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1. Inleiding 

 

 

De gemeentelijke en provinciale hoofdwegen in het programmagebied van Eerbeek-Loenen lopen 

langs en door een aantal kernen. Op en langs deze wegen worden door de omgeving en 

weggebruikers verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen ervaren. Het vrachtverkeer van en 

naar de papierindustrie speelt hierin een belangrijke rol. 

In het project Wegennet EL2030 wordt het onderliggende wegennet in Eerbeek-Loenen aangepakt. 

Er is gekozen om het wegennet op te delen in een aantal deeltracés: tracé 1 t/m tracé 5.  

In dit participatie- en communicatieplan wordt in grote lijnen aangegeven hoe het participatie- en 

communicatieproces voor het project en de deelprojecten wordt vormgegeven. 

De volgende documenten vormen de basis voor onderliggend plan of hebben hier een sterke relatie 

mee: 

- Participatieplan Eerbeek-Loenen 2030; format voor de verkenningsfase (d.d. oktober 2018) 
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2. Kader 
 

2.1 Programma Eerbeek-Loenen 2030 

Het programma Eerbeek-Loenen 2030 is een samenwerking tussen provincie Gelderland, 

Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) en de gemeenten Brummen en Apeldoorn. Het programma 

heeft als doel om enerzijds de leefbaarheid in de dorpen Eerbeek en Loenen te vergroten en 

anderzijds om de (papier)industrie in de regio te behouden. Daarnaast delen de dorpen en de 

industrie de ambitie en zien zij de noodzaak om een stap te maken met energietransitie. Kansen die 

dit met zich mee brengt zullen zich vertalen in een schoner milieu, innovatie en verbeterde 

concurrentiepositie voor bedrijven. Het programma bestaat uit een aantal projecten die bijdragen 

aan de genoemde doelen. Een van deze projecten is het project Wegennet.  

2.2 Opgave Wegennet 
Het wegennet Eerbeek-Loenen (waaronder de N786) is benoemd als project in het programma 

Eerbeek-Loenen 2030 vanwege het economische belang van de provinciale weg als route voor 

vrachtverkeer naar de papierindustrie in Eerbeek en omgeving. Ook leefbaarheidsaspecten door 

zwaar vrachtverkeer in de dorpen en woonwijken vragen om oplossingen.  

De scope van het project wegennet Eerbeek-Loenen omvat de vijf tracés die van belang zijn voor het 

vrachtverkeer van en naar de papierindustrie in Eerbeek en omgeving. De tracés van het wegennet 

zijn zowel provinciale wegen (N786 en N787) als gemeentelijke wegen (Loubergweg, 

Coldenhovenseweg en de kanaalroute).  

Voor een aantal onderdelen van het wegennet in en rondom Eerbeek en Loenen voert de provincie 

Gelderland een zogenaamde trajectverkenning uit. Hiermee wordt bepaald welke maatregelen aan 

de weg nodig/gewenst zijn bij het periodieke onderhoud. De trajectverkenningen aan de N786 en 

N787 vallen niet onder het programma Eerbeek-Loenen 2030, maar er is wel nauwe afstemming met 

deze projecten. Indien mogelijk wordt een deel van de verkenningen en een deel van de 

maatregelen gecombineerd met het wegennet project.  

De trajectverkenning van de N789 (tussen Loenen en de Zutphenseweg N345) is geen onderdeel van 

het project Wegennet. 

De weginrichting van het huidige wegennet voldoet op verschillende punten niet aan het 

Functioneel kader wegennet Gelderland en evenmin aan landelijke kengetallen uit het CROW; het 

handboek voor verkeersvoorzieningen. Tegelijkertijd is geen sprake van een verkeerskundig 

probleem: de verkeersdoorstroming is op orde en de wegcapaciteit is nu en in de toekomst 

voldoende.  

 

Wel wordt er een probleem ervaren qua leefbaarheid. Het wegennet is, mede vanwege de 

omvangrijke papierindustrie in het gebied, van belang voor het afwikkelen van vrachtverkeer en de 

verkeersbelasting die dit met zich mee brengt kan leiden tot een gevoel van onveiligheid en druk op 

de leefbaarheid. 

