positionering van een eventueel LCE is het mogelijk dat aan de voorzijde/zijkant eveneens een 

hoge hal komt of juist een 'opening' met een directe verbinding naar geluidsbronnen van het LCE. In het eerste 

geval komt de locatie van inspreker mogelijk in een soort 'klankkast' te liggen. In het tweede geval is er geen 

dempend effect richting de geluidsbronnen van het LCE. 

 
30.3.2.3 Piek in geluidsbelasting a.g.v. neerzetten / vallen papierrollen 

Het gereed product van de participerende fabrieken bestaat voor een aanzienlijk deel uit grote rollen 

papier/karton. De praktijk leert dat bij de op- en overslag bij laden en lossen van dergelijke rollen geregeld 

flinke piekbelastingen in geluid optreden. Bijvoorbeeld doordat een rol uit de klemmen van de heftruck valt of 

doordat deze onzorgvuldig/onvoorzichtig wordt neergezet. Inspreker ziet graag dat dit aspect ook meegenomen 

wordt in het MER. 

 
30.3.3 Trillingen 

Het vallen of onzorgvuldig/onvoorzichtig neerzetten van rollen geldt ook voor trillingen. In de NRD is voor het 

aspect trillingen 'slechts' een beschouwing en beschrijving voorzien op basis van expert judgement. Mede 

gezien bovenstaande kan de vraag gesteld worden of een meer diepgaande analyse inclusief feitelijke metingen 

niet beter op zijn plaats zijn. 

 
30.3.4 Luchtkwaliteit 

Inspreker ziet graag de zaken benoemd onder 30.1.2 meegenomen worden in de onderzoeken. 

 
30.3.5 Natuur 

Inspreker ziet graag de zaken benoemd onder 30.1.2. meegenomen worden in de onderzoeken. 

 
30.3.6 Wonen 

Voor het onderzoek naar de invloed op de woonkwaliteit is een kwalitatief onderzoek op basis van expert 

judgement beoogd. Wonen en de woonkwaliteit is voor inspreker een belangrijk aspect. De toelichting in de 

NRD geeft op dit moment niet het vertrouwen dat de juiste zaken op de juiste wijze onderzocht en in beeld 

gebracht worden. Het is niet duidelijk wat exact onderzocht gaat worden. 

 
30.3.7 Uitsluiting energietransitie en duurzaamheid 

Energietransitie en duurzaamheid ontbreken in de beoordelingscriteria. Als argument wordt aangedragen dat 

er bij de uitgangspunten gekozen is om maximale inzet vast te leggen en het effect van energietransitie en 



Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek 2021 Gesloten 

donderdag 4 maart 2021 Pagina 112 van 138 

 

 

 

duurzaamheid daarmee voor alle varianten gelijk is. Deze argumentatie schiet volgens inspreker te kort. Het 

doel van het MER is namelijk om inzicht te geven in de effecten, zodat een bewuste afgewogen keuze gemaakt 

kan worden. Door het niet in beeld brengen van de effecten op het aspect energietransitie en duurzaamheid 

worden relevante effecten achterwege gelaten die volgens inspreker wel degelijk relevant kunnen zijn om een 

goede afgewogen keuze te kunnen maken. Het is relevant om te weten wat het effect is. 

 
Antwoord 

30.1 Overig/Algemeen 

 
30.1.1 Loskoppelen NRD en traject 'ontwerp van gebouw en buitenruimten' 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt niet losgekoppeld van het traject 'ontwerp van gebouw en 

buitenruimten'. In hoofdstuk 6 van de reactienota kunt u lezen hoe het vervolgproces er uit ziet. Tevens kunt u 

in hoofdstuk 3 de belangrijkste participatiemomenten lezen. 

 
In het milieueffectrapport zal onderzocht worden wat de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek voor 

effecten heeft op het milieu en de omgeving. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden vastgelegd in 

het milieueffectrapport (MER). Zodra deze uitkomsten bekend zijn, zal een brede bestuurlijke afweging 

gemaakt worden voor de voorkeurslocatie. Bij deze brede afweging speelt onder andere ook input vanuit het 

omgevingsproces een rol. Op basis van deze brede afweging zal uiteindelijk een voorkeursalternatief worden 

opgesteld en deze zal verder worden uitgewerkt. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het 

ontwerp provinciaal inpassingsplan zal de omgeving opnieuw actief worden betrokken. 

 
In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de keuze voor het ontwerp van het gebouw en 

de buitenruimte momenteel geen onderdeel uit van de m.e.r., omdat dit locatie afhankelijk is. De keuze 

voor het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte komen aan bod op het moment dat 

het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt richting het ontwerp provinciaal inpassingsplan. 

 
30.1.2 Borging uitgangspunten 

De uitgangspunten rondom energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn harde uitgangspunten in 

het project. 

 
Onder andere elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum wordt 

als hard uitgangspunt meegenomen in de m.e.r.. 

 
30.1.3 Behoud woning Stationstraat 4 

Dat indiener de woning aan Stationstraat 4 graag wil behouden is ter kennisname aangenomen. 

 
Onder 30.1.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid 

van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. 

 
In de NRD is de variant voor wat betreft het voormalig Burgersterrein opgenomen met behoudt van de woning 

Stationstraat 4. Aangrenzende woningen worden in de milieuonderzoeken betrokken. De resultaten van de uit 

te voeren onderzoeken in het kader van de m.e.r. geven de effecten van deze variant op milieu en 
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omgeving weer. Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
30.1.4 'Niet gegarandeerd afgenomen' meters LCE 

Onder deze paragraaf wordt tevens antwoord gegeven op 30.1.4.1, 30.1.4.2 en 30.1.4.3. 

 
De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan de 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte, die de 

papier- en kartonindustrie op dit moment al heeft vastgelegd. Dit exacte getal van 25.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte is de harde/toegezegde huidige structurele behoefte aan opslag voor gereed-product bij de 

huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan. Daarnaast is er nog een variabele 

behoefte: de resterende 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte wordt als flexibele inzet gebruikt voor alleen de 

papier- en kartonindustrie. De papier- en kartonindustrie kent over het hele jaar pieken en dalen als het gaat 

om opslagbehoefte voor gereed product. Deze flexibel in te zetten 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte is hiervoor 

bedoeld. Deze flexibele ruimte heeft de papier- en kartonindustrie qua productiecapaciteit beschikbaar in de 

verschillende vergunningen. 

 
NB. Tevens zal nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van 

reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en 

de locatie van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor 

de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. Dit omdat de totale toekomstige behoefte aan 

opslag van gereed product, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, rond 

de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte ligt. 

 
In de definitieve NRD is de passage onder het kopje 'bestemming' aangepast naar: 'Het LCE is bedoeld als 

logistiek centrum voor de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie uit Eerbeek.' 

 
30.2 Varianten 

Onder 30.1.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de keuze voor het ontwerp van het gebouw 

momenteel geen onderdeel uit van de m.e.r., omdat dit locatie afhankelijk is. De keuze voor het ontwerp van 

het gebouw komt aan bod op het moment dat het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt richting het 

ontwerp provinciaal inpassingsplan. Bij de uitwerking van de voorkeursvariant richting het ontwerp 

provinciaal inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. 

 
De ontsluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek maakt onderdeel uit van dit project. 

 
30.3 Onderzoeken 

 
30.3.1 Verkeer en vervoer 

Bij het uitvoeren van de onderzoeken wordt uitgegaan van een volledig benut Logistiek Centrum Eerbeek. De 

ontsluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek maakt onderdeel uit van dit project. 

 
30.3.2 Geluid 

 
30.3.2.1 Naast verandering in aantal objecten ook verandering in geluidsbelasting van object 

In het MER worden de relevante geluidscontouren van het voornemen bepaald en vervolgens hoeveel 
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geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidscontouren aanwezig zijn. Er wordt daarnaast een vergelijking 

gemaakt met de geluidbelasting (per geluidsbelastingsklasse) die heerst in de referentiesituatie. De huidige 

situatie én de autonome ontwikkeling vormen tezamen de referentiesituatie. 

