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INLEIDING 

 

 

1.1 Een inpassingsplan voor Logistiek Centrum Eerbeek  

 

De Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), de gemeente Brummen en de provincie Gelderland hebben 

gezamenlijk de wens om de papierindustrie blijvend aan Eerbeek en Loenen te verbinden én tegelijkertijd de 

leefbaarheid van de dorpen te vergroten.  

 

Al 400 jaar geleden vestigden de eerste bedrijven zich op de rand van de Veluwe. De papier- en 

kartonfabrieken zijn sindsdien uitgegroeid tot grote (internationale) bedrijven en hebben een aantrekkende 

werking gehad op de vestiging van andere bedrijven in de keten. De dorpen, waaronder Eerbeek, zijn ook 

gegroeid. Eerbeek en de industrie hebben elkaar nodig, maar de verwevenheid levert ook lastige situaties op 

als het gaat om leefbaarheid en ontwikkelingsruimte voor bedrijven. Daarom is een aantal projecten 

geselecteerd die een bijdrage kunnen leveren aan een beter vestigingsklimaat van bedrijven, grotere 

leefbaarheid in de dorpen en het terugbrengen van het energieverbruik van de papierfabrieken in het kader 

van de energietransitie. Onderzoek naar haalbaarheid, en invulling van de projecten, wordt binnen het 

programma Eerbeek-Loenen 2030 uitgevoerd.  

 

Eén van de geselecteerde projecten is de aanleg van het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE). Binnen de 

samenwerking Eerbeek-Loenen 2030 bestaat het voornemen om een logistiek centrum ten behoeve van de 

papier- en kartonindustrie uit Eerbeek te realiseren. Deze industrie wordt hierdoor blijvend aan de regio 

verbonden. Daarnaast verbetert het LCE het vestigingsklimaat voor de papier- en kartonindustrie in Eerbeek. 

Gekoppeld aan het LCE kunnen ook maatregelen getroffen worden om de leefbaarheid te verbeteren.  

 

Het realiseren van een logistiek centrum op het voormalig Burgersterrein was in het verleden onderdeel van 

het bestemmingsplan Eerbeek. Echter, voor dit onderdeel heeft De Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State het besluit van de gemeente Brummen op 11 september 2019 vernietigd (zie paragraaf 2.1). 

Binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 is afgesproken dat de provincie Gelderland de opdracht van 

de Raad van State om de bestemming te repareren, op zich neemt. De provincie Gelderland stelt een 

provinciaal inpassingsplan (PIP) en doorloopt de bijbehorende procedure milieueffectrapportage (m.e.r.), 

voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Indien het LCE niet op het voormalig Burgersterrein wordt gerealiseerd, 

blijft reparatie van het bestemmingsplan onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Dit staat dan 

los van het project Logistiek Centrum Eerbeek. 

 

Actualisatie naar aanleiding van inspraakronde 

Naar aanleiding van de publicatie en terinzagelegging van de concept-NRD is besloten om naast het 

voormalig Burgersterrein ook alternatieve locaties voor het Logistiek Centrum Eerbeek te onderzoeken, zie 

paragraaf 2.2. De verbreding van de projectscope vraagt om een andere insteek van het MER dan de insteek 

die is beschreven in de NRD, die ter inzage heeft gelegen. Het MER onderzoekt geen (inrichtings-)varianten 

van één locatie, maar onderzoekt de milieueffecten van meerdere locaties. Deze wijzigingen zijn verwerkt in 

deze aangepaste definitieve NRD. 
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1.2 Programma Eerbeek-Loenen 2030  

 

Zoals aangegeven in de vorige paragraaf hebben de Industriekern Eerbeek Loenen (IKEL), de gemeente 

Brummen en de provincie Gelderland gezamenlijk de wens om de papierindustrie blijvend aan Eerbeek en 

Loenen te verbinden én tegelijkertijd de leefbaarheid te vergroten. Het programma Eerbeek-Loenen 2030 

omvat verschillende projecten. Alle projecten leveren in verschillende mate een bijdrage aan de 

doelstellingen voor vestigingsklimaat voor de (papier)industrie, energietransitie en leefbaarheid. Het project 

LCE is onderdeel van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Op de website www.eerbeekloenen2030.nl is 

meer informatie opgenomen. 

 

 

1.3 Een milieueffectrapport 

 

Een m.e.r.-procedure is altijd verbonden aan een (ruimtelijk) besluit. In dit geval is dat het vaststellen van het 

provinciaal inpassingplan door de Provinciale Staten. De m.e.r.-procedure maakt in een aantal stappen 

inzichtelijk wat de milieugevolgen van het plan zijn. Dit document, de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD), is de eerste stap in deze m.e.r.-procedure en vertelt hoe en waarnaar in het milieueffectrapport (MER) 

onderzoek wordt gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden gerapporteerd in een milieueffectrapport 

(MER).  

 

De m.e.r.-regeling maakt onderscheid in het type m.e.r.:  

- voor plannen zoals een bestemmingsplan, of in dit geval een provinciaal inpassingplan (plan-m.e.r.). Het 

rapport heet dan een planMER; 

- een m.e.r. voor besluiten, zoals vergunningen (project-m.e.r.). Het rapport heet dan een projectMER. 

 

In de m.e.r.-procedure voor het Logistiek Centrum Eerbeek wordt vanwege het opstellen van het provinciaal 

inpassingplan een plan-m.e.r doorlopen. Het resultaat is dus een planMER, vanaf nu MER genoemd. Meer 

informatie over de aanleiding tot het opstellen van een planMER staat in paragraaf 6.1.   

  

Terminologie 

NRD 

m.e.r.  