 

Het doel van het Wegennet project is tweeledig: 

• Het zorgen voor een duurzaam goede ontsluiting van de bedrijven/papierindustrie in het 

gebied in het kader van het behouden/versterken van het vestigingsklimaat; 

• Het verbeteren van de leefbaarheid (de hinder van geluid/trillingen en de beleefde 

verkeersonveiligheid) en het vergroten van de verkeersveiligheid. 
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2.3 Voorgeschiedenis Wegennet 
In het kader van de problematiek rondom de N786 zijn diverse (pré-)verkenningen uitgevoerd, 

waarbij de Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse Corridor Apeldoorn Dieren 2018 (MKBA) het 

meest recente rapport is. Hierin zijn diverse oplossingen beoordeeld zoals het upgraden of juist 

afwaarderen van bestaande tracés of het aanleggen van nieuwe wegdelen. 

In 2019 is er overeenstemming bereikt tussen provincie, Industriekern Eerbeek-Loenen (IKEL) en de 

gemeenten Brummen, Apeldoorn en Rheden over een aanpak van het wegennetwerk.  

Oorspronkelijk was het doel om het verkeer beter te spreiden over het gebied: niet alleen een 

ontsluiting via Loenen en de A50, maar ook het stimuleren van de afwikkeling van het verkeer vanuit 

Eerbeek naar het zuiden, richting Dieren, via de nieuwe Traverse Dieren. Hiervoor zou met name de 

Dierenseweg langs het kanaal moeten worden verbeterd, zodat deze route van en naar de 

bedrijventerreinen in zuidelijk Eerbeek meer aantrekkelijk zouden worden voor het vrachtverkeer. 

Najaar 2019 is helaas geconstateerd dat er bij het invoeren van gegevens in het verkeersmodel 

invoerfouten zijn gemaakt en het model niet de gewenste betrouwbare verkeersprognose 

genereert. Het verkeersmodel is, bij nader inzien, te grofmazig om de verkeerstromen en 

verkeersintensiteiten op afzonderlijke wegen te kunnen bepalen. Dit heeft gevolgen voor de 

betrouwbaarheid van de uitkomsten van het eerdere provinciale onderzoek. 

2.4 Aanpak Wegennet 
In 2020 zetten we vol in op nader verkeersonderzoek. Doel van het nader verkeersonderzoek is om 

te komen tot een betrouwbaar fundament van verkeersgegevens. Naast de eerdere uitbreiding van 

de reguliere verkeerstelpunten zetten we aanvullend verkeersonderzoek in gang in de vorm van 

kentekenonderzoek, extra (tijdelijke) verkeerstellingen, drone-onderzoek en onderzoek bij de 

papierindustrie naar de transportbewegingen. Op basis van monitoring zal blijken hoe de 

verkeerssituatie zich in het gebied ontwikkelt. Vooruitlopend op deze gegevens gaan we samen met 

onze partners en de omgeving een inventarisatie uitvoeren naar de belangrijkste knelpunten en 

aandachtspunten in het wegennet. Aan de hand van deze aanpak maken we de opgave voor het 

Wegennet project concreet. 

Het project Wegennet kent de volgende deelprojecten: 

• Tracé 1 (Gemeentegrens Rheden-Brummen tot einde N787 voor bebouwde kom Eerbeek) 

• Tracé 2 (Bebouwde kom Eerbeek t/m spoorwegovergang VSM in de Loubergweg) 

• Tracé 3 (Spoorwegovergang VSM in de Loubergweg, Coldenhovenseweg, t/m kruispunt 

Harderwijkerweg – Boshoffweg – Veldkantweg) 

• Tracé 4 (Kruispunt bij restaurant De Brugkabouter, langs het kanaal tot de Lange 

Amerikaweg in Apeldoorn) 

• Tracé 5 (Het tracé van de N786 ten noorden van het kruispunt Harderwijkerweg- 

Boshoffweg in Eerbeek, door Loenen en dan vervolgens de Beekbergerweg/Loenenseweg 

tot en met de aansluiting van de A50). 

