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1. Inleiding 
 

1.1 Aanleiding keuze locatie LCE 
In Eerbeek zijn drie grote papier-/kartonfabrieken gevestigd. Deze zitten al enkele 

honderden jaren op de huidige locaties en zijn inmiddels uitgegroeid tot internationale 

bedrijven. De bedrijven zorgen voor veel werkgelegenheid in de fabrieken zelf en in de keten 

van bedrijven die gekoppeld is aan de papier- en kartonproductie. Eerbeek is als woonkern 

ook gegroeid en inmiddels verweven met de industrie. Deze verwevenheid levert spanning op 

voor de leefbaarheid en woonfunctie, maar ook voor de doorontwikkeling van de bedrijven. 

Een logistiek centrum voor de papier-/kartonfabrieken draagt bij aan een oplossing om de 

bedrijven te behouden in Eerbeek en tegelijkertijd de huidige druk op de leefbaarheid te 

verbeteren (meer hierover is te lezen in paragraaf 2.4.2 Nut en noodzaak van het LCE). 

 

In de zomer van 2020 heeft de conceptversie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

(NRD) voor het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) op het voormalig Burgersterrein ter visie 

gelegen. Iedereen kon op deze conceptversie reageren. De NRD is het startdocument voor de 

milieuonderzoeken. Hierin staat welke alternatieven onderzocht worden en welke 

onderzoeken uitgevoerd worden om goed zicht te krijgen op de effecten op milieu en 

omgeving. 

 

De reacties op deze NRD hebben ertoe geleid dat er een alternatievenonderzoek is uitgevoerd 

naar mogelijke geschikte locaties voor het LCE. Het alternatievenonderzoek heeft laten zien 

dat naast het voormalig Burgersterrein nog twee locaties (Kollergang Zuid-West en 

Kollergang Noord-West) mogelijk geschikt kunnen zijn als locatie voor het LCE. Deze drie 

locaties zijn opgenomen in de definitieve NRD en vervolgens onderzocht in een 

milieueffectrapport (MER). 

 

In bijlage 1 zijn de locaties weergegeven.  

 

1.2 Proces 
De locatiekeuze voor het LCE is één van de stappen om te komen tot een vastgesteld 

provinciaal inpassingsplan voor het LCE. Het proces ziet er als volgt uit: 

 

NRD
(concept)

Alternatieven-
onderzoek 

locaties LCE

NRD
(definitief)

Locatiekeuz
e LCE

Verder 
ontwerpen/
uitwerken 
locatie LCE

Ontwerp 
provinciaal 
inpassings-

plan

Vastgesteld 
provinciaal 
inpassings-

plan
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1.3 Doel van deze notitie 
Het doel van deze notitie is om te komen tot de locatiekeuze voor het LCE. De keuze wordt 

gebaseerd op de volgende bouwstenen: 

1. Effecten op milieu en omgeving  

2. Input uit het omgevingsproces  

3. Financiën 

4. Mate waarin LCE voldoet aan doelstellingen uit de intentieovereenkomst LCE. 

 

In hoofdstuk 2 worden bovenstaande bouwstenen voor elke van de drie locaties 

geanalyseerd. Voordat per locatie de bouwstenen worden geanalyseerd, geeft paragraaf 1.4 de 

uitgangspunten van het LCE weer. Hoofdstuk 3 laat de risico’s zien en hoofdstuk 4 geeft de 

conclusie weer.   

 

1.4 Uitgangspunten 
De uitgangspunten van het LCE zijn als volgt omschreven in NRD:

 
 
Afbeelding 1. Uitgangspunten van het LCE zoals ze zijn verwoord in paragraaf 3.3 van de NRD LCE. 

 

Deze uitgangspunten zullen na de locatiekeuze voor het LCE uitgewerkt worden voor de 

gekozen locatie.
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2. Analyse 
 

2.1 Ad 1: Effecten op milieu en omgeving 
Advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos heeft in opdracht van provincie Gelderland 

onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de drie locaties (voormalig Burgersterrein, 

Kollergang Zuid-West en Kollergang Noord-West) op milieu en omgeving.  

 

Tabel 1 geeft de resultaten van de onderzoeken per locatie voor het LCE weer. 