MER 

planMER 

projectMER 

PIP  

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau  

milieueffectrapportage (de procedure) 

milieueffectrapport (het rapport)  

milieueffectrapport bij een plan, bijvoorbeeld een provinciaal inpassingplan  

milieueffectrapport bij een besluit, bijvoorbeeld een vergunning 

provinciaal inpassingplan  

 

 

1.4 Doel van de NRD  

 

De provincie Gelderland doorloopt een m.e.r. om de effecten van het inpassingplan op het milieu en de 

omgeving in beeld te brengen. De eerste stap in een m.e.r. is het bepalen van de reikwijdte en het 

detailniveau van de onderzoeken, wat resulteert in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD 

geeft dan ook antwoord op drie vragen:  

- waar wordt in het milieueffectrapport (MER) onderzoek naar gedaan? 

- welke alternatieven worden hierbij onderzocht? 

- naar welke milieueffecten wordt onderzoek gedaan?  

 

Met deze notitie informeert de provincie Gelderland betrokkenen en geïnteresseerden dat zij van start gaat 

met het opstellen van een provinciaal inpassingsplan en hoe zij dit gaat doen. Daarbij geeft zij aan dat een 

m.e.r.-procedure doorlopen wordt. Meer informatie over de procedure en de stappen die doorlopen worden 

staan in hoofdstuk 6. Hier staat ook een toelichting op het participatieproces. 

 

 



7 | 23 Witteveen+Bos | 122329/21-003.280 | Definitief 

1.5 Leeswijzer 

 

Onderstaand schema geeft per hoofdstuk aan welke informatie daarin te vinden is.  

 

 

Tabel 1.1 Leeswijzer 
 

Hoofdstuk Geeft antwoord op de vraag: 

1     inleiding waarom wordt er een provinciaal inpassingsplan opgesteld?  

wat is het doel van deze NRD?  

 

2     voorgeschiedenis wat ging er vooraf aan het opstellen van deze NRD?  

welke stappen zijn er genomen na de terinzagelegging van de 

                 NRD? 

 

3     het logistiek centrum waarom is een Logistiek Centrum Eerbeek noodzakelijk? 

wat zijn de uitgangspunten voor de komst van een logistiek  

                 centrum?  

 

4     alternatieven hoe zijn de alternatieven tot stand gekomen? 

welke keuzes onderzoekt het milieueffectrapport? 

 

5     inhoud en aanpak van het onderzoek wat wordt er onderzocht in het milieueffectrapport?  

hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?  

 

6    wettelijke vereisten welke procedures moeten worden doorlopen?  

hoe vindt de besluitvorming plaats? 

op welke manier is participatie georganiseerd?   
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VOORGESCHIEDENIS 

 

Dit hoofdstuk beschrijft de voorgeschiedenis van het project Logistiek Centrum Eerbeek. Paragraaf 2.1 gaat 

in op het bestemmingsplan Eerbeek, waarin de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek op het voormalig 

Burgersterrein was voorzien en de uitspraak van de Raad van State over dit bestemmingsplan. Paragraaf 2.2 

licht de stap van concept-NRD naar NRD toe en waarom er, naast het voormalig Burgersterrein, ook andere 

locaties voor het LCE worden onderzocht in het MER.  

 

 

2.1 Bestemmingsplan Eerbeek en uitspraak Raad van State 

 

In 2015 is de gemeente Brummen gestart met de officiële procedure om een bestemmingsplan vast te 

stellen voor een groot deel van Eerbeek. De bedoeling van dit plan was om diverse ontwikkelingen in de 

kern van Eerbeek mogelijk te maken en bestaande bestemmingsplannen te actualiseren en samen te 

voegen. Het ging hierbij om vernieuwing en uitbreiding van de (papier)industrie, woningbouw en versterking 

van het centrum en de ontwikkeling van een logistiek centrum.  

 

Op 15 maart 2018 heeft de gemeente Brummen het besluit genomen om het bestemmingsplan Eerbeek vast 

te stellen. Echter, tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is een beroepsprocedure gestart. De 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS) heeft op 11 september 2019 een deel van de 

beroepen gegrond verklaard en het vaststellingsbesluit van de gemeente Brummen op onderdelen 

vernietigd, waaronder ook de planonderdelen die ingingen op het LCE.  

 

Deze paragraaf geeft een samenvatting van de uitspraak voor de onderdelen die ingingen op het LCE. De 

volledige uitspraak is te vinden via: www.raadvanstate.nl door te zoeken op: 201804279/1/R1. NB: de huidige 

onderzoeken naar het LCE kennen andere uitgangspunten dan het vernietigde plan, mede naar aanleiding 

van de uitspraak van de RvS.  

 

Bouw- en gebruiksmogelijkheden  

Volgens de Afdeling mocht de gemeenteraad van Brummen er niet van uitgaan dat de toegestane 

bouwhoogte van het LCE - in principe tot 13 m, maar met een afwijkingsbevoegdheid tot maximaal 26 m) - 

geen effecten heeft op het  woon- en leefklimaat van de woning aan de Stationsstraat 4. Hierbij wijst de 

Afdeling erop dat: 

- de gemeenteraad erkent dat ter hoogte van deze woning niet is aangegeven dat hier geen ontsluiting 

voor vrachtwagens kan worden gerealiseerd; 

- dat voor de bouwhoogte en het bebouwingspercentage van het voormalig Burgersterrein een andere af-

weging nodig is, gezien de nabijheid van de woning.  

 

De Afdeling merkt op dat het toekennen van een wijzigingsbevoegdheid aan de woning geen verschil maakt. 