Zie onderstaand kaartje met de tracés. 
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Daarnaast voeren we binnen het Wegennet project een separate verkenning uit naar maatregelen 

voor een veilige fietsinfrastructuur tussen Eerbeek zuid en Eerbeek centrum. Ook doen we 

onderzoek naar oplossingen ter voorkoming van overlast door wachtende of overnachtende 

vrachtwagens op of langs de verschillende tracés. 

 

2.5 Omgevingswet 
Bij de werkwijze zal geheel worden voorgesorteerd op de vereisten die worden gesteld aan de 

projectprocedure als onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2022 in werking 

treedt. De projectprocedure zal waarschijnlijk leiden tot een zogenaamde voorkeursbeslissing en zal 

uiteindelijk hoogstwaarschijnlijk resulteren in een projectbesluit.  

Naar verwachting worden de formele besluiten voor het project Wegennet in 2021 of daarna 

genomen. Rond die tijd treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Om te zorgen dat het project 

voldoet aan de nieuwe wet, is besloten de besluitvorming over het project al zoveel als mogelijk 

voor te bereiden volgens de vereisten uit de Omgevingswet. De eerste stap is het publiceren van het 

voornemen en de participatie-opzet, waarbij de omgeving wordt uitgenodigd hierop te reageren. 
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3. Omgevingsmanagement en participatie 

 

3.1 Algemeen 

Omgevingsmanagement is een proces dat is gericht op samenwerking en waar ruimte is om 

belangen in te brengen. De omgeving is deelnemer i.p.v. toeschouwer. Belangrijke aspecten bij 

omgevingsmanagement zijn transparantie en vertrouwen. Het resultaat van een goed 

omgevingsmanagementproces is van waarde voor alle partijen 

Participatie is onderdeel van omgevingsmanagement en betekent letterlijk ‘actieve deelname’. 

Participatie leidt tot: 

- Een kwalitatief beter besluit 

- Een transparant proces 

- Een kortere doorlooptijd 

- Een groter draagvlak 

Niet alle stakeholders en belangstellenden kunnen een even zwaarwegende inbreng leveren op alle 

onderwerpen binnen een project of in iedere fase van een project. Aan de hand van de 

participatieladder (zie bijlage I) wordt aangegeven op welk participatieniveau de stakeholders 

betrokken worden.  

3.2 Stakeholders en issues 
Om tot effectieve participatie te komen is het van belang de verschillende stakeholders goed in kaart 

te brengen. Het gaat om partners, individuen of groepen van mensen en organisaties die er belang 

bij hebben om een (actieve) inbreng te leveren aan de verkenning. Een issue is een onderwerp 

waarover verschil van mening/inzicht bestaat tussen de (voorgenomen) acties en de verwachting 

van stakeholder(s). 

Voor ieder deelproject binnen het Wegennet project maken we een aparte stakeholder- en 

issueanalyse. Met de analyse wordt in beeld gebracht welke onderwerpen voor stakeholders 

belangrijk zijn. De analyse geeft ook een beeld in hoeverre zaken met elkaar samenhangen en 

mogelijk mee te nemen of vertaalbaar zijn naar het project. Hiermee ontstaat duidelijkheid over de 

importantie en impact van de issues. Daarmee kunnen we goed bepalen op welk participatieniveau 

van de participatieladder de stakeholders bij het issue betrokken moeten worden. 

De stakeholder- en issueanalyses zijn gedurende het project dynamische documenten. In de loop 

van de tijd kunnen er namelijk issues bijkomen of afvallen. Ook het overzicht van stakeholders kan 

op enig moment wijzigen. 

3.4 Participatiestrategie Wegennet 
De nadruk van het participatieproces in de verkenningsfase van het project Wegennet ligt op het 

inventariseren van de belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen in het wegennet. Hiervoor 

maken we gebruik maken van lokale gebiedskennis en ervaringen van stakeholders uit de praktijk. 