 
30.3.2.2 Check op geschiktheid geluidsmodellen en/of maatwerk specifieke situatie 

Vanwege deze scope verbreding zullen in het MER voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar 

worden vergeleken en worden er geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor wordt het MER 

algenemen ingestoken. De exacte inpassing van het Logistiek Centrum Eerbeek komt aan bod op het moment 

dat de voorkeurslocatie voor het Logistiek Centrum Eerbeek is gekozen. 

 
30.3.2.3 Piek in geluidsbelasting a.g.v. neerzetten / vallen papierrollen 

De op- en overslag bij laden en lossen maakt onderdeel uit van het geluidsonderzoek die uitgevoerd wordt in 

het kader van het m.e.r.. 

 
30.3.3 Trillingen 

In het MER wordt beschouwd of in de plansituatie een verandering optreedt op het gebied van trillingshinder 

in de omgeving. Deze beschouwing vindt plaats op basis van expert judgement. Het 

onzorgvuldig/onvoorzichtig neerzetten van rollen is onderdeel van de beschouwing. 

 
30.3.4 Luchtkwaliteit 

Voor dit antwoord wordt verwezen naar het antwoord onder 30.1.2. 

 
30.3.5 Natuur 

Voor dit antwoord wordt verwezen naar het antwoord onder 30.1.2. 

 
30.3.6 Wonen 

Het MER beoordeelt de verandering van de woonkwaliteit op basis van expert judgement. Tevens is het 

milieuaspect gezondheid expliciet toegevoegd aan het MER. 

 
Alle onderzoeken die uitgevoerd worden in het kader van het MER dienen als input voor de beoordeling van 

het aspect leefomgeving. De resultaten van het MER laten zien of een goede woonkwaliteit geborgd kan 

worden. 

 
30.3.7 Uitsluiting energietransitie en duurzaamheid 

Onder 30.1.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid 

van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. 

 
Het MER richt zich op de vraag op welke locatie het Logistiek Centrum Eerbeek het beste gerealiseerd kan 

worden. CO2-uitstoot is hierbij geen onderscheidend aspect. Wel is duurzaamheid een belangrijk 

aandachtspunt. Zo is onder andere elektrisch pendelvervoer als een hard uitgangspunt opgenomen in de uit te 

voeren onderzoeken. 

 
In de uit te voeren onderzoeken zijn energietransitie en duurzaamheid geen onderscheidende aspecten. Wel 

worden beide aspecten meegenomen in de uitwerking van het voorkeursalternatief. 

 
Wijzigingen 
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Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

 
Naar aanleiding van de zienswijze is het milieuaspect gezondheid expliciet toegevoegd aan het 

beoordelingskader in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 
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Titel zienswijze 31 

Reactienummer: 31 

Indiener: Inspreker 31 

 
 
Samenvatting 

 
Voorafgaand aan de inhoud van de zienswijze merkt inspreker op dat het lastig of zelfs onmogelijk is om alle 

aspecten goed te overzien en te kunnen beoordelen op wat exact onderzocht gaat worden. 

 
31.1 Overig/Algemeen 

Hieronder komen een aantal punten aan de orde die meer algemeen van aard zijn, maar dusdanig relevant zijn 

dat inspreker ze graag onder de aandacht brengt. 

 
31.1.1 Loskoppelen NRD en traject 'ontwerp van gebouw en buitenruimten' 

 
Inspreker benoemt dat input met betrekking tot de inpassing van een eventueel LCE (overhang stationsgebied, 

aanzicht van het LCE), (gevel)beplanting, etc.) geen onderdeel uitmaakt van deze zienswijze. Dit, omdat 

participatie en input op deze zaken in een separaat traject geregeld gaat worden. Inspreker ziet wel relevante 

verbanden met de bovengenoemde onderwerpen. Volgens inspreker kunnen beide trajecten dan ook niet los 

van elkaar gezien worden en is het onvoldoende duidelijk hoe de inzichten goed en tijdig gecombineerd gaan 

worden. Dit ziet inspreker graag verduidelijkt. 

 
31.1.2 Borging uitgangspunten 

Uit de NRD blijken de uitgangspunten rondom energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid allerminst 

'hard'. Uit de termen die nu worden gebruikt, kan een intentie en/of inspanning worden afgeleid, maar 

allerminst een 'hard' fundament die als basis kan dienen voor verdere onderzoeken en reken- en tekenwerk. De 

vraag is wat de waarde is die gehecht kan worden aan de uitkomsten van de onderzoeken en doorrekeningen 

als belangrijke input-factoren hiervoor niet vaststaan en niet uitgesloten kan worden dat deze zelfs sterk 

kunnen fluctueren. Inspreker verzoekt om het geschetste issue met betrekking tot de 'hardheid' van de 

uitgangspunten weg te nemen door: 

● 'Harde' afspraken te maken over de uitgangspunten en deze formeel te bekrachtigen. 

● Gevoeligheidsanalyses uit te voeren om inzichtelijk te maken wat het effect is van aanpassingen of 

eventuele afwijkingen. 

 

31.1.3 Behoud woning Stationstraat 4 

Allereerst wil inspreker opmerken dat zij graag de woning behouden ziet blijven en dat daarbij een prettig 

woon- en leefklimaat gewaarborgd wordt. In het MER wordt onderzocht of behoud van de woning mogelijk 

en/of wenselijk is. Inspreker ziet graag dat wanneer behoud niet mogelijk of wenselijk lijkt, er inzichtelijk 

wordt gemaakt onder welke voorwaarden en/of aanpassingen dat wel het geval is. Een zorgvuldige en bewust 

afgewogen keuze over het niet behouden van de woning kan volgens inspreker niet gemaakt worden zonder 

inzicht in het effect van het aanpassen van dergelijke aspecten en de mate waarin het haalbaar is om die 

aanpassingen door te voeren. 

 
31.1.4 'Niet gegarandeerd afgenomen' meters LCE 

Bij de uitgangspunten is aangegeven dat het vloeroppervlak maximaal 32.000 m2 is. Op pagina 15 van de NRD 
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wordt aangegeven dat de omvang van het LCE is vastgesteld. Hiermee lijkt het besluit om 32.000 m2 te willen 

realiseren reeds genomen. Onduidelijk is wanneer en op grond waarvan dit dan zou zijn gebeurd en wat de 

status van dit 'besluit' is. Volgens inspreker is dit besluit, als het inderdaad genomen is, voorbarig en 

onvoldoende zorgvuldig. Inspreker verzoekt om dit besluit te heroverwegen. 

 
Indien beoogd wordt een LCE te realiseren met meer dan de 25.500 m2 'gegarandeerde' invulling, wordt 

aandacht gevraagd voor het 'niet gegarandeerde' deel. 

 
31.1.4.1 Benut het zo mogelijk als variabele om tot de best mogelijke invulling/variant te komen 

Het bebouwingsvolume (boven de gegarandeerd benutte 25.500 m2) zou een variabele kunnen zijn om effecten 

inzichtelijk te maken. Niet 'noodzakelijke' meters kunnen ten behoeve van andere aspecten benut worden, 

bijvoorbeeld door de afstand tot de woningen te vergroten. Dit kan resulteren in een positief effect op aspecten 

als geluid, trillingen en woonkwaliteit. 

 
31.1.4.2 Heroverweeg noodzaak gegeven onzekerheid daadwerkelijk gebruik 

De invulling van de meters die eventueel meer gerealiseerd worden dan de 25.500 m2 kennen een zeer 

beperkte doelgroep waarvan zekerheid op afname van de eventueel resterende m2 beperkt lijkt. Allerminst 

zekerheid over afname en gebruik van de resterende m2, terwijl wel zeker is dat deze meters benut kunnen 

worden ten gunste van andere relevante aspecten. 