Het is namelijk niet zeker dat deze wijziging daadwerkelijk wordt toegepast op het moment dat een logistiek 

centrum wordt gerealiseerd.   

 

Verkeer 

Volgens de Afdeling mocht de gemeenteraad van Brummen er niet van uitgaan dat het voorziene logistieke 

centrum op het voormalig Burgersterrein geen onaanvaardbare verkeershinder met zich meebrengt voor de 

bewoners van Stationsstraat 4. De Afdeling geeft aan dat het plan: 

- de aanleg en instandhouding van een ontsluiting aan de Loubergweg niet vastlegt; 
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- de aanleg van een ontsluiting via de Stationsstraat of Coldenhovenseweg 17-19 niet uitsluit. 

 

Wonen op een bedrijventerrein  

Verder is de Afdeling van mening dat de aanduiding ‘wonen op een bedrijventerrein’ in strijd is met de 

systematiek van het Activiteitenbesluit Wet milieubeheer. Dit onderdeel van de uitspraak heeft gevolgen 

voor het gehele plangebied waar deze aanduiding in is opgenomen, hoewel de vernietiging zich slechts 

uitstrekt tot het perceel van de woning aan de Stationsstraat 4.   

 

Overige overwegingen 

Ten aanzien van nut en noodzaak en alternatieven staat in de uitspraak een aantal zaken beschreven: 

- nut en noodzaak, de appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt dat de notitie ‘Nut en noodzaak Lo-

gistiek Centrum Burgersterrein’ dusdanig gebreken of leemten in kennis bevat dat de gemeenteraad zich 

hierop bij de vaststelling van het bestemmingsplan niet heeft mogen baseren’. Oftewel: nut en noodzaak 

was voldoende onderbouwd; 

- alternatieven, de afdeling ziet geen aanleiding om te oordelen dat de gemeenteraad geen logistiek cen-

trum op het voormalig Burgersterrein mag realiseren; 

- in de uitspraak wordt in de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het plan de relatie gelegd met het voor-

heen geldende bestemmingsplan; 

- de raad heeft aangegeven een groene inkadering te wensen aan de zijde van het station. Dit is niet ge-

borgd. Hierbij wordt de relatie gelegd met het bebouwingspercentage.  

 

 

2.2 Uitkomsten inspraakronde concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

 

De eerste stap in de procedure naar een Provinciaal Inpassingsplan voor het Logistiek Centrum was de  

terinzagelegging van de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de gepubliceerde concept-

NRD waren inpassingsvarianten opgenomen voor de realisatie van het LCE op het voormalig Burgersterrein. 

In de gepubliceerde concept-NRD werd aan een ieder gevraagd om reactie op de volgende vragen:  

- worden de goede inpassingsvarianten onderzocht? 

- zijn er nog andere mogelijke oplossingen die onderzoek verdienen? 

- brengt het onderzoek alle milieuaspecten in beeld die belangrijk zijn? 

Tevens werden er in deze periode informatiebijeenkomsten gehouden. 

 

In de gesprekken tijdens de informatiebijeenkomsten werd, net als in veel zienswijzen, aangegeven dat de 

locatiekeuze voor het Logistiek Centrum Eerbeek te beperkt is. Een breed gedragen verzoek was, om naast 

het voormalig Burgersterrein, óók te kijken naar andere mogelijk geschikte locaties voor het oprichten van 

een Logistiek Centrum in Eerbeek. Het signaal om de scope van het project te verbreden en ook naar andere 

geschikte locaties te kijken, is serieus genomen. De Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 heeft dan ook 

ingestemd met het verbreden van de scope.  

 

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

onderzoeken in een alternatievenonderzoek. Er zijn meerdere mogelijke alternatieve locaties voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek ingediend door de indieners van zienswijzen en ook na een brede oproep in de 

omgeving. De voorgestelde locaties zijn beoordeeld in het alternatievenonderzoek. Het 

alternatievenonderzoek wijst uit dat naast het voormalig Burgersterrein ook de locatie rond de Kollergang 

(met twee mogelijkheden) verder wordt onderzocht in het MER, zie hoofdstuk 4.  

 

De provincie Gelderland heeft alle overige binnengekomen reacties beantwoord in een reactienota en neemt 

de reacties op de aangegeven manier mee in de verdere uitwerking van het provinciaal inpassingsplan en de 

bijbehorende milieueffectrapportage.  
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HET LOGISTIEK CENTRUM 

 

Dit hoofdstuk beschrijft in paragraaf 3.1 de aanleiding voor de ontwikkeling van een logistiek centrum. 

Vervolgens gaat paragraaf 3 2 in op de benodigde oppervlakte van het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) en 

tot slot beschrijft paragraaf 3.3 de uitgangspunten voor het ontwerp.  

 

 

3.1 Aanleiding voor de ontwikkeling van een logistiek centrum  

 

In Eerbeek is grote verbondenheid met de van oudsher aanwezige papier- en kartonindustrie. Deze industrie 

is een belangrijke economische drijver in een regio waarin krimp een bedreiging is. De papierindustrie in 

Eerbeek en Loenen geeft een directe werkgelegenheid van circa 2.500 arbeidsplaatsen en circa 4.000 

indirecte arbeidsplaatsen. Om deze bedrijven te behouden voor de toekomst is het van cruciaal belang dat 

de papierindustrie concurrerend kan blijven en de ruimte krijgt om haar processen en haar 

productiecapaciteit te optimaliseren (binnen reeds verstrekte vergunningen). Binnen de bestaande grenzen 

van de bedrijven is daar nu nauwelijks ruimte voor.  