Het startpunt van het participatieproces van alle deelprojecten binnen het Wegennet project is 

onderstaand overzicht. Hierin staan de groepen stakeholders genoemd die we in het project zelf op 

voorhand hebben bepaald, met daarbij de mate van participatie en de wijze waarop we participatie 

denken in te zetten.  

N.B. Het betreft hier een overzicht op hoofdlijnen en de inhoud is onder voorbehoud. Na het kennis 

maken met de stakeholders en het intensiveren van het omgevingsmanagementproces, stellen we 
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dit overzicht eventueel bij. Per deelproject werken we op een later moment de stakeholders en 

issues in detail uit in een stakeholder- en issueanalyse. 

Stakeholder/ belanghebbende Mate van participatie  

(zie bijlage I voor een toelichting op de 

treden van de participatieladder) 

Samenwerkingspartners Stuurgroep: 

- Prv. Gelderland 

- Gem. Brummen 

- Gem. Apeldoorn 

- Industriekern Eerbeek-Loenen 

- Veluwonen 

 

Informeren 

Consulteren/Adviseren 

Samen beslissen  

Overige overheden - Waterschap Vallei en Veluwe 

- Rijk 

Informeren 

Consulteren/Adviseren 

 

Wijk- en dorpsraden 

Eerbeek 

 

- Dorpsraad Eerbeek-Hall 

- Wijkraad Eerbeek-Zuid 

Informeren 

Consulteren/Adviseren 

(adviseren stuurgroep op procesniveau) 

Overige wijk- en 

dorpsraden 

- Dorpenplatform Informeren 

Consulteren/Adviseren 

 

Klankbordgroep verkeer - Vertegenwoordigers uit 

dorpen 

Informeren 

Consulteren/Adviseren 

Direct aanwonenden en 

direct aangrenzende 

bedrijven 

 Informeren 

Consulteren/Adviseren 

Overige inwoners en 

bedrijven Eerbeek-

Loenen 

Informeren 

Consulteren/Adviseren 

 

Weggebruikers - (vracht)auto’s N786 en 

omliggende wegen 

- Scholieren 

- Fietsers 

- Bus en taxibedrijven 

- Hulpdiensten 

Informeren 

Consulteren/Adviseren 

 

Nutsbedrijven/ 

netbeheerders 

- Alliander 

- Vitens 

- Datakabelbeheerders 

Informeren 

Consulteren/Adviseren 

Belangenverenigingen/ 

Brancheorganisaties 

- ANWB 

- VVN 

- Fietsers- en wandelbond 

- TLN regio Oost 

- Landschaps-beheer 

Gelderland  

- Bomenstichting 

- Recreatiesector (o.a. Landal) 

Informeren 

Consulteren/Adviseren 
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- Etc 

Kennis- en 

onderwijsinstellingen 

Van toepassing voor dit project? Informeren 

Consulteren/Adviseren 

 

 

3.5 Navolgbaar omgevingsproces 

We houden van alle deelprojecten zorgvuldig bij met welke personen (eventueel van welke 

organisaties) contact is geweest. Van alle gesprekken worden verslagen gemaakt en de eventuele 

‘klanteisen’ in beeld gebracht. Zo ontstaat er per stakeholder een stakeholdersdossier met alle 

gegevens van die stakeholder. Op deze wijze zorgen we voor een navolgbaar omgevingsproces. 
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4. Communicatie 
Gelet op de grote belangen die er spelen is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt gecommuniceerd 

met iedereen in en rondom Eerbeek en Loenen. Dit participatie- en communicatieplan helpt daarbij. 

Belangrijk is om goede afspraken te maken over de communicatieacties en de 

communicatiemiddelen die worden ingezet. 

4.1 Kernboodschap 
De algemene kernboodschap voor het Wegennet luidt: 

“Met het project Wegennet zorgen we voor een duurzame goede ontsluiting van de bedrijven en 

papierindustrie. Daarmee behouden en versterken we het vestigingsklimaat. Dit doen we in 

samenwerking met de omgeving. Daarnaast verbeteren we met het project de leefbaarheid op het 

gebied van geluidshinder, trillingen en verkeersonveiligheid in het gebied.” 