 
31.1.4.3 Bouw garanties in voor doelgroep en gebruik en/of reken effecten door in MER 

De gewenste ontwikkeling is het oprichten van een LCE voor de op- en overslag van gereed product vanuit de 

papier- en kartonfabrieken in Eerbeek. In de NRD op pagina 16 onder het kopje 'bestemming' staat de 

ontwikkeling als volgt omschreven: 'Het LCE is bedoeld als logistiek centrum, gerelateerd aan de papier- en 

kartonindustrie in de regio.' Geïnterpreteerd zou kunnen worden dat de doelgroep van gebruikers breder is 

dan de papier- en kartonfabrieken in Eerbeek. Indien dat inderdaad het geval is, zou invulling van de eventuele 

extra m2 plaats kunnen vinden met andere producten van buiten het dorp. Dit is contraproductief aan de 

doelstelling van het project en zal leiden tot een toename van verkeersbewegingen en -volume en tot extra 

uitstoot. Dit zal geen positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp. Inspreker verzoekt garanties 

in te bouwen met betrekking tot de bestemming om daarmee negatieve effecten te voorkomen. Indien dit niet 

mogelijk of wenselijk is wordt verzocht om in het MER de effecten inzichtelijk te maken wanneer (een deel van) 

de 'resterende' m2 van het LCE wordt ingevuld met andere producten van buiten het dorp. 

 
31.2 Varianten 

Inspreker voegt een derde hoofdvariant toe. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk ten opzichte van de 

andere hoofdvarianten is dat het verharde gedeelte ten behoeve van onder andere activiteiten als 

laden/lossen, rangeren en parkeren zoveel mogelijk 'binnenin' de bebouwingsvorm ligt. De ontsluiting is 

bewust 'ongeveer' in het midden ingetekend vanuit de gedacht deze op voldoende afstand van de 

Stuijvenburchstraat en de spoorlijn te houden om daarmee mogelijke knelpunten in verkeersafwikkeling of 

veiligheid zo veel mogelijk te voorkomen. Inspreker gaat ervanuit dat de ontsluiting een onderdeel is dat in het 

MER aan de orde komt. 

 
31.3 Onderzoeken 

 
31.3.1 Verkeer en vervoer 

Inspreker vraagt onder meer aandacht voor het onderzoeken van de effecten van een reductie 

bebouwingsvolume en voor situaties die kunnen leiden tot extra verkeersbewegingen en -volume. Ook ziet 

inspreker graag dat de zaken die benoemd zijn onder 31.1.4 worden meegenomen in de onderzoeken en dat de 



Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek 2021 Gesloten 

donderdag 4 maart 2021 Pagina 118 van 138 

 

 

 

effecten hiervan in beeld worden gebracht. Inspreker gaat ervanuit dat de ontsluiting van de voorgedragen 

hoofdvariant wordt meegenomen in het onderzoek naar de verkeersveiligheid. 

 
31.3.2 Geluid 

 
31.3.2.1 Naast verandering in aantal objecten ook verandering in geluidsbelasting van object 

Inspreker heeft begrepen dat de verandering in geluidsbelasting van een geluidsgevoelig object niet in beeld 

wordt gebracht. De MER laat de geluidsbelasting in de toekomstige situatie zien, maar de feitelijke 

geluidsbelasting in de referentiesituatie niet. Het daadwerkelijke verschil tussen de referentiesituatie en de 

toekomstige situatie is voor inspreker een relevant effect. 

 
31.3.2.2 Check op geschiktheid geluidsmodellen en/of maatwerk specifieke situatie 

In het MER wordt gebruik gemaakt van geluidsmodellen om de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige 

objecten te onderzoeken. Onduidelijk is in hoeverre die modellen passend/geschikt zijn voor deze specifieke 

situatie en/of dat maatwerk mogelijk is met de beoogde geluidsmodellen. Inspreker vraagt aandacht voor zijn 

situatie dat aan de achterzijde, direct aan de andere kant van het spoor een hal is gerealiseerd. Afhankelijk van 

de vorm en de positionering van een eventueel LCE is het mogelijk dat aan de voorzijde/zijkant eveneens een 

hoge hal komt of juist een 'opening' met een directe verbinding naar geluidsbronnen van het LCE. In het eerste 

geval komt de locatie van inspreker mogelijk in een soort 'klankkast' te liggen. In het tweede geval is er geen 

dempend effect richting de geluidsbronnen van het LCE. 

 
31.3.2.3 Piek in geluidsbelasting a.g.v. neerzetten/vallen papierrollen 

Het gereed product van de participerende fabrieken bestaat voor een aanzienlijk deel uit grote rollen 

papier/karton. De praktijk leert dat bij de op- en overslag en bij laden en lossen van dergelijke rollen geregeld 

flinke piekbelastingen in geluid optreden. Bijvoorbeeld doordat een rol uit de klemmen van de heftruck valt of 

doordat deze onzorgvuldig/onvoorzichtig wordt neergezet. Inspreker ziet graag dat dit aspect ook meegenomen 

wordt in het MER. 

 
31.3.3 Trillingen 

Het vallen of onzorgvuldig/onvoorzichtig neerzetten van rollen geldt ook voor trillingen. In de NRD is voor het 

aspect trillingen 'slechts' een beschouwing en beschrijving voorzien op basis van expert judgement. Mede 

gezien bovenstaande kan de vraag gesteld worden of een meer diepgaande analyse inclusief feitelijke metingen 

niet beter op zijn plaats zijn. 

 
31.3.4 Luchtkwaliteit 

Inspreker ziet graag de zaken benoemd onder 31.1.2 meegenomen worden in de onderzoeken. 

 
31.3.5 Natuur 

Inspreker ziet graag de zaken benoemd onder 31.1.2. meegenomen worden in de onderzoeken. 

 
31.3.6 Wonen 

Voor het onderzoek naar de invloed op de woonkwaliteit is een kwalitatief onderzoek op basis van expert 

judgement beoogd. Wonen en de woonkwaliteit is voor inspreker een belangrijk aspect. De toelichting in de 

NRD geeft op dit moment niet het vertrouwen dat de juiste zaken op de juiste wijze onderzocht en in beeld 

gebracht worden. Het is niet duidelijk wat exact onderzocht gaat worden. 

 
31.3.7 Uitsluiting energietransitie en duurzaamheid 

Energietransitie en duurzaamheid ontbreken in de beoordelingscriteria. Als argument wordt aangedragen dat 
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er bij de uitgangspunten gekozen is om maximale inzet vast te leggen en het effect van energietransitie en 

duurzaamheid daarmee voor alle varianten gelijk is. Deze argumentatie schiet volgens inspreker te kort. Het 

doel van het MER is namelijk om inzicht te geven in de effecten, zodat een bewuste afgewogen keuze gemaakt 

kan worden. Door het niet in beeld brengen van de effecten op het aspect energietransitie en duurzaamheid 

worden relevante effecten achterwege gelaten die volgens inspreker wel degelijk relevant kunnen zijn om een 

goede afgewogen keuze te kunnen maken. Het is relevant om te weten wat het effect is. 

 
Antwoord 

31.1 Overig/Algemeen 

 
31.1.1 Loskoppelen NRD en traject 'ontwerp van gebouw en buitenruimten' 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt niet losgekoppeld van het traject 'ontwerp van gebouw en 

buitenruimten'. In hoofdstuk 6 van de reactienota kunt u lezen hoe het vervolgproces er uit ziet. Tevens kunt u 

in hoofdstuk 3 de belangrijkste participatiemomenten lezen. 

 
In het milieueffectrapport zal onderzocht worden wat de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek voor 

effecten heeft op het milieu en de omgeving. De resultaten van deze onderzoeken zullen worden vastgelegd in 

het milieueffectrapport (MER). Zodra deze uitkomsten bekend zijn, zal een brede bestuurlijke afweging 

gemaakt worden voor de voorkeurslocatie. Bij deze brede afweging speelt onder andere ook input vanuit het 

omgevingsproces een rol. Op basis van deze brede afweging zal uiteindelijk een voorkeursalternatief worden 

opgesteld en deze zal verder worden uitgewerkt. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het 

ontwerp provinciaal inpassingsplan zal de omgeving opnieuw actief worden betrokken. 