 

Op dit moment wordt de opslag van gereed product, het laden en lossen van vrachtauto’s en het stallen van 

transportmaterieel verspreid over diverse locaties in Eerbeek en (ver) daarbuiten, waarbij veel bijkomende 

voertuigbewegingen plaatsvinden. Denk hierbij aan de aan- en afvoer van grondstoffen voor 

papierfabricage, cellulose, rollen papier en golfkarton tussen de onderlinge bedrijven en naar externe 

partijen in binnen- en buitenland. Die verspreiding van de logistieke activiteiten is historisch zo gegroeid.  

 

Het is daarom noodzakelijk om de diverse locaties van externe opslag te bundelen. Door te concentreren in 

de nabijheid van de industrie wordt het aantal bewegingen en afgelegde kilometers geminimaliseerd. Dit 

geeft ruimte aan de leefbaarheid in het dorp Eerbeek. Door de juiste locatie te kiezen komt ook het gebruik 

van elektrische pendeltrekkers in beeld. Dit is inmiddels als hard uitgangspunt opgenomen voor het logistiek 

centrum en daarmee ook mede bepalend voor de afweging of een locatie geschikt is.  

 

 

3.2 Benodigde oppervlakte aan opslagcapaciteit  

 

De totale toekomstige behoefte van de papier- en kartonindustrie in Eerbeek voor (externe) opslag van 

gereed product, voor nu en in de toekomst, is in beeld gebracht. DS Smith Paper, DS Smith Packaging en 

Mayr-Melnhof Eerbeek hebben zich op voorhand, voorafgaand aan realisatie, voor een periode van vijftien 

jaar gecommitteerd aan de afname van 25.500 m2 bruto vloeroppervlakte van het Logistiek Centrum Eerbeek 

(LCE). Het afsluiten van langjarige overeenkomsten voor opslag van gereed product is in de papier- en 

kartonindustrie uitzonderlijk. 

 

De behoefte voor externe opslag van gereed product is groter dan het oppervlak van 25.500 m² bruto 

vloeroppervlakte, waarvoor de papier- en kartonindustrie zich voor deze lange termijn vastlegt. De behoefte 

ligt, voor de huidige partners die in het Logistiek Centrum Eerbeek gaan opslaan, namelijk rond de  

45.000 m2 bruto vloeroppervlakte, deels flexibel inzetbaar, deels ‘op de groei’ (binnen de vergunningen) en 

deels ook al aanwezig in bestaande opslagcapaciteit.  
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Voor het te bouwen Logistiek Centrum Eerbeek wordt uitgegaan van een grootte van 32.000 m2 bruto 

vloeroppervlakte. Zo is er ruimte voor een economisch rendabel en toekomstbestendig Logistiek Centrum 

Eerbeek, waarmee zoveel mogelijk wordt gebundeld en waarmee de groei van de papier- en kartonindustrie 

kan worden opvangen. Dit is tevens de maximale reële bebouwingsmogelijkheid van het voormalig 

Burgersterrein.  

 

NB: nu en na de komst van het Logistiek Centrum Eerbeek zal ook 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 en dragen daarmee bij aan de totale 

opslagbehoefte. 

 

Het is bekend dat fabrieken in de toekomst mogelijk meer ruimte willen afnemen en er is een mogelijke 

wens voor deelname door een vierde fabriek. Daarnaast kan een deel van het LCE gevuld worden op basis 

van korter lopende contracten dan bovengenoemde vijftien jaar. Zo wordt bijgedragen aan het behoud van 

de papier- en kartonindustrie voor de regio.  

 

 

3.3 Uitgangspunten 

 

Deze paragraaf beschrijft de uitgangspunten en daarmee de basis voor elk van de te onderzoeken 

alternatieven in het MER. Paragraaf 4.1 gaat verder in op de te onderzoeken alternatieven.  

 

Bestemming 

Het LCE is bedoeld als een logistiek centrum voor de opslag van gereed product van de papier- en 

kartonindustrie uit Eerbeek.  

 

Afmeting en afstand tot perceelgrenzen 

- de hoogte van opstal is 13 m (10 % generieke afwijking); 

- maximaal bruto vloeroppervlakte van het gebouw is op het voormalig Burgersterrein 32.000 m2; 

- maximaal bruto vloeroppervlakte van het gebouw is op de locaties Kollergang 24.000 m2;  

- de afstand van het gebouw tot de erfgrens is op het voormalig Burgersterrein minimaal 10 m. 

 

Energietransitie, klimaatadaptatie en duurzaamheid 

- aanvoer gereed product van de papierfabrieken naar het LCE gebeurt op basis van elektrisch vervoer. Het 

transport van producten van het LCE naar elders in Nederland/Europa gebeurt met regulier (niet elektrisch) 

vervoer; 

- de dakconstructie van het LCE is geschikt voor de aanleg van zonnepanelen op het gehele dak;  

- voor het verwarmen van de sprinklerinstallatie in het LCE wordt geen gebruik gemaakt van gas; 

- stationair draaiende vrachtwagens worden aangesloten op elektra; 

- de waterberging wordt, waar nodig, ingepast in de omgeving (tussen openbaar gebied en het gebouw); 

- het LCE wordt gebouwd met herbruikbare materialen. 
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4  

 

 

 

 

ALTERNATIEVEN 

 

Dit hoofdstuk beschrijft in paragraaf 4.1 welke stappen worden doorlopen om te komen tot een definitieve 

locatie voor het Logistiek Centrum Eerbeek. Paragraaf 4.2 beschrijft de locaties die in het MER onderzocht 

worden. 