4.2 Communicatiedoelen 
De samenwerkende partijen gaan voor intensieve samenwerking waarbij vooraf duidelijkheid is over 

ieders rol en verantwoordelijkheid. Vooraf is ook duidelijkheid over de rol die stakeholders in 

Eerbeek en Loenen bij dat proces vervullen.  

De communicatiedoelstellingen voor het Wegennet zijn: 

• Alle stakeholders zijn op de hoogte van het project en de deelprojecten en de acties die 

hieruit voortvloeien. Ook is duidelijk welke andere projecten in Eerbeek en Loenen lopen en 

hoe deze programma’s op inhoud en proces zijn afgestemd. (informeren) 

• Stakeholders hebben zoveel mogelijk een volledig beeld over het project en de losse 

deelprojecten. Zij kunnen op verschillende vooraf aangegeven momenten actief meepraten 

over specifieke onderwerpen en keuzemomenten (participeren op basis van de 

participatieladder); 

• Stakeholders hebben duidelijk in beeld wat hun rol is. Op elk moment is duidelijk welke 

vorm van participatie van toepassing is (zie de treden van de participatieladder);  

• Gestreefd wordt naar zoveel mogelijk draagvlak voor de plannen en acties (ook bij 

toekomstige ‘overlast’-situaties door werkzaamheden); 

• Ook de eigen achterbannen (gemeenteraad, provinciale staten, IKEL-leden) zijn op de 

hoogte van het project en het draagvlak bij de stakeholders; 

4.3 Rollen 
De regie van de overall communicatie ligt gezamenlijk bij de samenwerkende partijen binnen 

Eerbeek-Loenen 2030. Binnen het project Eerbeek-Loenen 2030 en de afzonderlijke deelprojecten is 

communicatie met de omgevingsmanager stevig verankerd. Het Omgevingsteam 

(omgevingsmanagers en communicatieadviseurs van de samenwerkende partijen) komen indien 

nodig bijeen voor afstemming rondom de gezamenlijke communicatieactiviteiten.  

Voor het Wegennet project adviseren de communicatieadviseurs van de partners over de te 

ondernemen acties en zij ondersteunen de omgevingsmanager bij de uitvoering. De inhoudelijke 

verantwoordelijkheid van de communicatie over het Wegennet project en de verschillende 

deelprojecten ligt bij de omgevingsmanager. De omgevingsmanager stemt af met de 

projectmanager, die eindverantwoordelijkheid draagt voor het project Wegennet en op zijn buurt 

zorgt voor de afstemming op programmaniveau met de programmanager. 

Contacten met de media lopen via de woordvoerder(s). Zij stemmen ook af met de bestuurders. 

Voor het naar buiten brengen van besluiten op (deel)projectniveau is de omgevingsmanager 

normaal gesproken het eerste aanspreekpunt. Bij bepaalde belangrijke momenten kan die 
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verantwoordelijkheid liggen bij de projectmanager, of portefeuillehouder. Besluiten die meerdere 

projecten betreffen en programma breed betekenis hebben worden door de programmamanager 

naar buiten gebracht. 

4.4 Communicatiestrategie 
In het programma Eerbeek-Loenen 2030, het project Wegennet en de deelprojecten hanteren we de 

volgende drie uitgangspunten van de communicatiestrategie zijn:  

1. Wederkerige communicatie: eenzijdige communicatie zonder te luisteren heeft geen zin. 

We gaan de dialoog aan met stakeholders. Dialoog aangaan creëert draagvlak. 

Belanghebbenden ontvangen een onderbouwde terugkoppeling van besluiten. 

2. Continu communiceren: houd belanghebbenden continu op de hoogte over nieuws dat 

voor hen van belang is en koppel ook aan hen terug.  

3. Consequent communiceren: wees consequent in wat je zegt en wat je doet. Neem de 

mensen serieus. 

4.4 Communicatie- en participatiemiddelen 
De partijen die zitting hebben in de stuurgroep zullen bijeenkomen wanneer daar aanleiding toe is. 