 

Legenda tabel: 

+ = positief 

0 = neutraal 

-  = negatief 

- - = zeer negatief 

 

Twee opmerkingen vooraf: 

1. Bij het bepalen van de effecten op milieu en omgeving zijn eventuele maatregelen die 

de effecten kunnen verzachten of wegnemen (mitigerende of compenserende 

maatregelen) nog niet meegenomen. Dit betekent dat als een locatie op een bepaald 

thema negatief scoort, dit niet direct betekent dat dit niet op te lossen is. 

2. Bij het bepalen van de effecten op milieu en omgeving is uitgegaan van het (worst 

case) scenario met het LCE ten opzichte van de huidige situatie en autonome 

ontwikkelingen.  
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Tabel 1. Milieueffecten per locatie   

Milieuaspect Beoordelingscriteria Voormalig 

Burgersterrein 

Kollergang Zuid-West Kollergang Noord-West 

Verkeer Verkeersafwikkeling 0 0 0 

Verkeersveiligheid - - - 

Geluid Verandering geluidsbelasting industrie - - - - 

Verandering geluidsbelasting wegverkeer - 0 - 

Verandering geluidsbelasting cumulatief - - 0 - 

Trillingen Verandering in verwachte trillinghinder 0 0 0 

Luchtkwaliteit Overschrijding grenswaarden (PM10 en PM2.5) 0 0 0 

Overschrijding grenswaarden NOx 0 0 0 

Natuur * Areaalverlies - - - - - 

Verstoring - - - 

Vermesting en verzuring (stikstof) - - -  -  

Water Oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 0 

Oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 0 

Grondwaterkwantiteit 0 0 0 

Bodemkwaliteit Puntbronnen 0 0 0 

Diffuse bodemkwaliteit + 0 0 

Landschap, 

cultuurhistorie 

en archeologie 

Landschappelijke waarden ** 0 - - 

Bovengrondse cultuurhistorische waarden 0 0 0 

Archeologische (verwachtings-)waarden - - - - 

Invloed op woonkwaliteit - 0 0 



7 
 

Leefomgeving en 

gezondheid 

Invloed op ruimtelijke beleving - - - - 

Integrale effecten op gezondheid - 0 0 

 

* 

Voormalig Burgersterrein:  

- Op basis van de AERIUS-berekeningen is gebleken dat de toename van stikstofdepositie op het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied Veluwe meer dan 

7 mol N/ha/jr is. Met deze toename op al overbelaste natuurwaarden zijn significante gevolgen niet uit te sluiten. Vergunbaarheid is enkel mogelijk 

met afdoende mitigatie (extern salderen) ofwel een ADC-toets. Beide mogelijkheden zijn nog niet onderzocht, maar hoogstwaarschijnlijk niet 

toepasbaar.  

- Er zijn enkele beschermde soorten aangetroffen in de directe omgeving, zoals een steenmarter en gierzwaluw. Door realisatie van het LCE gaat er 

leefgebied verloren. 

 

Kollergang Zuid-West:  

- Op basis van de AERIUS-berekeningen is gebleken dat de uitstoot van stikstofdepositie op het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied Veluwe 0,01 mol 

N/ha/jr is. Gelet op een overbelaste situatie zijn significante gevolgen niet op voorhand uit te sluiten. Dit effect kan gelet op de zeer geringe 

planbijdrage waarschijnlijk passend worden beoordeeld.   

- Een LCE op deze locatie gaat ten koste van Gelders Natuurnetwerk (GNN). Hiervoor geldt een ADC-toets met een compensatietaakstelling.  

- De bosbodem van deze locatie is meer dan 100 jaar oud. Deze bodem is beschermd door regels in de omgevingsverordening van de provincie 

Gelderland (geconsolideerde versie van maart 2021). Gedeputeerde Staten kan gebruik maken van haar afwijkingsbevoegdheid. Mochten 

Gedeputeerde Staten willen afwijken, dan moet Provinciale Staten nog om wensen en bedenkingen worden gevraagd. 

- Er zijn enkele beschermde soorten aangetroffen. Door realisatie van het LCE gaat er leefgebied verloren. 
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Kollergang Noord-West:  

- Op basis van de AERIUS-berekeningen is gebleken dat de uitstoot van stikstofdepositie op het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied Veluwe 0,01 mol 

N/ha/jr is. Gelet op een overbelaste situatie zijn significante gevolgen niet op voorhand uit te sluiten. Dit effect kan gelet op de zeer geringe 

planbijdrage waarschijnlijk passend worden beoordeeld.   