 
In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de keuze voor het ontwerp van het gebouw en 

de buitenruimte momenteel geen onderdeel uit van de m.e.r., omdat dit locatie afhankelijk is. De keuze 

voor het ontwerp van het gebouw en de buitenruimte komen aan bod op het moment dat 

het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt richting het ontwerp provinciaal inpassingsplan. 

 
31.1.2 Borging uitgangspunten 

De uitgangspunten rondom energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid zijn harde uitgangspunten in 

het project. 

 
Onder andere elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum wordt 

als hard uitgangspunt meegenomen in de m.e.r.. 

 
31.1.3 Behoud woning Stationstraat 4 

Dat indiener de woning aan Stationstraat 4 graag wil behouden is ter kennisname aangenomen. 

 
Onder 31.1.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid 

van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. 

 
In de NRD is de variant voor wat betreft het voormalig Burgersterrein opgenomen met behoudt van de woning 

Stationstraat 4. De resultaten van de uit te voeren onderzoeken in het kader van de m.e.r. geven de effecten van 
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deze variant op milieu en omgeving weer. Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, 

kan op dit moment nog geen uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
De resultaten van het MER laten zien of/onder welke voorwaarden behoud van de woning Stationstraat 4 

mogelijk of wenselijk is. 

 
31.1.4 'Niet gegarandeerd afgenomen' meters LCE 

Onder deze paragraaf wordt tevens antwoord gegeven op 31.1.4.1, 31.1.4.2 en 31.1.4.3. 

 
De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan de 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte, die de 

papier- en kartonindustrie op dit moment al heeft vastgelegd. Dit exacte getal van 25.500 m2 bruto 

vloeroppervlakte is de harde/toegezegde huidige structurele behoefte aan opslag voor gereed-product bij de 

huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan. Daarnaast is er nog een variabele 

behoefte: de resterende 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte wordt als flexibele inzet gebruikt voor alleen de 

papier- en kartonindustrie. De papier- en kartonindustrie kent over het hele jaar pieken en dalen als het gaat 

om opslagbehoefte voor gereed product. Deze flexibel in te zetten 6.500 m2 bruto vloeroppervlakte is hiervoor 

bedoeld. Deze flexibele ruimte heeft de papier- en kartonindustrie qua productiecapaciteit beschikbaar in de 

verschillende vergunningen. 

 
NB. Tevens zal nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van 

reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en 

de locatie van Schotpoort aan de Kollergang zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor 

de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie. Dit omdat de totale toekomstige behoefte aan 

opslag van gereed product, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, rond 

de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte ligt. 

 
In de definitieve NRD is de passage onder het kopje 'bestemming' aangepast naar: 'Het LCE is bedoeld als 

logistiek centrum voor de opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie uit Eerbeek.' 

 
31.2 Varianten 

Onder 31.1.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de keuze voor het ontwerp van het gebouw 

momenteel geen onderdeel uit van de m.e.r., omdat dit locatie afhankelijk is. De keuze voor het ontwerp van 

het gebouw komt aan bod op het moment dat het voorkeursalternatief nader wordt uitgewerkt richting het 

ontwerp provinciaal inpassingsplan. Bij de uitwerking van de voorkeursvariant richting het ontwerp 

provinciaal inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. 

 
De ontsluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek maakt onderdeel uit van dit project. 

 
31.3 Onderzoeken 

 
31.3.1 Verkeer en vervoer 

Bij het uitvoeren van de onderzoeken wordt uitgegaan van een volledig benut Logistiek Centrum Eerbeek. De 

ontsluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek maakt onderdeel uit van dit project. 

 
31.3.2 Geluid 
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31.3.2.1 Naast verandering in aantal objecten ook verandering in geluidsbelasting van object 

In het MER worden de relevante geluidscontouren van het voornemen bepaald en vervolgens hoeveel 

geluidsgevoelige objecten binnen deze geluidscontouren aanwezig zijn. Er wordt daarnaast een vergelijking 

gemaakt met de geluidbelasting (per geluidsbelastingsklasse) die heerst in de referentiesituatie. De huidige 

situatie én de autonome ontwikkeling vormen tezamen de referentiesituatie. 

 
31.3.2.2 Check op geschiktheid geluidsmodellen en/of maatwerk specifieke situatie 

Vanwege deze scope verbreding zullen in het MER voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar 

worden vergeleken en worden er geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor wordt het MER 

algenemen ingestoken. De exacte inpassing van het Logistiek Centrum Eerbeek komt aan bod op het moment 

dat de voorkeurslocatie voor het Logistiek Centrum Eerbeek is gekozen. 

 
31.3.2.3 Piek in geluidsbelasting a.g.v. neerzetten / vallen papierrollen 

De op- en overslag bij laden en lossen maakt onderdeel uit van het geluidsonderzoek die uitgevoerd wordt in 

het kader van het m.e.r.. 

 
31.3.3 Trillingen 

In het MER wordt beschouwd of in de plansituatie een verandering optreedt op het gebied van trillingshinder 

in de omgeving. Deze beschouwing vindt plaats op basis van expert judgement. Het 

onzorgvuldig/onvoorzichtig neerzetten van rollen is onderdeel van de beschouwing. 

 
31.3.4 Luchtkwaliteit 

Voor dit antwoord wordt verwezen naar het antwoord onder 31.1.2. 

 
31.3.5 Natuur 

Voor dit antwoord wordt verwezen naar het antwoord onder 31.1.2. 

 
31.3.6 Wonen 

Het MER beoordeelt de verandering van de woonkwaliteit op basis van expert judgement. Tevens is het 

milieuaspect gezondheid expliciet toegevoegd aan het MER. 

 
Alle onderzoeken die uitgevoerd worden in het kader van het MER dienen als input voor de beoordeling van 

het aspect leefomgeving. De resultaten van het MER laten zien of een goede woonkwaliteit geborgd kan 

worden. 

 
31.3.7 Uitsluiting energietransitie en duurzaamheid 

Onder 31.1.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid 

van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. 

 
Het MER richt zich op de vraag op welke locatie het Logistiek Centrum Eerbeek het beste gerealiseerd kan 

worden. CO2-uitstoot is hierbij geen onderscheidend aspect. Wel is duurzaamheid een belangrijk 

aandachtspunt. Zo is onder andere elektrisch pendelvervoer als een hard uitgangspunt opgenomen in de uit te 

voeren onderzoeken. 

 
In de uit te voeren onderzoeken zijn energietransitie en duurzaamheid geen onderscheidende aspecten. Wel 

worden beide aspecten meegenomen in de uitwerking van het voorkeursalternatief. 
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Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 

 
Naar aanleiding van de zienswijze is het milieuaspect gezondheid expliciet toegevoegd aan het 

beoordelingskader in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 
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Titel zienswijze 32 

Reactienummer: 32 

Indiener: Inspreker 32 

 
 
Samenvatting 

 
In deze samenvatting wordt enkel ingegaan op de passages over het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
32.1 Participatie 

Inspreker geeft aan teleurgesteld te zijn in de wijze waarop participatie met betrekking tot de NRD heeft 

plaatsgevonden. De ruimte om vooraf inbreng te leveren is niet geboden. Er is begrip bij inspreker dat door 

Corona het proces anders is gelopen. Er is geen begrip dat er geen alternatieve mogelijkheden zijn geboden. 

Blijkbaar was de planning belangrijker dan participatie. Inspreker heeft geprobeerd om voorafgaand aan de 

terinzagelegging van de NRD inbreng te leveren. Dit is niet gelukt. Nu is alleen vanuit de focus van de bedrijven 

naar de plannen gekeken en hebben deze bedrijven input kunnen leveren voor alternatieven. 

 
 
32.2 Logistiek Centrum Eerbeek 

Het deelplan LCE is in 2019 door de Raad van State vernietigd. In de aanpak die wordt gevolgd wordt invulling 

gegeven alsof het een reparatie van het plan betreft. De NRD beperkt zich door het LCE op de Burgerslocatie 

als uitgangspunt te nemen. Dit uitgangspunt is onjuist en daarmee dienden ook de gestelde vragen negatief 

beantwoord te worden. Het eerste plan voor een LCE is opgetekend in 2016, inmiddels is er zeer veel 

veranderd. De nut en noodzaak notitie die als basis onder dit plan ligt is achterhaald en de argumentatie om 

het LCE op het Burgersterrein destijds als voorkeursvariant te benoemen in het planMER was reeds dun. 