Afstemming met de achterban (intern) verzorgen de stuurgroep-leden zelf. Voor de overige 

stakeholders kan een aantal andere communicatie- en participatiemiddelen worden ingezet. Binnen 

het programma Eerbeek-Loenen 2030 is hiervoor budget beschikbaar. 

Belangrijk bij de inzet van communicatie- en participatiemiddelen is dat we voor het totale 

programma Eerbeek-Loenen 2030, het project Wegennet en de deelprojecten uitgaan van een 

eenduidige en herkenbare stijl.  

Alle mogelijk in te zetten communicatie- en participatiemiddelen zijn weergegeven in Bijlage II. In de 

volgende sub-paragrafen beschrijven we welke middelen we inzetten in de verkenningsfase van het 

Wegennet project. 

4.4.1 Inventariseren knelpunten 
In de verkenningsfase van het Wegennet project gaan we met de stakeholders op zoek naar de 

belangrijkste knelpunten en oplossingsrichtingen in het wegennet. In eerste instantie richten we ons 

bij deze inventarisatie op de direct aanwonenden, de bedrijven die grenzen aan de weg en de wijk- 

en dorpsraden. In een volgende stap betrekken we de overige inwoners en bedrijven, 

belangenorganisaties, weggebruikers etc. 

We kiezen bij het inventariseren van de knelpunten en oplossingsrichtingen voor de inzet van de 

volgende communicatie- en participatiemiddelen: 

 

Website EL2030 

De website www.eerbeekloenen2030.nl is de centrale plek voor informatievoorziening over het 

programma en de (deel)projecten. De website is daarnaast ingericht om dienst te kunnen doen als 

digitaal participatieplatform: belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de website hun 

mening geven op de plannen of hier vragen over stellen. 

Per deelproject van het Wegennet geven we informatie over o.a. de doelstellingen, 

voorgeschiedenis, procesgang en de planning. Daarnaast vragen we bezoekers van de website om 

met ons mee te denken en hun mening te geven over de plannen. Dit kan via het invullen van een 

reactieformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met de omgevingsmanager. 

In alle gevallen volgt een persoonlijke terugkoppeling op de ingediende reactie of vraag. Indien van 

toepassing of wenselijk krijgen bepaalde vragen of reacties nader aandacht op de website of komen 

later terug in gesprekken met de omgeving. 
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Bijeenkomsten 

Door middel van bijeenkomsten met stakeholders gaan we verder in gesprek over de knelpunten en 

oplossingsrichtingen. We doen dit in kleine groepen (ca. 20 personen) met stakeholders die bij 

elkaar wonen en/of ongeveer dezelfde belangen hebben.  

Bij voorkeur komen we fysiek bijeen, maar als dit door omstandigheden niet kan organiseren we de 

bijeenkomsten op digitale wijze. Hiervoor zijn diverse digitale tools beschikbaar (nader te bepalen, 

afhankelijk van de stakeholder, de groepsgrootte en de situatie op dat moment).  

 

We kiezen voor dergelijke bijeenkomsten omdat het ondoenlijk is om alle afzonderlijke stakeholders 

individueel te spreken. Op deze manier denken we op een efficiënte wijze de knelpunten en 

oplossingsrichtingen op te halen. Daarnaast verwachten we dat mensen met ongeveer dezelfde 

belangen elkaar kunnen versterken en aanvullen. 

 

Overigens blijft er altijd een mogelijkheid bestaan voor stakeholders om persoonlijk contact te 

zoeken met de omgevingsmanager.   

4.4.2 Informeren/uitnodigen 
Om de stakeholders te informeren of om ze uit te nodigen aan het participatieproces deel te nemen, 

kiezen we voor de onderstaande middelen: 

 

Nieuwsbrief EL2030 

Periodieke (digitale) nieuwsbrief. Hiermee houden we belangstellenden actief op de hoogte van 

specifieke ontwikkelingen en de voortgang van het totale programma. 

 

Brieven/e-mails 

Om afspraken met specifieke personen/organisaties vast te leggen. Of om heel gericht mensen uit te 

nodigen of te informeren. Bijvoorbeeld huis-aan-huis in een bepaald gebied. 

