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1. Inleiding 

 

1.1 Achtergrond 

In de loop van eeuwen is de papierindustrie in Eerbeek uitgegroeid tot een groot (internationaal) 

papiercluster. Deze historisch gegroeide situatie levert spanning op tussen de (deels) tegengestelde 

belangen van gewenste industriële ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkelingen en leefbaarheid 

in het dorp.   

Door Gemeente Brummen, de industrie (IKEL) en provincie Gelderland zijn visiedocumenten1 

opgesteld waarin de huidige situatie en ambities voor de toekomst worden geschetst. In het najaar 

van 2017 heeft een kort gezamenlijk proces (gemeente, industrie en provincie) plaatsgevonden 

waarin is uitgesproken dat de partijen nader willen onderzoeken of een structurele samenwerking 

mogelijk is, om met elkaar bij te dragen aan een toekomst bestendig Eerbeek.  

Op 15 maart 2018 heeft de gemeente Brummen een nieuw bestemmingsplan ‘Eerbeek’ vastgesteld. 

Dit bestemmingsplan stelt de planologische kaders voor een nieuwe balans tussen de 

papierindustrie, het centrumgebied en de woongebieden in Eerbeek. Hiermee wordt richting 

gegeven aan de ontwikkelmogelijkheden van locaties/projecten die bijdragen aan de pijlers 

economie, leefbaarheid en energie. 

1.2 Opgave 

De opgave in het project Eerbeek-Loenen 2030 is om Eerbeek en Loenen toekomstbestendig te 

maken door een situatie te bereiken waarbij er balans is tussen industriële en maatschappelijke 

ontwikkelingen en kansen te benutten op het gebied van energie. Per project wordt stap-voor-stap 

uitgewerkt wat de haalbaarheid en de benodigde inzet/bijdrage per partij is om tot uitvoering over te 

kunnen gaan. 

Er zijn vele spelers/stakeholders in het gebied actief en er is samenhang tussen de verschillende 

ontwikkelingen en opgaven. Participatie door stakeholders neemt een belangrijke plaats in het 

project Eerbeek-Loenen 2030 in.  

1.3 Doelstelling 

Het doel voor de lange termijn is, gefocust op de pijlers economie, leefbaarheid en energie, te komen 

tot een toekomstbestendig Eerbeek en Loenen.   

Elke pijler heeft een eigen hoofddoelstelling: 

- Economie:  blijvend competitief papiercluster; 

- Leefbaarheid:  behouden en verbeteren van het leefklimaat; 

- Energie:  bijdragen aan energie- en CO2 neutraal Eerbeek en Loenen in 2050. 

1.4 Préverkenning  

Van april 2018 tot en met oktober 2018 is de préverkenningsfase doorlopen. In deze projectfase zijn 

alle projecten in Eerbeek (en deels Loenen) gedefinieerd die een samenwerking tussen de partijen 

wenselijk/noodzakelijk maakt.  De projecten en maatregelen waarvoor een gezamenlijke doelstelling 

is, zijn gebundeld in dit Projectenboek.   

Het Projectenboek is tot stand gekomen op basis van de volgende afbakening: de projecten zijn 

gelegen binnen de plangrens zoals opgenomen in het op 15 maart 2018 door de gemeenteraad van 

Brummen vastgestelde bestemmingsplan Eerbeek, de samenwerking tussen de drie partijen heeft 

                                                           
1 Gemeente Brummen: Ruimte voor Eerbeek, provincie Gelderland: Second opinion haalbaarheidsonderzoek 

Eerbeek McKinsey, Ikel: Position Paper. 
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een meerwaarde voor het realiseren van de opgave en het project draagt bij aan de opgaven ten 

aanzien van economie en/of leefbaarheid en/of energie. 

1.5 Leeswijzer 

In dit Projectenboek zijn de projecten beschreven op zogenaamde projectkaarten. Op deze manier 

zijn de projecten vergelijkbaar en overzichtelijk gemaakt. In dit Projectenboek is onderscheid 

gemaakt tussen projecten waarbij de projectleiding onder Eerbeek-Loenen 2030 valt en projecten 

waarvoor een aparte organisatiestructuur staat of opdrachten voor een verkenning (o.a. opstellen 

masterplan) in voorbereiding zijn. 