 

 

4.1 Definitieve locatiekeuze 

 

De definitieve keuze voor de locatie van het logistiek centrum wordt in meerdere stappen gemaakt. In elk 

van deze stappen wordt een zorgvuldige afweging gemaakt om uiteindelijk te komen tot een 

voorkeursalternatief. 

 

Alternatievenonderzoek 

Als reactie op de inspraakronde is door de provincie Gelderland allereerst een alternatievenonderzoek 

uitgevoerd. Dit is inmiddels afgerond. Het doel van het alternatievenonderzoek was om te bepalen welke 

van de aangedragen alternatieve locaties, naast het voormalig Burgersterrein, ook realistisch voor het 

Logistiek Centrum Eerbeek zijn. Het alternatievenonderzoek heeft gediend als een eerste ‘filter’, zodat alleen 

de realistische alternatieven meegenomen worden in het vervolgproces. De uitkomst van het 

alternatievenonderzoek heeft geleid tot de locaties zoals beschreven in paragraaf 4.2.  

 

Milieueffectrapport - alternatieven 

De tweede stap is om de locaties die uit het alternatievenonderzoek naar voren zijn gekomen als realistisch,   

verder te onderzoeken in het MER. Voor deze locaties worden de milieueffecten in beeld gebracht conform 

de thema’s uit hoofdstuk 5. Deze informatie is, naast onder andere de input uit het omgevingsproces, de 

eigendomssituatie en de financiële haalbaarheid, een belangrijke bouwsteen om in een brede bestuurlijke 

afweging de keuze van de voorkeurslocatie te maken.  

 

Milieueffectrapport - voorkeursalternatief 

Nadat in een bredere bestuurlijke afweging de keuze voor de voorkeurslocatie tot stand is gekomen, wordt 

de voorkeurslocatie onderzocht. Indien noodzakelijk worden aanvullende (veld)onderzoeken gedaan. Zo 

wordt de haalbaarheid van het voorkeursalternatief onderbouwd, inclusief eventuele compenserende of 

mitigerende maatregelen. Het voorkeursalternatief wordt uiteindelijk bestemd in een provinciaal 

inpassingsplan (PIP). In dit PIP wordt de ruimtelijke begrenzing vastgelegd en de ruimtelijk-relevante 

voorwaarden waar het LCE aan moet voldoen. Het MER en voorkeursalternatief worden gebundeld tot een 

rapport.   

 

 

4.2 Te onderzoeken alternatieven 

 

In een MER worden alternatieven opgesteld voor de te maken keuze, in dit geval zijn de alternatieven gericht 

op de locatiekeuze voor het LCE. Deze paragraaf beschrijft de realistische alternatieven, dit zijn de 

alternatieven die na een eerste filter in het alternatievenonderzoek zijn overgebleven.  
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Alternatief 1 - Voormalig Burgersterrein  

In dit alternatief komt het LCE op het voormalig Burgersterrein aan de Loubergweg in Eerbeek, zie 

afbeelding 4.1.  

 

 

Afbeelding 4.1 Alternatief 1 - Voormalig Burgersterrein  
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Alternatief 2 - Kollergang Zuid-West 

In dit alternatief wordt het LCE gerealiseerd door middel van een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein 

Kollergang. Het bedrijventerrein wordt in zuidwestelijke richting uitgebreid, richting het bos.  

 

 

Afbeelding 4.2 Alternatief 2 - Kollergang Zuid-West 
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Alternatief 3 - Kollergang Noord-West 

In dit alternatief komt het LCE ook nabij het bestaande bedrijventerrein ‘Kollergang’. In dit alternatief komt 

het logistiek centrum deels op de locatie van de huidige camping Robertsoort.  

 

 

Afbeelding 4.3 Alternatief 3 - Kollergang Noord-West 
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Studiegebied  

De effecten van de voorgenomen activiteit kunnen verder reiken dan de grenzen van het plangebied. In het 

MER wordt daarmee rekening gehouden. De omvang van het studiegebied moet zodanig groot zijn dat alle 

relevante effecten binnen het onderzoekgebied vallen. Het studiegebied kan per onderwerp en effect dus 

verschillen, afhankelijk van het bereik van de effecten. Het MER licht dit nader toe per onderwerp.  

  

 

5.3 Beoordelingskader 

 

Tabel 5.1 toont het beoordelingskader voor het milieueffectrapport. Het beoordelingskader is opgebouwd 

uit milieuaspecten en de criteria die beschrijven waaraan een aspect getoetst wordt. De methodiek beschrijft 

hoe de beoordeling plaatsvindt. Paragraaf 5.3 geeft een nadere toelichting per milieuaspect. 

 

 

Tabel 5.1 Beoordelingskader MER 
 

Milieuaspect Beoordelingscriteria, invloed op Methode  

verkeer en vervoer 

verkeersintensiteit  kwantitatief op basis van beschikbare 

verkeerstellingen en/of indicatieve 

berekeningen  

verkeersafwikkeling kwalitatief op basis van beschikbare 

verkeerstellingen en/of indicatieve 

berekeningen 

verkeersveiligheid kwalitatief op basis van expert judgement 

geluid verandering in het aantal geluidsgevoelige 

objecten binnen geluidsklassen  

kwantitatief op basis van handleiding meten en 

rekenen industrielawaai (HMRI) + reken- en 

meetvoorschrift geluid 

trillingen verandering in verwachte trillinghinder beschrijving van de trillinghinder op basis van 

bestaande kwantitatieve informatie 

luchtkwaliteit overschrijding grenswaarden (PM10 en PM2 5)  

 

 

toets aan grenswaarden op basis van expert 

beoordeling  

overschrijding grenswaarden NOx 

natuur Wnb - Natura 2000 

- habitattypen; 

- habitatrichtlijnsoorten; 

- vogelrichtlijnsoorten 

waar mogelijk kwantitatieve beoordeling op 

basis van bureaustudie en veldonderzoek. 