Gezien alle nieuwe ontwikkelingen zou de beoordeling opnieuw in de volledige breedte plaats moeten vinden 

en is het zeker niet ondenkbaar dat hier nu een andere voorkeursvariant uit volgt. Een onderzoek naar 

alternatieve locaties voor een LCE ontbreekt. Ook ontbreekt er een onderzoek naar alternatieve invullingen 

voor het Burgersterrein. 

 
Indien toch naar de detailplannen gekeken wordt dan mist inspreker een onderzoek naar de manier waarop op 

duurzame wijze wordt omgegaan met verschillende omgevingskwaliteiten. 

 
32.2.1 Onderzoek goede inpassingsvarianten 

Voor het LCE mist de juiste vraagstelling. Het vraagt een nieuwe beoordeling van de nut en noodzaak, een 

onderzoek naar alternatieve locaties mist en het mist een herijking van het planMER voor de besluitvorming 

met betrekking tot de bestemming van het Burgersterrein. 

 
32.2.2 Andere mogelijke oplossingen 

Onderzoek naar alternatieve locaties voor het LCE en onderzoek naar een alternatieve bestemming voor het 

Burgersterrein dienen uitgevoerd te worden. Daarnaast wordt in het plan niet ingegaan op de ontsluiting 

tussen het LCE en Mayr-Melnhof. Inspreker denkt hieruit op te kunne maken dat de ontsluiting voorzien is in 

de voorgestelde varianten van de NRD van Mayr-Melnhof. Dit zou inspreker graag expliciet gemaakt willen 

zien. 

 
32.2.3 Onderzoek van alle milieuaspecten 

Het LCE mist de juiste vraagstelling en er is in onvoldoende breed naar mogelijkheden en oplossingen gekeken. 
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32.3 Samenhang 

Er is gekozen om bij de planvorming op te splitsen in verschillende projecten (o.a. LCE, Mayr-Melnhof). 

Inspreker ziet nadrukkelijk samenhang tussen de verschillende plandelen. Deze dienen in samenhang 

(integraal) en in overleg beoordeeld en ingevuld te worden en niet als onafhankelijke deelopgave te worden 

behandeld. Dit is namelijk niet mogelijk en zal leiden tot besluitvorming op basis van onjuiste en onvolledige 

voorstelling van zaken. 

 
 
Antwoord 

 
32.1 Participatie 

In verband met COVID-19 is het proces anders gelopen dan vooraf gepland. Vanuit het project is geprobeerd 

om iedereen zo veel mogelijk te informeren en aan te haken bij het proces. 

 
Participatie speelt een belangrijke rol in dit project. Zo zal onder andere bij de uitwerking 

van het voorkeursalternatief richting het ontwerp inpassingsplan de omgeving actief worden betrokken. Op dit 

moment wordt invulling gegeven aan de vorm hiervan. 

 
 
32.2 Logistiek Centrum Eerbeek 

In deze paragraaf wordt ook ingegaan op de paragrafen 32.2.1, 32.2.2 en 32.2.3. 

 
In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. Hierdoor maakt de inrichting van het Logistiek Centrum 

Eerbeek op het voormalig Burgersterrein momenteel geen onderdeel uit van het m.e.r.. Indien uit 

het m.e.r. blijkt dat het voormalig Burgersterrein de meest geschikte locatie is voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek dan zal de inrichting van het voormalig Burgersterrein nader worden uitgewerkt richting het ontwerp 

provinciaal inpassingsplan. 

 
De onsluiting tussen het Logistiek Centrum Eerbeek en Mayr-Melnhof Eerbeek maakt geen onderdeel uit van 

dit project. Voor de ontsluitingsroutes van Mayr-Melnhof Eerbeek wordt verwezen naar het 

project bedrijfslocatie Mayr-Melnhof Eerbeek. 

 

 
32.3 Samenhang 

De projecten Mayr-Melnhof en het LCE zijn opgenomen in het overkoepelende programma Eerbeek-Loenen 

2030 en komen binnen de kaders van dat programma tot stand. Dat laat onverlet dat sprake is van twee 

afzonderlijke projecten. Bij de afbakening van de afzonderlijke projectscopes is gekeken dat zo veel mogelijk 

relaties en afhankelijkheden ondergebracht zijn in het desbetreffende project. Hierdoor kunnen de diverse 

projecten, ongeacht de eventuele relaties, een los traject doorlopen. 

 
De beide projecten worden uiteenlopend in de tijd en onafhankelijk van elkaar verwezenlijkt. De projecten 

kennen ook een eigen doelstelling. Het project Logistiek Centrum Eerbeek is gericht op het realiseren van een 

logistiek centrum ten behoeve van de papier- en kartonindustrie uit Eerbeek. Het project Mayr- 

Melnhof Eerbeek richt zich op een evenwichtige planologische regeling voor het bedrijf Mayr-Melnhof Eerbeek. 

Het bedrijfsbelang en een goed woon- en leefklimaat zijn daarbij essentieel. 
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Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 33 

Reactienummer: 33 

Indiener: VSM 

 
 
Samenvatting 

 
Inspreker wil in dit onderzoekstadium haar zorg al uitspreken dat de realisatie van het LCE met ontsluiting op 

de Loubergweg zorgt voor een vergroting van de (verkeers)onveiligheid op de naastgelegen spoorwegovergang. 

Er wordt een toename verwacht van het aantal passerende en manoeuvrerende vrachtwagens wat de 

verkeersveiligheid zal verslechteren. Indien de uitweg van het LCE dicht bij de overgang komt te liggen, zal de 

situatie rond de overweg complexer en onoverzichtelijker worden. Inspreker vraagt en verwacht dat de 

toename en aard (type voertuigen) van het aantal overwegpassages goed in beeld wordt gebracht en dat een 

risicoanalyse uitgevoerd wordt waarin de veiligheid op de overweg onderzocht wordt. 

 
De beveiliging van het spoor staat momenteel al onder druk door de groei van het wegverkeer in de afgelopen 

decennia. Inspreker meent dat door de plaatsing van het LCE op de locatie van het Burgersterrein en de 

toename van het vrachtverkeer de veiligheid te veel in het geding komt. De overweg heeft geen aparte 

fietspaden of fietsstroken. Hierdoor moeten de fietsers en het vrachtverkeer de smalle ruimte tussen het spoor 

en schrikhekken delen. Dit wordt een probleem als het aantal verkeersbewegingen toeneemt met grote 

voertuigen. De fietsveiligheid neemt af. 

 
Volgens inspreker is er aanleiding om een goede risicoanalyse te maken van de veiligheid op en om de overweg. 

Als hieruit blijkt dat er een verslechtering van de huidige referentiesituatie te verwachten is, dan dienen 

compenserende maatregelen getroffen te worden. Dit is in lijn met het landelijke beleid. De veiligheid op 

bestaande overwegen mag niet afnemen door ontwikkelingen in de omgeving die leiden tot toename of 

wijziging van het weggebruik op de overweg. 

 
Inspreker vraagt om bij de beoordeling van de overweg mee te nemen dat de overheid en Prorail de ambitie 

hebben om de komende jaren de laatste onbewaakte overwegen met het oog op de veiligheid in Nederland te 

beveiligen of op te heffen en een overwegsituatie als die op de Louberweg steeds bijzonderder wordt en niet 

meer past in het verwachtingspatroon van het wegverkeer. 

 
Tot slot vraagt inspreker met het onderzoek inzicht te verschaffen in de verwachte toename van belasting van 

het wegdek. Inspreker vreest en verwacht dat de huidige overwegconstructie niet sterk genoeg zal zijn om het 

extra vrachtverkeer goed te kunnen dragen. 