 

Social media 

Inzet van Facebook en Twitter van provincie en gemeenten om informatie te verstrekken en bij te 

dragen aan een positieve houding van betrokkenen.   

 

GemeenteThuis 

Om een breder publiek te bereiken kan gebruik gemaakt worden van de gemeentepagina om nieuws 

rondom Eerbeek-Loenen 2030 naar buiten te brengen. Periodiek is het mogelijk om ook via een 

spread (2 pagina’s) of katern (4 pagina’s) uitgebreid informatie te verstrekken in de ‘huisstijl’ van het 

programma. GemeenteThuis is een onderdeel van het wekelijkse nieuwsblad BrummensNieuws. 
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5. Planning 
 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste stappen voor de verkenningsfase beschreven, incl. de 

wijze van participatie en in te zetten communicatiemiddelen. 

Periode Procedurestap Wijze van participatie In te zetten communicatie-

middelen 

Doorlopend  U wordt geïnformeerd over 

stand van zaken en of 

ontwikkelingen 

Website 

Nieuwsbrief 

GemeenteThuis 

Social media 

Persberichten 

 

Doorlopend  U kunt altijd in gesprek of 

vragen stellen over het 

project.  

Website 

Persoonlijk contact 

Bijeenkomsten 

Juni 2020 Verkeersonderzoek Afstemming met 

klankbordgroep verkeer 

Bijeenkomsten 

Website 

Nieuwsbrief 

GemeenteThuis 

Social media 

 

Najaar 2020 – 

zomer 2021 

Inventariseren knelpunten 

en oplossingsrichtingen 

U kunt uw mening geven, 

met ons meedenken en 

vragen stellen 

Bijeenkomsten 

Website 

Persoonlijk contact 

 

Medio 2021 Ter inzagelegging NRD 

(Notitie Reikwijdte en 

Detailniveau; het 

‘startdocument’ van de 

milieueffectrrapportage – 

MER) 

U kunt uw zienswijze 

indienen. Dit is een formele 

reactie. 

Persberichten 

GemeenteThuis 

Website 

Persoonlijk contact 

Najaar 2021 Vaststellen definitief NRD  

 

U kunt kennis nemen van 

de NRD met daarin de 

definitieve alternatieven en 

hoe deze zullen worden 

beoordeeld. 

Persberichten 

GemeenteThuis 

Website 

 

?? Keuze voorkeursalternatief 

en einde verkenningsfase 

U heeft de mogelijkheid om 

input te geven voordat het 

voorkeursalternatief wordt 

gekozen. 

Bijeenkomsten 

Website 

Persoonlijk contact 
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Bijlage I: Participatieladder 
 

 

 

Trede 1: Informeren 

Het projectteam informeert de belanghebbenden over haar plannen. Belanghebbenden hebben 

toegang tot de basisinformatie om zich een correct beeld te kunnen vormen.  

 

Trede 2: Consulteren (en adviseren) 

Belanghebbenden mogen hun mening en advies geven bijvoorbeeld via keukentafelgesprekken, 

workshops of interviews. Het proces richt zich op het inventariseren van ervaringen, meningen en 

nieuwe ideeën. De uitkomsten zijn niet bindend maar worden wel betrokken bij besluitvorming. 

Belanghebbenden ontvangen een onderbouwde terugkoppeling van het besluit. 

 

Trede 3: Samen beslissen 

Belanghebbenden worden nauw betrokken en geïnformeerd over de planvorming en besluitvorming 

van het project. Gezamenlijk wordt een agenda opgesteld en naar oplossingen toe gewerkt. De 

politiek verbindt zich aan deze oplossingen, eventueel na toetsing aan vooraf gestelde 

randvoorwaarden.  

 

Trede 4: Samen handelen 

Stuurgroep en bestuur laten voorbereiding en uitwerking over aan betrokkenen, waarbij het 

ambtelijk apparaat een adviserende rol vervult. Het bestuur neemt de resultaten over. Resultaten 

uit het proces hebben bindende werking.  