AERIUS-berekeningen voor stikstofdepositie 

Wnb - soorten en rode lijst soorten 

houtopstanden 

Gelders NatuurNetwerk en Groene 

Ontwikkelingszone 

water oppervlaktewaterkwaliteit kwalitatief op basis van expert judgement 

 
oppervlaktewaterkwantiteit 

bodem bodemkwaliteit kwalitatief op basis van bureaustudie en indien 

noodzakelijk aanvullend veldonderzoek 
niet-gesprongen explosieven (NGE) 

landschap, 

cultuurhistorie en 

archeologie  

landschappelijke waarden kwalitatief op basis van bureaustudie  

cultuurhistorische waarden 

archeologische (verwachtings)waarden kwalitatief op basis van bureaustudie en in-

dien noodzakelijk inventariserend veldonder-

zoek 

leefomgeving invloed op woonkwaliteit kwalitatief op basis van expert judgement 



18 | 23 Witteveen+Bos | 122329/21-003.280 | Definitief 

Milieuaspect Beoordelingscriteria, invloed op Methode  

gezondheid integrale effecten op gezondheid kwalitatief op basis van expert judgement 

 

 

De effecten worden beoordeeld voor de gebruiksfase (eindsituatie). Voor de aanlegfase is de uitstoot van 

stikstof relevant vanwege transportbewegingen voor de aanvoer van bouwmateriaal en de inzet van 

materieel. Door middel van AERIUS-berekeningen wordt getoetst of er een toename van stikstofdepositie op 

stikstofgevoelige habitattypen in Natura 2000-gebied te verwachten is.  

 

Toelichting selectie thema’s en criteria 

Bovenstaande criteria worden onderzocht, omdat op basis van de voorgenomen ontwikkelingen op deze 

thema’s mogelijk effecten worden verwacht. Zoals aangegeven bij de uitgangspunten zijn er meerdere 

onderdelen van het ontwerp die ingaan op duurzaamheid, waaronder het elektrisch vervoer. Omdat deze 

ontwerpuitgangspunten niet verschillen tussen de alternatieven, worden er geen verschillen in effecten 

verwacht. Daarom is duurzaamheid geen onderdeel van het beoordelingskader.  

 

Wijze van beoordelen 

Het MER beschrijft en beoordeelt de milieueffecten. Dit resulteert in één score per criterium. Dit oordeel kan 

variëren van sterk negatief tot en met sterk positief. Onderstaande algemene beoordelingsschaal toont de 

vijf beoordelingsklassen die het MER hanteert. Het MER geeft een nadere concretisering van deze 

beoordelingsschaal per criterium.  

 

 

Tabel 5.2 Voorbeeld beoordelingsschaal 
 

Score Oordeel ten opzichte van de referentiesituatie 

-- sterk negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie 

- negatief effect ten opzichte van de referentiesituatie 

0 neutraal, geen effect ten opzichte van de referentiesituatie 

+ positief effect ten opzichte van de referentiesituatie 

++ sterk positief effect ten opzichte van de referentiesituatie 

 

 

5.4 Aanpak onderzoeken 

 

Deze paragraaf beschrijft per milieuaspect de manier waarop het onderzoek wordt aangepakt in het MER.  

 

 

5.4.1 Verkeer en vervoer 

 

Wanneer het Logistiek Centrum Eerbeek in gebruik wordt genomen veranderen de verkeersstromen. Hierbij 

is een toename in verkeer van en naar het LCE voorzien. Het grootste gedeelte van het transport vindt plaats 

over de openbare weg. Het MER bepaalt de verkeersintensiteiten en -afwikkeling op basis van meest recente 

verkeersgegevens. Waar nodig worden aanvullend indicatieve berekeningen uitgevoerd.  

 

Daarnaast gaat het MER in op verkeersveiligheid. Verkeersveiligheid wordt beoordeeld op basis van expert 

judgement. Verkeersveiligheid wordt beoordeeld aan de hand van ideale/minimale wegkenmerken op basis 

van Duurzaam Veilig. Hierbij wordt gekeken naar mogelijke conflicten tussen verschillende typen 

verkeersdeelnemers.  
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5.4.2 Geluid 

 

De geluidbelasting op geluidsgevoelige objecten (woningen, scholen, kinderdagverblijven, verzorgings- en 

verpleegtehuizen) wordt in het MER onderzocht met behulp van geluidsmodellen.  

 

Er wordt afzonderlijk gekeken naar de verschillende geluidsbronnen (wegverkeer, industrielawaai) en er 

wordt een cumulatieve geluidbelasting berekend. Het MER kijkt naar de verandering in het aantal geluid 

belaste objecten binnen geluidsklassen. Het MER laat zien wat de geluidbelasting op de geluidsgevoelige 

objecten is in de toekomstige situatie met het LCE en beschrijft de verandering in het aantal geluid belaste 

objecten ten opzichte van de referentiesituatie. Het onderzoek naar geluidbelasting vindt volledig 

kwantitatief plaats, conform de handleiding meten en rekenen industrielawaai (HMRI) en reken- en 

meetvoorschrift geluid (2012).  

 

 

5.4.3 Trillingen 

 

In het MER wordt beschouwd of in de plansituatie een verandering optreedt op het gebied van trillinghinder 

in de omgeving. Deze beschouwing vindt plaats op basis van expert judgement.  