 
 
Antwoord 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 
Verkeersveiligheid is een aspect dat onderzocht wordt in de milieuonderzoeken. In het project Logistiek 

Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad langs de Loubergweg- 

Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een Verkeerscirculatieplan Eerbeek 

worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een veilige fietsinfrastructuur in 



Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Logistiek Centrum Eerbeek 2021 Gesloten 

donderdag 4 maart 2021 Pagina 127 van 138 

 

 

 

Eerbeek. Eveneens is de verkeersveiligheid van de Loubergweg onderdeel van het project Wegennet. Ongeacht 

of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede (voetgangers)doorgang als 

aandachtspunt worden meegenomen in het project Wegennet. Meer en actuele informatie over het project 

Wegennet is te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
 
Wijzigingen 

Geen wijzigingen. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Titel zienswijze 34 

Reactienummer: 34 

Indiener: Gelderse Natuur en Milieufederatie 

 
 
Samenvatting 

 
In deze samenvatting wordt enkel ingegaan op de passages over het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 

 
Inspreker geeft aan dat inzicht wenselijk is ten aanzien van: 

 

1. nut en noodzaak; 

2. effecten van toename van activiteiten en verkeerstromen (ook buiten de planlocatie) op de 

kernkwaliteiten en omgevingscondities van het Veluws Natuurgebied en andere waardevolle 

natuurgebieden en op de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap Veluwe deelgebied Zuidelijke 

IJsselvallei en Wiggen Oost-Veluwe; 

3. milieuvriendelijk alternatief (schoon en ander vervoer, andere locatie voor een deel van de activiteiten 

e.d.) waaronder het meest milieuvriendelijke alternatief; 

4. de effecten op de luchtkwaliteit, fijnstof, stikstof en geur, en daarmee ook op de volksgezondheid. In dit 

kader is een GGD-advies ook van belang; 

5. de effecten van toenemende geluidbelasting, zowel voor mens als dier (natuur); 

6. de gevolgen voor de verkeersveiligheid; 

7. de gevolgen op bestaande groenstructuren en groenopstanden; 

8. de gevolgen voor het gebruik van bestaande verkeersinfrastructuur in relatie tot toenemende 

verkeersdruk en daarmee voor de leefomgeving en de diverse omgevingskwaliteiten. Ook buiten de 

planlocatie; 

9. beoogde planvorming en afstanden bedrijfszonering volgens de VNG-richtlijnen tot gevoelige functies; 

10. te nemen natuurinclusieve maatregelen (via de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is natuurinclusieve 

planontwikkeling het uitgangspunt bij nieuwe plannen). 

 
 
Antwoord 

1. In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden 

en ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. 

2. In het MER en in de onderliggende natuurtoetsen worden de milieueffecten binnen de invloedsfeer van 

de planontwikkeling meegenomen. Ook worden natuurinclusieve maatregelen in de planontwikkeling 

voor de PIP van het LCE meegenomen. 

3. Elektrisch (pendel)vervoer tussen de papier- en kartonfabrieken en het logistiek centrum is een hard 

uitgangspunt in de m.e.r.. 

4. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is het beoordelingskader opgenomen voor het MER. Aangezien 

de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen uitspraak gedaan 

worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. In de definitieve Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau is het aspect gezondheid toegevoegd aan het beoordelingskader. 
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5. In het MER en in de onderliggende natuurtoetsen worden de milieueffecten binnen de invloedsfeer van 

de planontwikkeling meegenomen. Ook worden natuurinclusieve maatregelen in de planontwikkeling 

voor de PIP van het LCE meegenomen. 

6. In het verkeersonderzoek wordt gekeken naar verkeersafwikkeling, verkeersintensiteit en 

verkeersveiligheid. 

7. In het MER en in de onderliggende natuurtoetsen worden de milieueffecten binnen de invloedsfeer van 

de planontwikkeling meegenomen. Ook worden natuurinclusieve maatregelen in de planontwikkeling 

voor de PIP van het LCE meegenomen. 

8. Het studiegebied omvat (afhankelijk van het thema) een groter gebied dan het plangebied (het logistiek 

centrum zelf). Het MER brengt voor het thema verkeer en vervoer in beeld wat de intensiteiten zijn en 

beschouwt de effecten daar waar aanzienlijke wijzigingen in intensiteiten plaatsvinden. Het gaat in ieder 

geval om de meest gebruikte routes van/naar Logistiek Centrum Eerbeek en op de aansluitende wegen 

waar als gevolg van het voornemen een significante toe- of afname van de verkeersintensiteit optreedt, 

ten opzichte van de referentiesituatie. 

9. Op basis van het ontwerp voor het Logistiek Centrum Eerbeek en de voorgenomen activiteiten, worden de 

effecten en bijbehorende (effect)afstanden in het MER in beeld gebracht. In het provinciaal inpassingplan 

wordt onderbouwd dat er na eventuele mitigerende maatregelen, voor de toekomstige situatie sprake is 

van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

10. In het MER en in de onderliggende natuurtoetsen worden de milieueffecten binnen de invloedsfeer van 

de planontwikkeling meegenomen. Ook worden natuurinclusieve maatregelen in de planontwikkeling 

voor de PIP van het LCE meegenomen. 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 35 

Reactienummer: 35 

Indiener: Inspreker 35 

 
 
Samenvatting 

 
35.1 Algemeen 

Inspreker is geschrokken van het vergaande stadium van het gepresenteerde plan zonder dat bewoners hier 

echt goed over zijn geïnformeerd. Inspreker maakt bezwaar tegen de enorme grootte van het pand (32.000 

m2). Met name de hoogte van 13 meter hoog en de ligging van 10 meter uit de erfgrens zal ervoor zorgen dat 

het woongenot van de omwonenden op een onacceptabele manier wordt ingeperkt. Inspreker is van mening 

dat het gebouw niet hoger dan 11 meter mag zijn en dat het minimaal 30 meter uit de erfgrens moet liggen. Dit 

zijn soortgelijke afmetingen als van het oude pand van Burgers/Henspapier. 

 
Inspreker geeft aan dat ook gekeken moet worden naar de leefbaarheid van de bewoners. Inspreker constateert 

dat de leefbaarheid tussen de industrie, bewoners en bezoekers in Eerbeek momenteel redelijk in balans is. 

 
35.2 Verkeer 

De huidige wegen door Loenen en Eerbeek richting het industrieterrein zijn nu al enorm druk, totaal 

ongeschikt en onveilig. Daar komt een in- en uitrit aan de Loubergweg bij. Er is geen ruimte voor een 

fatsoenlijk fiets- en voetpad. Dit alles zal leiden tot een onveilige situatie. 

 
Inspreker vraagt zich af wat er gaat gebeuren met de magazijnen buiten Eerbeek. Dit kan namelijk als gevolg 

hebben dat er nog meer transportbewegingen plaatsvinden. Een zorgwekkende ontwikkeling voor de veiligheid 

van alle inwoners in Eerbeek. 

 
Inspreker vraagt zich ook af of er een plan is voor veilige fiets- en wandelpaden en voor veilige 

oversteekplaatsen op de nu al enorm drukke Harderwijkerweg, Coldenhovenseweg en Loubergweg. Is het dan 

mogelijk om deze toegangswegen op termijn te ontlasten door het vrachtverkeer via een 'mogelijk toekomstige 

route' langs Apeldoorn-, Dierenskanaal richting de snelweg te leiden? Ook dient er eens gekeken te worden 

naar de drukte op het punt Harderwijkerweg en Coldenhovenseweg. 

 
35.3 Alternatieve locatie 

Inspreker vraagt zich af of het niet verstandiger is om een uitbreiding te realiseren bij de bestaande opslag aan 

de Kollergang, buiten het centrum. Indien daar voldoende ruimte wordt gecreëerd, zal de belasting van het 

dorp binnen de perken blijven en de veiligheid beter te waarborgen zijn. 

 
35.4 Invulling Burgersterrein 

Inspreker heeft begrepen dat op het Burgersterrein metingen zijn verricht die suggereren dat het terrein niet 

geschikt zou zijn voor woningbouw door de overlast van fijnstof en geur. Inspreker is van mening dat de 

zogenaamde overlast inmiddels sterk verminderd is en nog flink verbeterd kan worden door verbetering van 

productieprocessen en reducering van uitstoot. Inspreker vraagt om een heroverweging van een plan tot 

woningbouw op het Burgersterrein. 