- Een LCE op deze locatie gaat ten koste van Gelders Natuurnetwerk (GNN) en Groene Ontwikkelingszone (GO). Hiervoor geldt een ADC-toets met een 

compensatietaakstelling.  

- Er zijn relatief veel beschermde soorten aangetroffen. Door realisatie van het LCE gaat er leefgebied verloren. 

 

** 

Kollergang Zuid-West:  

Doordat deze locatie aansluit op het bestaande bedrijventerrein en niet in het zicht ligt vanaf de Brummenseweg, doet het geen afbreuk aan de ruimtelijke 

beleving van het gebied. Echter, realisatie van het LCE heeft wel als gevolg dat een groot aantal bomen moeten worden gekapt en het bedrijventerrein wordt 

sterk vergroot. Daardoor vindt er een lichte afname van de ruimtelijke beleving plaats. 

 

Kollergang Noord-West:  

Het LCE is goed waarneembaar vanaf de Brummenseweg. Daarnaast moet een camping wijken voor het LCE op deze locatie. Zowel de visuele en fysieke 

impact van het LCE op deze locatie zorgt voor een afname van de ruimtelijke beleving van het gebied.
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2.1.1 Conclusie analyse effecten op milieu en omgeving 
De locaties hebben verschillende effecten op het milieu en de omgeving. Vaak zijn de 

negatieve effecten te mitigeren en/of te compenseren. Er zijn echter enkele aspecten die 

bijzondere aandacht vragen: 

1. De locatie voormalig Burgersterrein zorgt in de gebruiksfase vanwege vrachtverkeer 

dicht bij Natura 2000-gebied Veluwe voor een berekende toename van 

stikstofdepositie van ca. 7 mol N/ha/jr op de Veluwe. Gelet op een grotendeels 

overbelaste Veluwe zijn significante gevolgen op voorhand niet uit te sluiten. Op 

voorhand is ook niet aan te geven of deze effecten zijn te mitigeren (bijv. extern 

salderen) en/of te compenseren (ADC-toets). Er zijn beschermde soorten 

aangetroffen waarvoor mitigerende maatregelen nodig zijn om de staat van 

instandhouding te kunnen borgen. Daarnaast scoort deze locatie ook het slechtst op 

belangrijke aspecten zoals landschap, geluid, gezondheid en ruimtelijke beleving. 

 

2. Voor Kollergang Zuid-West geldt dat de locatie binnen GNN ligt. Dit betekent dat 

een ADC-toets nodig is met een compensatieopgave. Daarbij moet worden 

aangetoond dat er geen andere reële alternatieven zijn en er een groot openbaar 

belang is. Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat de ondergrond op deze locatie een 

oude bosbodem (van +100 jaar) betreft, waarvoor op grond van de 

omgevingsverordening geen ontheffing wordt verleend voor herplant van de 

aanwezige bomen op een andere locatie. Gedeputeerde Staten dienen bij keuze voor 

deze locatie af te wijken van de omgevingsverordening, volgens de 

afwijkingsbevoegdheid. Gedeputeerde Staten dienen hiervoor wensen en 

bedenkingen te vragen bij Provinciale Staten. Er zijn beschermde soorten 

aangetroffen waarvoor mitigerende maatregelen nodig zijn om de staat van 

instandhouding te kunnen borgen. De stikstofbijdrage van deze locatie is zeer gering.  

 

3. Met locatie Kollergang Noord-West gaat GNN en GO verloren. Dit betekent dat een 

ADC-toets nodig is met een compensatieopgave. Daarbij moet worden aangetoond 

dat er geen andere reële alternatieven zijn en er een groot openbaar belang is. Er zijn 

relatief veel beschermde soorten aangetroffen waarvoor mitigerende maatregelen 

nodig zijn om de staat van instandhouding te kunnen borgen. Op deze locatie zal 

daar extra aandacht voor nodig zijn i.v.m. vergunbaarheid. De stikstofbijdrage van 

deze locatie is zeer gering.  

 

2.2 Ad 2: Input uit het omgevingsproces 
Om input vanuit de omgeving op te halen zijn onder andere informatiebijeenkomsten 

georganiseerd. Hieronder wordt beschreven wat is opgehaald uit de 

informatiebijeenkomsten. 