 

 

5.4.4 Luchtkwaliteit 

 

Industriële activiteiten en (vracht)verkeer dragen bij aan de luchtverontreiniging door emissies van onder 

andere stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM10 en PM2.5). De effecten worden in het MER afgezet tegen de 

heersende achtergrondwaarde in het gebied.  

 

De verandering in luchtkwaliteit wordt in het MER beoordeeld op basis van de jaargemiddelde concentraties. 

Voor de uitvoering van het onderzoek wordt er kwalitatief beoordeeld of de concentratie van de 

luchtverontreinigende stoffen; stikstofoxide (NOx) en fijnstof (PM10 en PM2.5) voldoet aan de heersende 

luchtkwaliteitseisen.  

 

 

5.4.5 Natuur 

 

In het MER wordt de invloed op het ecologisch systeem onderzocht. Het MER toetst daarbij aan de Wet 

natuurbescherming (Wnb), provinciaal beleid en gemeentelijk beleid.  

 

Het MER gaat in op aanwezige habitattypen en -soorten met instandhoudingsdoelstellingen in nabijgelegen 

Natura 2000-gebieden. Tevens wordt getoetst of kritische depositiewaarden worden overschreden door 

middel van AERIUS-berekeningen, en zo ja, of dit leidt tot significant negatieve effecten op 

instandhoudingsdoelen van habitattypen en/of soorten. Wanneer significant negatieve effecten op 

instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden niet kunnen worden uitgesloten, wordt een passende 

beoordeling opgesteld. Ten aanzien van beschermde soorten worden de effecten van vernietiging en 

verstoring op de functionaliteit van het leefgebied en instandhouding per soort inzichtelijk gemaakt, voor 

zowel beschermde soorten (Wnb) als rode lijst soorten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een jaarrond 

veldonderzoek. De effecten op houtopstanden (Wnb en APV) worden tevens beoordeeld.  

 

Vanuit provinciaal beleid wordt getoetst aan de kernkwaliteiten en ontwikkelingsdoelen van het Gelders 

NatuurNetwerk en de Groene Ontwikkelingszones.  
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5.4.6 Water 

 

Vanwege de toename van verhard oppervlak kan er verandering plaatsvinden in de infiltratie en afstroming 

van regenwater. Het MER onderzoekt daarom de effecten op oppervlaktewaterkwaliteit en -kwantiteit op 

basis van expert judgement. Met het onderzoek geeft het MER invulling aan het Watertoetsproces.  

 

 

5.4.7 Bodem 

 

In het MER wordt, in eerste instantie op basis van bestaande onderzoeken, op kwalitatieve wijze beschreven 

of er bodemvervuiling in het gebied aanwezig is en zo ja, op welke locatie en wat de status van de vervuiling 

is. Eventueel wordt aangegeven welk effect de bodemvervuiling op de ontwikkeling en de omgeving heeft 

en wat met het treffen van mitigerende maatregelen - zoals bodemsanering - wordt bereikt. 

De aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven (NGE) wordt onderzocht in het MER. Hiervoor wordt op 

basis van een vooronderzoek vastgesteld of er rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van 

NGE.  

 

 

5.4.8 Landschap, cultuurhistorie en archeologie  

 

Voor landschap, cultuurhistorie en archeologie beoordeelt het MER of en in welke mate bestaande waarden 

worden aangetast. Het gaat hierbij om de invloed (aantasting of versterking) op kenmerkende 

landschappelijke waarden (ruimtelijk-visuele kenmerken) of cultuurhistorische waarden (historisch-

geografische elementen of structuren).  

 

De mogelijke effecten op archeologische waarden worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van de 

archeologische verwachtingen. Op basis van een bureauonderzoek wordt vastgesteld of er archeologische 

waarden in het onderzoeksgebied aanwezig zijn. Op basis hiervan kan worden bepaald, of en zo ja waar, het 

uitvoeren van een inventariserend veldonderzoek noodzakelijk is.  

 

 

5.4.9 Leefomgeving 

 

Het MER onderzoekt de invloed op woonkwaliteit. De focus ligt op de veranderingen in de kwaliteit van de 

woonomgeving. Deze kan kwalitatief toe- of afnemen door de komst van het LCE in de directe omgeving 

van een woning, waardoor de waardering van de fysieke leefomgeving kan veranderen. Dit betreft met name 

de kwaliteit van de openbare ruimte. Het MER beoordeelt de verandering van de woonkwaliteit op basis van 

expert judgement en gaat hierbij onder andere in op zichthinder.  

 

Daarnaast beoordeelt het MER de integrale effecten op gezondheid als gevolg van het voornemen, door 

middel van een gevoeligheidsanalyse.   
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WETTELIJKE VEREISTEN 

 

Dit hoofdstuk gaat in op de achtergrond en de vereisten van de m.e.r.-procedure, de besluitvorming en de 

mogelijkheden om te mee te denken (participatie).  

 

 

6.1 Toelichting m.e.r.-plicht 

 

Een m.e.r.-procedure is altijd verbonden aan een (ruimtelijk) besluit. In dit geval is dat het vaststellen van het 

provinciaal inpassingplan door de Provinciale Staten. Het is niet zeker dat voor het oprichten van het LCE het 

doorlopen van een m.e.r.-procedure verplicht is. De oprichting van een logistiek centrum is volgens 

categorie D11.3 van de Wet milieubeheer pas bij meer dan 75 ha m.e.r.-(beoordelings)plichting. Het plan 

voor het Logistiek Centrum Eerbeek blijft ruim onder die grens.  