 

Trede 5: Ondersteunen van initiatieven (zelf organiseren) 

Stuurgroep en bestuur helpen anderen om (mogelijk onder voorwaarden) hun initiatief te realiseren.  
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Bijlage II: Overzicht communicatie- en participatiemiddelen 
 

Website www.eerbeekloenen2030.nl  

Dit is de centrale plek voor informatievoorziening over het 

programma en de (deel)projecten. De website is daarnaast 

ingericht om dienst te kunnen doen als digitaal 

participatieplatform: belanghebbenden en belangstellenden 

kunnen via de website hun mening geven op de plannen of hier 

vragen over stellen. 

Social media Inzet van Facebook en Twitter van provincie en gemeenten om 

informatie te verstrekken en bij te dragen aan een positieve 

houding van betrokkenen.  

Nieuwsbrief (digitaal) Periodieke (digitale) nieuwsbrief. Hiermee houden we 

belangstellenden actief op de hoogte van specifieke 

ontwikkelingen en de voortgang van het totale programma.  

Servicepunt Met het servicepunt in het dorpshart van Eerbeek beschikken we 

over een locatie waar op een presentatiewand of informatiestand 

actuele informatie verstrekt kan worden.  

Persoonlijk contact Zeker bij gevoelige onderwerpen of cruciale partijen is persoonlijk 

contact heel belangrijk. Dit krijgt o.a. vorm in allerlei 

overlegvormen, maar ook aan één-op-één gesprekken en 

bilateraal overleg. In de uitvoering van projecten kan persoonlijk 

even langsgaan bij bijvoorbeeld een bewoner of ondernemer met 

klachten direct veel problemen oplossen. 

Brieven/e-mails Om afspraken met specifieke personen/organisaties vast te leggen. 

Of om heel gericht mensen uit te nodigen of te informeren. 

Bijvoorbeeld huis-aan-huis in een bepaald gebied. 

Flyers / brochures Indien dit een bijdrage levert aan de (communicatie)doelstellingen 

van dit programma kunnen incidenteel ook flyers en/of brochures 

ontwikkeld worden die algemeen of gericht in bepaald gebied 

verspreid kunnen worden. 

Bijeenkomsten Afhankelijk van (de fase van) een project kunnen we kiezen voor 

bijvoorbeeld informatie- en participatiebijeenkomsten. 

Speciale aandacht hierbij is er voor de 

belangenvertegenwoordigers, zowel op het niveau van de 

stuurgroep als op projectniveau.  

Bijeenkomsten kunnen zowel fysiek als digitaal georganiseerd 

worden. 

GemeenteThuis Om een breder publiek te bereiken kan gebruik gemaakt worden 

van de gemeentepagina om nieuws rondom Eerbeek-Loenen 2030 

naar buiten te brengen. Periodiek is het mogelijk om ook via een 
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spread (2 pagina’s) of katern (4 pagina’s) uitgebreid informatie te 

verstrekken in de ‘huisstijl’ van het programma. GemeenteThuis is 

een onderdeel van het wekelijkse nieuwsblad BrummensNieuws. 

Persberichten/persmeeting Door de lokale en regionale media tijdig en zo volledig mogelijk te 

informeren, dragen we bij aan een goede berichtgeving over het 

programma in de diverse kranten, radio, websites enzovoort.  

Project-/bouwborden Wanneer projecten in uitvoering gaan, is een bouwbord -liefst met 

een impressie van wat we gaan doen/bouwen - een mooi 

communicatiemiddel op locatie. Hierop leggen we dan ook de link 

naar het grotere geheel Eerbeek-Loenen 2030 of andere 

ontwikkelingen. 

Film Om complexe of belangrijke ontwikkelingen op een aansprekende 

manier over het voetlicht te brengen, zou in de toekomst mogelijk 

ook een film ontwikkeld kunnen worden. Dit kan bijvoorbeeld in 

de vorm van een animatiefilm. Belangrijk hierbij is om goed te 

bekijken voor wie de film bedoeld is en waar/hoe de film wordt 

getoond. 

Interne communicatie Via de interne communicatiekanalen worden ook de eigen 

collega’s van provincie, gemeenten en IKEL-leden op de hoogte 

gehouden.    

 