 



10 
 

2.2.1 Informatiebijeenkomsten 
Op dinsdag 26 oktober en woensdag 27 oktober jl. zijn drie informatiebijeenkomsten gehouden. 

Belangstellenden konden zich via www.eerbeekloenen2030.nl aanmelden voor de 

informatiebijeenkomsten. De informatiebijeenkomsten zijn zowel fysiek als digitaal aangeboden. 

Hieronder volgt per locatie een korte samenvatting van wat is opgehaald vanuit de omgeving.  

 

Tijdens de informatiebijeenkomsten is een aantal vragen aan de omgeving gesteld door middel 

van het instrument Mentimeter. De resultaten van de Mentimeter zijn toegevoegd in bijlage 2.  

 

Indien mensen niet aanwezig konden zijn bij één van de drie informatiebijeenkomsten, konden zij 

via de website www.eerbeekloenen2030.nl een reactie geven over hun locatievoorkeur en zorgen 

bij een locatie. 

 

Locatie voormalig Burgersterrein 

Bij alle drie de informatiebijeenkomsten bleek dat de aanwezigen het meest geraakt werden door 

een LCE op de locatie van het voormalig Burgersterrein. Deze locatie stuitte op de meeste 

weerstand vanuit de omgeving. Zorgen die de omgeving heeft bij de locatie voormalig 

Burgersterrein zijn onder andere verkeer(sveiligheid), luchtkwaliteit, gezondheid/leefbaarheid, 

geluid, drukte en het aanzicht. 

 

Locatie Kollergang Zuid-West 

De locatie Kollergang Zuid-West bleek tijdens de informatiebijeenkomsten het minst geraakt te 

worden door de aanwezigen. De locatie stuitte op de minste weerstand. Zorgen die de omgeving 

heeft bij de locatie Kollergang Zuid-West zijn onder andere de aantasting van natuur, geluid, 

toename verkeer, wandelgebied. Daarnaast werd gezegd dat de locatie geen zorgen kent en dat het 

een prima locatie is. 

 

Locatie Kollergang Noord-West 

De locatie Kollergang Noord-West bleek tijdens de informatiebijeenkomsten meer geraakt te 

worden door de aanwezigen dan de locatie Kollergang Zuid-West, maar aanzienlijk minder dan de 

locatie voormalig Burgersterrein. Deze locatie stuitte op meer weerstand dan de andere locatie 

aan de Kollergang, maar op minder weerstand dan de locatie voormalig Burgersterrein. Zorgen 

die de omgeving heeft bij de locatie Kollergang Noord-West zijn onder andere zichtbaarheid vanaf 

de Brummenseweg, geluid, onveilig, verlies natuur en wegvallen toeristen en camping. Ook bij dit 

alternatief is genoemd dat de locatie geen zorgen kent en het een goede optie is. 

 

Voorkeurslocatie vanuit de omgeving 

Uit de resultaten van de Mentimeter is gebleken dat de aanwezigen van de 

informatiebijeenkomsten de voorkeur hebben voor locatie Kollergang Zuid-West. Daarna zien zij 

de locatie Kollergang Noord-West als optie. De locatie voormalig Burgersterrein wordt zeer weinig 

als locatievoorkeur genoemd. Een kanttekening bij deze score is dat veel mensen ook hebben 

aangegeven het liefst geen logistiek centrum in Eerbeek te willen. Als ze dan toch een locatie 

moeten kiezen dan is dat zoals hierboven beschreven. 

http://www.eerbeekloenen2030.nl/
http://www.eerbeekloenen2030.nl/
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Aandachtspunten voor bestuurders 

De omgeving wil de bestuurder de volgende punten meegeven bij het maken van de locatiekeuze: 

• Nut en noodzaak is niet aangetoond 

• Houd rekening met de aanwonenden 

• Openheid in het proces 

• Waarom een LCE midden in het dorp? 

• Mensen boven natuur 

• Veiligheid 

• Leefbaarheid 

• Buiten Eerbeek 

• Geen korte termijn denken 

• Luister naar de bevolking 

• Voormalig Burgersterrein geen optie 

• Industrie uit woonkern 

 

2.2.2 Conclusie analyse input uit het omgevingsproces 
De voorkeur van de omgeving gaat uit naar de locatie Kollergang Zuid-West. De locatie 

voormalig Burgersterrein stuit op zeer veel weerstand uit de omgeving. 