 

Wel kan een te hoge depositie (boven de kritische depositiewaarde) van stikstof op Natura 2000-gebied 

aanleiding geven tot het opstellen van een passende beoordeling. De noodzaak tot het opstellen van een 

passende beoordeling leidt tevens tot een plan-m.e.r.-plicht.  

 

De provincie Gelderland kiest ervoor om, ook wanneer een m.e.r.-procedure niet verplicht blijkt te zijn, een 

vrijwillige m.e.r.-procedure te doorlopen. Zo worden de gevolgen van het plan op het milieu en de omgeving 

zorgvuldig in beeld gebracht en betrokken bij de besluitvorming.  

 

 

6.2 Inhoud van het MER 

 

In de wet (Artikel 7.7 van de Wet milieubeheer) is vastgelegd dat een MER in ieder geval de volgende 

onderdelen moet beschrijven:  

- de doelstelling van het project; 

- het voornemen, de onderzochte alternatieven en een motivatie waarom deze alternatieven gekozen 

en/of afgevallen zijn; 

- de huidige situatie en toekomstige ontwikkelingen die relevant zijn voor het project; 

- de te nemen besluiten waarvoor het milieueffectrapport wordt gemaakt. Indien relevant ook een overzicht 

van de eerder genomen besluiten die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en alternatieven; 

- een beschrijving van de effecten voor het milieu die kunnen optreden als gevolg van de beschreven 

alternatieven, inclusief een onderbouwing van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en 

beschreven; 

- een beschrijving van de maatregelen die genomen worden om de nadelige impact op de omgeving te 

voorkomen, te beperken of te compenseren; 

- het benoemen van de leemten in kennis: de informatie die ontbreekt en niet is meegenomen in de 

beoordeling en afweging van alternatieven; 

- een publieksvriendelijke samenvatting. 

 

Deze onderwerpen worden nader uitgewerkt en opgenomen in het MER. 
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6.3 Te doorlopen stappen 

 

Een provinciaal inpassingplan (PIP) doorloopt verschillende procedurestappen, op elk van deze stappen is 

een toelichting gegeven. 

 

Stap 1 - openbare kennisgeving van het voornemen  

De eerste stap in de procedure was in dit geval de publicatie van de concept-Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau (NRD). De NRD heeft ter inzage gelegen van 11 augustus tot en met 21 september 2020. 

Hiermee is een ieder geïnformeerd over het voornemen voor het opstellen van een m.e.r.-plichtig plan. Deze 

notitie is ter visie gelegd, zodat iedereen aanvullingen/ideeën kan meegeven. Betrokken instanties, zoals 

medeoverheden zijn tevens gevraagd om een reactie. Naar aanleiding van deze gepubliceerde concept- 

NRD zijn diverse zienswijzen en reacties binnengekomen, deze zijn beantwoord in de reactienota. De 

definitieve NRD is opgesteld naar aanleiding van het besluit om, naast het voormalig Burgersterrein, 

alternatieve locaties voor het LCE te onderzoeken.  

 

Stap 2 - opstellen PIP en MER  

Het MER is het centrale onderdeel van de procedure waarin het project en de alternatieven worden 

beoordeeld op milieueffecten. Het PIP voorziet in een regeling om het project ook in planologisch-juridische 

zin uitvoerbaar te maken. Het MER vormt een bijlage bij het PIP. In deze stap vindt ook afstemming met de 

omgeving plaats, zie paragraaf 6.4. 

 

Stap 3 - ter inzage leggen en inspraak  

Het MER en het ontwerp PIP liggen gelijktijdig ter inzage. Een ieder kan tijdens een periode van zes weken 

zienswijzen geven op (één van) beide documenten. De Commissie voor de m.e.r. brengt advies uit over het 

MER.  

 

Stap 4 - verwerken uitkomsten van zienswijzen en overlegreacties  

De ingediende zienswijzen worden betrokken in het vast te stellen PIP.  

 

Stap 5 - vaststelling definitieve inpassingsplan 

Het PIP wordt door Provinciale Staten vastgesteld. Daarna wordt het vastgestelde plan opnieuw ter inzage 

gelegd. Belanghebbenden kunnen op basis van het vastgestelde plan beroep aantekenen bij de Raad van 

State.  

 

 

6.3.1 Betrokken partijen 

 

De provincie Gelderland is initiatiefnemer en bevoegd gezag voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en 

daarmee ook voor de m.e.r.-procedure. De provincie Gelderland begeleidt de m.e.r.-procedure. Op basis van 

het milieueffectrapport moet het bevoegd gezag een besluit nemen over het PIP. De gemeente Brummen is 

nauw betrokken in het proces.  

 

 

6.4 Participatie  

 

In het communicatie- en participatieplan voor het LCE is aangegeven op welke wijze participatie vorm krijgt. 

Voor meer informatie wordt naar dit document verwezen (te vinden op www.eerbeekloenen2030.nl). 

Rondom de terinzagelegging van de concept-NRD heeft in september 2020 een informatiebijeenkomst 

plaatsgevonden. Op de voorliggende definitieve versie van de NRD kan niet formeel worden ingesproken. 

Deze versie is immers het resultaat van de inspraakronde op de concept-NRD.  

 

Er komen nog mogelijkheden om formeel in te spreken, maar ook om inbreng te geven. De belangrijkste 

momenten in het proces waarbij inbreng van belanghebbenden gewenst is: 

- bij het delen van resultaten van het milieueffectrapport en de opmaat naar de keuze voor een voorkeurs-

locatie; 
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- in het ’reken en teken-proces’ wordt samen met de omgeving invulling gegeven aan de (ruimtelijke) voor-

waarden voor het PIP; 

- na het vaststellen van het ontwerp-MER. Het provinciaal inpassingsplan geeft aan 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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