 
Inspreker komt met het idee om de ruimte op het Burgersterrein te vergroenen door het aanleggen van een 

parkje of iets anders voor de recreatie te realiseren. Vergroening zal leiden tot een beter klimaat en kan een 
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mooie tegenhanger zijn voor de 'vervuilende' industrie. Hiermee wordt een leefbaar centrum behouden. 

 

 
Antwoord 

35.1 Algemeen 

Vanuit het project is geprobeerd om iedereen zo veel mogelijk te informeren en aan te haken bij het proces. In 

hoofdstuk 3 van de reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook 

naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Vanwege deze scope verbreding 

zullen in de m.e.r. voor een Logistiek Centrum Eerbeek de locaties met elkaar worden vergeleken en worden er 

geen varianten meer vergeleken op één locatie. In de m.e.r. wordt het uitgangspunt voor de hoogte en afstand 

van het Logistiek Centrum Eerbeek tot de erfgrens opgenomen. De exacte maatvoering en inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek komen aan bod op het moment dat de voorkeurslocatie voor het Logistiek Centrum 

Eerbeek is gekozen. Bij de uitwerking van het voorkeursalternatief richting het ontwerp provinciaal 

inpassingsplan zal de omgeving actief worden betrokken. Dan zullen de maatvoering en de inpassing van het 

Logistiek Centrum Eerbeek verder worden uitgewerkt. 

 
Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek. Welke onderzoeken uitgevoerd worden, is opgeschreven in de definitieve Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie is het startpunt van de m.e.r.. De milieuonderzoeken zelf worden 

uitgevoerd in de m.e.r.. De resultaten van de milieuonderzoeken worden vastgelegd in het milieueffectrapport 

(MER). 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
35.2 Verkeer 

In het project Logistiek Centrum Eerbeek wordt geen verplichting opgenomen ten aanzien van een fietspad 

langs de Loubergweg-Coldenhovenseweg. In het kader van het project Wegennet zal in 2021 een 

Verkeerscirculatieplan Eerbeek worden opgesteld. Hierin worden onder meer beleidskeuzes gemaakt voor een 

veilige fietsinfrastructuur. Het op te stellen Verkeerscirculatieplan Eerbeek is onderdeel van het project 

Wegennet. Ongeacht of het Logistiek Centrum Eerbeek op het Burgersterrein komt of niet, zal een goede 

(voetgangers)doorgang langs de Loubergweg als aandachtspunt worden meegenomen in het project 

Wegennet. De aansluiting van het Logistiek Centrum Eerbeek op de Loubergweg is onderdeel van de scope van 

het project Logistiek Centrum Eerbeek op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op het 

Burgersterrein komt. Meer en actuele informatie over het project Wegennet is te vinden op 

www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet . 

 
Het Logistiek Centrum Eerbeek, zoals opgenomen voor het voormalig Burgersterrein, heeft een bruto 

vloeroppervlakte van 32.000 m2. Deze omvang komt voort uit de reële bebouwingsmogelijkheden van dit 

terrein. De totale toekomstige behoefte aan opslag van gereed product van de papier- en kartonindustrie uit 

Eerbeek – binnen de reeds vergunde productiecapaciteit – is echter groter dan de genoemde 32.000 m2 bruto 

vloeroppervlakte. De behoefte ligt, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan 

opslaan, namelijk rond de 45.000 m2 bruto vloeroppervlakte. Hierdoor zal, nu en na de komst van het 

Logistiek Centrum Eerbeek, gebruik gemaakt blijven worden van reeds aanwezige opslagcapaciteit in Eerbeek. 

Met name de hallen van DS Smith aan de Coldenhovenseweg en de locatie van Schotpoort aan de Kollergang 

zullen, deels structureel en deels flexibel, in gebruik blijven voor de opslag van gereed product van de papier- 

en kartonindustrie. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/Wegennet
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Voor de regionale verbinding richting het snelwegennet aan de noordzijde (A50 / A1) is een nieuwe route langs 

het kanaal geen optie. De aanleg van een dergelijke route heeft een forse ruimtelijke impact en is financieel niet 

haalbaar. 

 
35.3 Alternatieve locatie 

Onder 35.1 van het antwoord kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en ook naar 

andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de haalbaarheid van 

alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum te onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Inmiddels is 

het alternatievenonderzoek naar alternatieve locaties afgerond. De door u aangedragen alternatieve locatie is 

meegenomen in het alternatievenonderzoek. Uit het alternatievenonderzoek is gekomen dat deze locatie verder 

onderzocht zal worden in het MER. Het alternatievenonderzoek is opgenomen als bijlage 1. 

 
35.4 Invulling Burgersterrein 

Zoals onder 35.3 van het antwoord te lezen is, is door middel van een alternatievenonderzoek gekeken naar 

andere geschikte locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Dit alternatievenonderzoek is net als het project 

Logistiek Centrum Eerbeek niet gericht op het onderzoeken van een andere passende invulling voor het 

voormalig Burgersterrein, zoals bijvoorbeeld woningbouw, indien het Logistiek Centrum Eerbeek op een 

andere locatie zou komen. Het vraagstuk wat een passende invulling is voor het voormalig Burgersterrein 

wordt, op het moment dat het Logistiek Centrum Eerbeek op een andere locatie komt, opgepakt binnen het 

programma Eerbeek-Loenen 2030. Overigens is het nuttig om hier te vermelden dat de onderliggende 

bestemming van het Burgersterrein 'Bedrijven' is. 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 36 

Reactienummer: 36 

Indiener: Inspreker 36 

 
 
Samenvatting 

 
Inspreker heeft jarenlang het pand van Burgers kunnen ervaren. De vrachtwagens gaven de meeste overlast en 

inspreker verwacht in de nieuw situatie geen veranderingen. Inspreker begrijpt niet waarom een logistiek 

centrum aan de dorpsrand tussen de bebouwing wederom wordt opgetuigd. Het aantal verkeersbewegingen is 

momenteel al gigantisch. Een groot pluspunt na het verdwijnen van de hallen van Burgers was de lichtinval in 

de tuin en in het huis. Een 13 meter hoge hal zal wat betreft die aspecten een teleurstelling zijn. Inspreker 

begrijpt de industriële bestemming van het Burgersterrein, maar de overlast voor omwonenden op het gebied 

van lawaai, lichtinval en luchtverontreiniging zal de komende jaren het wonen in dit gebied blijven 

veronaangenamen. Inspreker maakt zich grote zorgen over de toekomst rond het logistiek centrum en noemt 

woningbouw als een wellicht beter alternatief. Inspreker hoop dat er beter naar de omstandigheden van de 

omwonenden wordt gekeken. 

 
 
Antwoord 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. 

 
Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek. Welke onderzoeken uitgevoerd worden, is opgeschreven in de definitieve Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie is het startpunt van de m.e.r.. De milieuonderzoeken zelf worden 

uitgevoerd in de m.e.r.. De resultaten van de milieuonderzoeken worden vastgelegd in het milieueffectrapport 

(MER). 

 
Aangezien de milieuonderzoeken nog uitgevoerd moeten worden, kan op dit moment nog geen 

uitspraak gedaan worden over de resultaten en eventueel te nemen maatregelen. 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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Titel zienswijze 37 

Reactienummer: 37 

Indiener: Coming Group B.V. 

 
 
Samenvatting 

 
In deze samenvatting wordt enkel ingegaan op de passages over het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 
Inspreker vraagt zich af waarom een logistiek centrum op het Burgersterrein moet worden gebouwd. Dit gaat 

ten koste van de toeristische aantrekkelijkheid van het deel rond de Stationsstraat door intensivering van 

industrie en vrachtverkeer. Inspreker spreekt van een gemiste kans om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid 

van Eerbeek te vergroten. 

 
Recent is geld geïnvesteerd in het toeristisch aantrekkelijk maken van de Veluwe. Bij realisatie van het 

LCE komen de bezoekers van de spoorlijn aan op een bedrijventerrein. 