 

2.3 Ad 3: Financiën 
Voor alle locaties is een globaal investeringsoverzicht opgesteld om inzichtelijk te maken hoe 

de investeringen voor een LCE op de drie locaties zich tot elkaar verhouden. Hierin zijn 

onder andere globale schattingen van de kosten opgenomen voor stichting van bebouwing 

(op basis prijspeil 2019, eerste kwartaal), de verwerving van gronden, (eventuele) 

aanpassingen aan de infrastructuur, (eventuele) aankoop en inrichting van gronden voor 

natuurcompensatie en uiteraard de realisatie van het LCE zelf. 

 

Tabel 2 geeft de uitkomst van investeringsoverzicht per locatie weer.  

 

Opmerking vooraf: In het investeringsoverzicht en dus ook in onderstaande tabel is geen 

rekening gehouden met eventuele mitigerende en compenserende maatregelen (wel met de 

compensatieopgave die volgt uit het verloren gaan van GNN- en GO-areaal). De tabel geeft 

een globale inschatting van de investeringskosten om inzicht te krijgen in de kosten van de 

alternatieven. 
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Tabel 2. Investeringen voor overheden en investeerder per locatie  

Locatie Overheden Investeerder 

Voormalig Burgersterrein €3,0 mln.  €26,5 mln. 

Kollergang Zuid-West €-0,9 mln. €20,90 mln. 

Kollergang Noord-West €1,1 mln.  €22,6 mln.  

 

2.3.1 Conclusie analyse financiën 
De realisatie van een LCE op het voormalig Burgersterrein vraagt de grootste investeringen. 

Voor de realisatie van een LCE op de locaties Kollergang Zuid-West en Noord-West zijn 

beduidend lagere investeringen nodig. Daar staat tegenover de grotere magazijnoppervlakte 

van 32.000 m2 op de locatie voormalig Burgersterrein en 24.000 m2 op de locaties 

Kollergang Zuid-West en Kollergang Noord-West. Voor de locatie Kollergang Zuid-West is 

voor eenzelfde magazijnoppervlakte een beduidend lagere investering nodig dan op de 

locatie Kollergang Noord-West. 

 

2.4 Ad 4: Mate waarin LCE voldoet aan doelstellingen uit de 

intentieovereenkomst LCE 

 
2.4.1 Doelstellingen uit de intentieovereenkomst LCE 
In de intentieovereenkomst LCE zijn doelstellingen opgenomen die bij de realisatie van het 

LCE gelden, te weten: 

1. Veiligstellen toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden papierindustrie, daarmee 

economische vitaliteit en baanbehoud voor langere termijn. 

2. Verbeteren logistieke bereikbaarheid. 

3. Vergroten verkeersveiligheid. 

4. Verbeteren leefbaarheid door oplossen van een aantal ruimtelijke en 

maatschappelijke knelpunten. 

5. Bijdragen aan energietransitie. 

6. Verduurzamen productieprocessen. 

7. Bijdragen aan vergroting productiecapaciteit. 

 

Voor alle locaties geldt dat een LCE  moet bijdragen aan de doelstellingen uit de 

intentieovereenkomst LCE. Van een bijdrage aan de doelstellingen is sprake op het moment 

dat scenario 1 (zie hieronder), wat betreft de doelstellingen, leidt tot een verbetering ten 

opzichte van scenario 2 (zie hieronder). 

- Scenario 1: Papier- en kartonindustrie in Eerbeek produceert maximaal (tot 

vergunde productiecapaciteit) met de komst van het LCE. 

- Scenario 2: Papier- en kartonindustrie in Eerbeek produceert maximaal (tot 

vergunde productiecapaciteit) zonder de komst van het LCE. 
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Tabel 3 geeft per doelstelling weer op welke manier hieraan bijgedragen wordt.   

 

Tabel 3. Bijdrage LCE aan doelstellingen uit de intentieovereenkomst LCE 

Doelstelling uit de 

intentieovereenkomst LCE 

Locatie LCE (voormalig Burgersterrein, 

Kollergang Zuid-West, Kollergang Noord-

West) 

Veiligstellen toekomstige 

ontwikkelingsmogelijkheden 

papierindustrie, daarmee 

economische vitaliteit en 

baanbehoud voor langere 

termijn 

Het LCE draagt bij aan het veiligstellen van de 

toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden onder meer 

door toevoeging van nieuwe opslagcapaciteit, 

waardoor de bestaande fabrieksterreinen beter 

gebruikt kunnen worden voor de benutting van de 

vergunde productiecapaciteit en het (intern en extern) 

transport en het voorraadmanagement.  

Verbeteren logistieke 

bereikbaarheid 

Het LCE draagt bij aan de verbetering van de 

logistieke bereikbaarheid, doordat de opslag plaats 

vindt op een centrale locatie in Eerbeek in plaats van 

verspreid over meerdere locaties binnen en buiten 

Eerbeek. 

Vergroten 

verkeersveiligheid 

Het LCE biedt mogelijkheden om het aantal 

wachtende vrachtwagens te beperken en leidt tot 

minder gereden kilometers dan in de situatie zonder 

LCE en draagt daarmee bij aan de verkeersveiligheid. 

Verbeteren leefbaarheid 

door oplossen van een 

aantal ruimtelijke en 

maatschappelijke 

knelpunten 

Door de komst van het LCE wordt het mogelijk om al 

het lokale pendeltransport om te zetten van fossiel 

naar elektrisch wat leidt tot minder geluid en 

luchtvervuiling en dus tot een verbetering van de 

leefbaarheid.* Daarnaast biedt de komst van het LCE 

mogelijkheden om het aantal wachtende 

vrachtwagens op de openbare weg te beperken, wat 

leidt tot een betere leefbaarheid. 

Bijdragen aan 

energietransitie en 

verduurzamen 

productieprocessen 

Door de komst van het LCE wordt het mogelijk om al 

het lokale pendeltransport om te zetten van fossiel 

naar elektrisch.* Het LCE draagt zo bij aan de 

energietransitie. Met de centrale opslagcapaciteit 

komt er ruimte beschikbaar op de fabrieksterreinen 

wat mogelijkheden biedt voor 

verduurzamingsmaatregelen. 

Bijdragen aan vergroting 

productiecapaciteit 

De nieuwe opslagcapaciteit biedt mogelijkheden om  

een deel van bestaande fabrieksterreinen aan te 
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wenden voor de vergroting van de productiecapaciteit 

(tot maximaal de vergunde productiecapaciteit).  

 

* Het omzetten van alle lokale pendeltransport van fossiel naar elektrisch (emissievrij en 

geluidarm) is een hard uitgangspunt bij de realisatie van het LCE. 

 

2.4.2 Nut en noodzaak van het LCE 
Tijdens de informatiebijeenkomsten eind oktober 2021 zijn door omwonenden vragen 

gesteld over het nut en de noodzaak van het LCE. Buck Consultants International (BCI) heeft 

als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau in november 2021 onderzoek gedaan naar het 

nut en de noodzaak van het LCE in de huidige situatie1. 

 

De conclusies van Buck Consultants International zijn:  

 

Economie 

- Het cluster in Eerbeek is sterk, groeit en kan haar concurrentiepositie verstevigen. 

- Een uitbreiding van volumes en behoefte aan opslagruimte is noodzakelijk en wordt 

als reëel ingeschat. 

- In andere woorden: Nut en noodzaak is aangetoond op basis van beschikbare 

documenten, de gesprekken met marktpartijen en bureau expertise van BCI. 

 

Leefbaarheid 

- Groei in productie en opslag leidt ook tot een groei in transportbewegingen. 

- Om dit in goede banen te leiden zal het LCE een positieve invloed hebben. 

- Daarnaast dient het hele transportsysteem te worden verduurzaamd (los van het 

LCE). 

 

2.4.3 Conclusie analyse mate waarin de locatie voldoet aan doelstellingen uit 

intentieovereenkomst LCE  
Elk van de drie locatie draagt bij aan de doelstellingen uit de intentieovereenkomst LCE. 

Doordat de locaties Kollergang Zuid-West en Noord-West aansluiten op een bestaand 

bedrijventerrein geldt dat deze locaties gebruik kunnen maken van de bestaande faciliteiten 

op dit bedrijventerrein, zoals de weegbrug en de wasplaats voor vrachtwagens. Hierdoor 

kunnen de locaties Kollergang Zuid-West en Kollergang Noord-West wat een aantal 

doelstellingen betreft iets beter voldoen aan de doelstellingen dan de locatie voormalig 

Burgersterrein. 