 
Gevraagd wordt met een bredere blik naar de problematiek in Eerbeek te kijken: is verplaatsing van Mayr- 

Melnhof naar een andere locatie buiten de regio een mogelijkheid? Dat zou het LCE overbodig maken en 

ruimte geven voor een goede invulling van het centrum. Inspreker geeft aan dat het budget dan verder gebruikt 

kan worden om de verkeersafwikkeling van de aan de randen gelegen papierfabrieken te verbeteren. 

 
 
Antwoord 

In hoofdstuk 3 van deze reactienota kunt u lezen dat besloten is om de scope van het project te verbreden en 

ook naar andere geschikte locaties te kijken voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Besloten is om de 

haalbaarheid van alternatieve locaties voor een Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken in een 

alternatievenonderzoek. 

 
Onderzoeken naar effecten op milieu en omgeving helpen bij het kiezen van een geschikte locatie voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek. Welke onderzoeken uitgevoerd worden, is opgeschreven in de definitieve Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie is het startpunt van de m.e.r.. De milieuonderzoeken zelf worden 

uitgevoerd in de m.e.r.. De resultaten van de milieuonderzoeken worden vastgelegd in het milieueffectrapport 

(MER). 

 
Verplaatsing van het bedrijf Mayr-Melnhof Eerbeek is geen optie. Het bedrijf is dermate kapitaalintensief, dat 

verplaatsing onmogelijk is. Ter indicatie: realisatie van een vestiging begint bij een bedrag van enkele 

honderden miljoenen euro’s. Verplaatsing is ingrijpender en daardoor zelfs nog duurder. Uitgangspunt binnen 

de samenwerking Eerbeek-Loenen 2030 is een goed vestigingsklimaat (behoud van de papierindustrie) in 

combinatie met het verbeteren van het woon- en leefklimaat in de kern Eerbeek. 

 
 
Wijzigingen 

Naar aanleiding van de zienswijze is de scope van het project verbreed. In hoofdstuk 3 van de reactienota kunt 

u lezen dat in het alternatievenonderzoek Logistiek Centrum Eerbeek is onderzocht of er naast het voormalig 

Burgersterrein andere realistische locaties zijn voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Uitkomst van het 

alternatievenonderzoek is dat naast het voormalig Burgersterrein ook locatie Kollergang verder wordt 

onderzocht in de milieueffectrapportage. 
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5. Adviezen 
 
5.1 GGD 

 
Samengevat is het advies van de GGD als volgt: 

 

● Neem het item 'gezondheid' expliciet op in het te hanteren beoordelingskader en werk dit uit in de 

planMER; 

● Maak inzichtelijk wat de verschillende varianten voor effect kunnen hebben op met name de beleving van 

hinder door onder meer geluid, trillingen en luchtkwaliteit; 

● Vraag de GGD om met een onderzoeksvoorstel te komen om de beleving van de bweoners in beeld te 

brengen. 

 

NRD LCE en gezondheid 

De GGD kan op hoofdlijnen instemmen met de beschreven uitgangspunten uit hoofdstuk vier en de vier 

varianten voor invulling van het terrein. Hierbij wil de GGD wel de kanttekening maken dat het voor een goede 

invulling van het terrein nodig kan zijn om meer ruimte beschukbaar te hebben voor groen en water. Waardoor 

het uiteindelijke gebouw mogelijk kleiner moet worden dan in de uitgangspunten is verwoord. 

 
In het beoordelingskader wordt het thema gezondheid gemist. De GGD vraagt expliciet aandacht voor aspecten 

die te maken hebben met gezondheid en leefbaarheid voor bewoners in Eerbeek en omgeving. Dit gaat verder 

dan het hanteren van wettelijke normen op het gebied van milieu. Immers voldoen aan wettelijke normen 

betekent niet dat er geen effecten op de gezondheid zijn of dat er geen hinden zou kunnen optreden. Daarom is 

het belangrijk dat in de MER specifiek aandacht wordt gegeven aan het thema gezondheid. 

 
Belasting en beleving van de gezondheid van bewoners in Eerbeek 

De planMER dient inzichtelijk te maken wat het effect zou kunnen zijn van de beschreven varianten op zowel 

de milieubelastig als de beleving van de gezondheid van de bewoners in heel Eerbeek en specifiek in de directe 

omgeving van het te bebouwen terrein. Belangrijke aandachtspunten zijn: 

● Geluid en gezondheid: 
 

● Blootstelling aan geluid, ook onder de wettelijke norm, kan gezondheidseffecten geven; 

● De ervaren hinder door geluid wordt bepaald door de geluidbelasting (aantallen dB's) en de 

geluidsbeleving 

● Elektrisch transport, snelheidsbeperkingen, andere verkeersroutering en het type wegdek 

kunnen invloed hebben op de geluidbelasting; 

● Persoonlijke en contextuele factoren, zoals vertrouwen in (overheids)instanties, 

aantrekkelijkheid omgeving, verwachte toekomstige blootstelling en individuele 

geluidgevoeligheid bepalen mede de mate waarin bewoners hinder ervaren; 

● Ook de verkeersveiligheid en het gevoel van veiligheid kan een rol spelen vanwege het elektrisch 

verkeer en de toename van het verkeer; 

● Vragenlijstonderzoeken, zoals de GGD-gezondheidsmonitor, maken duidelijk welke hinder bewoners 

ervaren in hun directe omgeving. 

 

● Zichtbaarheid nieuwbouw en verkeer: 
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● Zichtbaarheid gebouw(en): uitzicht op groen en water wordt positiever beleefd dan uitzicht op een 

grote loods; 

● Zichtbaarheid van het vrachtverkeer op het terrein en in het omringende gebied: bewoners ervaren in 

het algemeen minder (geluid)hinder van (vracht)verkeer dat niet of nauwelijk is te zien. Daarom 

verdient het aandacht om het (vracht)verker zoveel mogelijk uit het zicht te houden. 

 

● Leefbaarheid woonomgeving: 
 

● De waardering van de leefbaarheid van de woonomgeving heeft invloed op de mate waarin bewoners 

hinder ervaren, zoals geluid, trillingen en geur. 

 

● Communicatie en participatie: 
 

● Mee mogen denken met dfe plannen, kunnen reageren op concept-plannen, serieus luistern naar wat 

bewoners zelf dagelijks ervaren is erg belangrijk en kan het gevoel van welbevinden van bewoners 

beïnvloeden; 

● Aandacht voor participatie past ook goed bij de uitgangspunten van de nieuwe Omgevingswet. 
 

● Cumulatie van milie- en omgevingsfactoren: 
 

● Bij het beoordelen van de aspecten geluid en trilling dient niet alleen de kwantitatieve, berekende 

blootstelling beoordeeld te worden. Ook de beleving van de hinder op dit moment in Eerbeek zou 

hierbij kunnen worden meegewogen; 

● De GGD is bereid om een voorstel te doen op welke wijze de beleving van de bewoners van Eerbeek in 

beeld is te brengen; 

● Maak ook gebruik van het eerder uitgevoerde telefonisch leefbaarheidsonderzoek uit 2015/2016; 

● Het is wenselijk om nu een geluidsbelevingsonderzoek uit te voeren en dit bijvoorbeeld een aantal 

jaren nar de realisatie van de nieuwbouw te herhalen. Dit geeft in de toekomst mogelijkheden om 

waar mogelijk nog aanpassingen in de verkeersbewegingen te doen. 

 

 
Antwoord 

Naar aanleiding van het advies van de GGD is het milieuaspect gezondheid expliciet toegevoegd aan het 

beoordelingskader, zoals beschreven in de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie is 

opgenomen in bijlage 2. Hoe precies invulling gegeven wordt aan het milieuaspect zal nog besproken moeten 

worden. Hiervoor gaan wij dan ook graag in gesprek met de GGD. 
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6. Vervolgproces 

 
Het vervolgproces ziet er als volgt uit: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via het participatieproces wordt u op de hoogte gebracht in welke fase het project zich bevindt en hoe u hierin 

wordt betrokken. 
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