 
1 Het onderzoek van Buck Consultants International naar het nut en de noodzaak van het LCE wordt begin december 2021 
afgerond. 



15 
 

3. Risico’s  
 

In dit hoofdstuk worden enkel de risico’s beschreven die onderscheidend zijn voor de 

verschillende locaties van het LCE.  

  

3.1 Voormalig Burgersterrein 

3.1.1 Stikstof 

De planontwikkeling zorgt in de gebruiksfase voor aanzienlijke extra permanente 

stikstofbijdrage op Natura 2000. Niet is onderzocht of dit te mitigeren of de compenseren is 

(middels ADC-toets). De vergunbaarheid vormt dan ook een reëel risico. Eventuele 

maatregelen (mitigatie of compensatie) zullen invloed hebben op het tijdsaspect. 

 

3.1.2 Onteigening 
Een klein deel van deze locatie is in particulier eigendom. Op dit moment is het onduidelijk 

of de locatie via minnelijke verwerving verworven kan worden, of dat uiteindelijk een 

onteigeningsprocedure doorlopen moet worden. In geval van onteigening moet rekening 

worden gehouden met een tijdspad van circa 3 jaar gerekend vanaf een onherroepelijk 

provinciaal inpassingsplan. Op basis van de huidige planning kan het LCE, als sprake is van 

onteigening, gerealiseerd worden in circa 2026.  

 

3.2 Kollergang Zuid-West 

3.2.1 Gelders Natuurnetwerk 
Deze locatie ligt in Gelders Natuurnetwerk (GNN). Hiervoor is een ADC-toets nodig en geldt 

een compensatieplicht. Aan dergelijke procedures zitten juridische- en planningsrisico’s. 

 

3.2.2 Oude bosbodem 
Uit het MER is gebleken dat de bodem van deze locatie meer dan 100 jaar oud is. Op basis 

van de omgevingsverordening van de provincie Gelderland wordt voor deze gronden geen 

ontheffing verleend bij herplant op een andere locatie. Gedeputeerde Staten kan gebruik 

maken van haar afwijkingsbevoegdheid. Mochten Gedeputeerde Staten willen afwijken, dan 

moet Provinciale Staten om wensen en bedenkingen worden gevraagd.  

Dit kan ‘worst case’ tot gevolg hebben dat afwijking van de omgevingsverordening niet 

mogelijk is, waardoor Provinciale Staten het provinciaal inpassingsplan niet kan vaststellen. 

Daarnaast zijn er bij afwijking juridische afbreukrisico’s voor deze locatie en kan 

precedentwerking een issue zijn dat provincie breed voor dit specifiek onderdeel uit de 

omgevingsverordening speelt. 
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3.3 Kollergang Noord-West 

3.3.1 Soortenbescherming 
Op deze locatie zijn relatief veel beschermde soorten aangetroffen. Ruimtelijk moet deze soorten 

weer functioneel leefgebied worden aangeboden ter mitigatie om de staat van instandhouding van 

deze soorten te waarborgen. De vergunbaarheid voor deze locatie vormt mogelijk een risico. 

 

3.3.2 Onteigening 
Deze locatie is in particulier eigendom. Op dit moment is het onduidelijk of de locatie via 

minnelijke verwerving verworven kan worden, of dat uiteindelijk een onteigeningsprocedure 

doorlopen moet worden. In geval van onteigening moet rekening worden gehouden met een 

tijdspad van circa 3 jaar gerekend vanaf een onherroepelijk provinciaal inpassingsplan. Op basis 

van de huidige planning kan het LCE, als sprake is van onteigening, gerealiseerd worden in circa 

2026.  
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4. Conclusie 
 

4.1 Conclusie per locatie  
In onderstaande tabel is de conclusie per locatie weergegeven. 
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Tabel 4. Conclusie per locatie 

Locatie Bouwsteen Conclusie 

Voormalig 

Burgersterrein 

 

 

Effecten op milieu en 

omgeving  

Deze locatie heeft een grote toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Veluwe. Mitigatie is 

hoogstwaarschijnlijk niet toepasbaar. Er zijn beschermde soorten aangetroffen die moeten worden 

gemitigeerd. Daarnaast scoort deze locatie ook zeer negatief op landschap, geluid, leefomgeving en 

gezondheid. 

Input uit het 

omgevingsproces 

Deze locatie stuit op zeer veel weerstand vanuit de omgeving. De zorgen zitten met name op milieueffecten, 

zoals geluid, luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en landschappelijke inpassing. 

Financiën Deze locatie vraagt de grootste investeringen van zowel de overheden als de investeerder. 

Doelstellingen uit de 

intentieovereenkomst 

LCE 

Deze locatie draagt bij aan de doelstellingen uit de intentieovereenkomst LCE. Echter, deze locatie voldoet 

minder goed aan de doelstellingen uit de intentieovereenkomst dan de locaties Kollergang Zuid-West en 

Kollergang Noord-West. 

Risico Deze locatie heeft als risico’s de vergunbaarheid op stikstof en dat mogelijk een traject van onteigening 

doorlopen moet worden (tijd). 

Kollergang Zuid-

West 

 

Effecten op milieu en 

omgeving  

Deze locatie scoort overwegend zeer negatief op natuur (GNN, oude bosbodem, beschermde soorten en een 

geringe stikstoftoename).  

Input uit het 

omgevingsproces 

Deze locatie stuit op de minste weerstand uit de omgeving. Dit vanwege weinig direct omwonenden. De 

zorg bij deze locatie zit met name op de aantasting van bestaande natuurwaarden. 

Financiën Deze locatie vraagt de minste investeringen van zowel de overheden als de investeerder. 

Doelstellingen uit de 

intentieovereenkomst 

LCE 

Deze locatie draagt bij aan de doelstellingen uit de intentieovereenkomst LCE.  Deze locatie voldoet iets 

beter aan de doelstellingen uit de intentieovereenkomst dan de locatie voormalig Burgersterrein. 
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Risico Deze locatie heeft als risico’s dat de locatie in GNN ligt en er een oude bosbodem aanwezig is. Doordat de 

locatie in GNN ligt is een ADC-toets nodig en geldt een compensatieplicht. Voor de oude bosbodem moet 

worden afgeweken van de omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Bij afwijking zijn er 

juridische afbreukrisico’s voor deze locatie en provincie breed risico op precedentwerking.  

Kollergang 

Noord-West 

 

 

Effecten op milieu en 

omgeving  

Deze locatie scoort overwegend zeer negatief op natuur (GNN en GO, veel beschermde soorten en een 

geringe stikstoftoename). 

Input uit het 

omgevingsproces 

Deze locatie stuit op weerstand uit de omgeving. De zorgen zitten met name op natuur, verkeersveiligheid, 

landschappelijke inpassing, verlies van de camping en verlies van toeristen. 

Financiën Deze locatie vraagt minder investeringen van zowel de overheden als de investeerder dan de locatie 

voormalig Burgersterrein, maar meer dan de dan de locatie Kollergang Zuid-West terwijl die laatste locatie 

voorziet in dezelfde magazijnoppervlakte. De locatie Kollergang Noord-West is dus minder gunstig dan de 

locatie Kollergang Zuid-West. 

Doelstellingen uit de 

intentieovereenkomst 

LCE 

Deze locatie draagt bij aan de doelstellingen uit de intentieovereenkomst LCE. Deze locatie voldoet iets 

beter aan de doelstellingen uit de intentieovereenkomst dan de locatie voormalig Burgersterrein. 

Risico Deze locatie heeft als risico’s dat er beschermde soorten aanwezig zijn (vergunbaarheid) en dat mogelijk 

een traject van onteigening doorlopen moet worden (tijd).  
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4.2 Advies Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 
 

De Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 heeft op 6 december 2021 haar voorkeur uitgesproken 

voor locatie Kollergang Zuid-West als locatie voor het LCE. De Stuurgroep Eerbeek-Loenen 

2030 geeft dit als advies mee aan Gedeputeerde Staten van Gelderland. Gedeputeerde Staten 

van Gelderland kiezen de locatie voor het LCE. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1. Locaties LCE 

Bijlage 2. Resultaten Mentimeter 
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Bijlage 1. Locaties LCE  

 

Hieronder de schetsontwerpen zoals deze zijn opgenomen in de NRD: 
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Bijlage 2. Resultaten Mentimeter 

 

Informatiebijeenkomst 1 
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Informatiebijeenkomst 2 
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Informatiebijeenkomst 3 
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Papierenformulieren 
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