2. Verkenningsfase 

2.1 Aanpak  

De ambitie om gezamenlijk een bijdrage te leveren aan het toekomst bestendig maken van Eerbeek 

en Loenen is een omvangrijke klus. Het proces om daar te komen en daadwerkelijk tot realisatie over 

te gaan is opgedeeld in een aantal fasen. In iedere fase vindt een concretiseringsslag plaats. Iedere 

projectfase wordt afgesloten met een overeenkomst tussen de partijen die de volgende stap in het 

proces met elkaar aan gaan. De partijen zijn overeengekomen dat gewerkt wordt volgens de door de 

provincie ontwikkelde ‘UFO2 aanpak gebiedsontwikkeling’,  

 

 

Afbeelding 1: Processtappen aanpak gebiedsontwikkeling: Préverkenning, verkenning, 

planuitwerking, realisatie en exploitatie en beheer 

 

2.2 Proces op hoofdlijnen  

In de verkenningsfase wordt dit Projectenboek uitgewerkt tot een Flexibele Uitvoeringsagenda. Dit 

wordt gedaan door de haalbaarheid (bestuurlijk, financieel en inhoudelijk) en de impact (bijdrage aan 

het doel en het ruimtelijke en maatschappelijke effect) van de verschillende projecten te 

onderzoeken. 

Deze verkenning doorloopt in een aantal stappen (afbeelding 2). Eerst wordt in beeld gebracht of de 

randvoorwaarden voor het project aanwezig zijn of gerealiseerd kunnen worden. Daarna wordt 

gekeken naar de haalbaarheid (bestuurlijk, financieel en inhoudelijk) en de impact (bijdrage aan het 

doel en het ruimtelijke en maatschappelijke effect). Iedere stap kan gezien worden als een ‘GO / NO-

                                                           
2 UFO staat voor Uitvoering Fysieke Opgaven 
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GO moment’. Als vroeg in de verkenning blijkt dat een stap niet positief wordt afgesloten, is verdere 

uitwerking niet meer nodig. Doel is om snel en slagvaardig toe te werken naar een 

uitvoeringsagenda.  

 

Afbeelding 2: Verkenningsfase, proces op hoofdlijnen: stap 1 randvoorwaarden, stap 2 financiële 

haalbaarheid, stap 3 quickscan op impact en participatie, stap 4 keuze: opnemen in de 

uitvoeringsagenda en SOK. 

 

Voor de verkenningsfase is daarnaast afgesproken dat de afzonderlijke projecten niet op elkaar 

hoeven te wachten. Dit betekent dat wanneer op projectniveau de haalbaarheid en impact in kaart is 

gebracht, gestart kan worden met de volgende fase (plan uitwerking en vervolgens realisatie). De 

afronding van een fase wordt gemarkeerd door een bij de fase passende overeenkomst. 
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Projectenboek: projectleiding 

onder Eerbeek-Loenen 2030 
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1 Alternatief voor Groningengas 

 

Gezamenlijk doel:  Behouden concurrentiepositie papierindustrie 

Pijlers :   Economie 

Trekker:   IKEL 

Duur project:   kort 

 

Gewenst resultaat 

Papierindustrie maakt in 2023 geen gebruik meer van laagcalorisch gas uit Groningen. 

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie                  5 

Leefbaarheid            1 

Energie                      3 

 

Vraagstuk 

Minister Wiebes heeft alle grootverbruikers van energie gevraagd om op zoek te gaan naar een 

alternatief voor Groningengas (laagcalorisch aardgas). Uiterlijk in 2022 dient een alternatief 

gevonden te zijn zodat er geen industriële grootverbruikers meer zijn die Groningengas gebruiken. Er 

zit veel druk op het proces. 

Het enige reële alternatief voor de korte termijn is overschakelen op hoogcalorisch gas. De 

mogelijkheden omtrent elektrificatie kunnen ook worden onderzocht.  

In juni 2018 heeft het ministerie aangegeven dat het zorgen voor het hoogcalorisch gas naar de poort 

van de industrie een verantwoordelijkheid van de (Rijks)overheid is. Het brengen van het gas van de 

poort naar de fabrieken zelf is een verantwoordelijkheid van de industrie. 

 

Aanpak verkenningsfase 

Het enige reële alternatief voor de korte termijn is overschakelen op hoogcalorisch gas.   

Stap 1: Inzicht krijgen in het proces op nationaal niveau: inventariseren en analyseren. 

Het is van belang om met de Rijksoverheid te bespreken of uitstel mogelijk is, of dat de investeringen 

verschoven kunnen worden richting elektrificatie/aanleg van leidingen.  

Stap 2: In gesprek met de belangrijkste partners: Gasunie en Rijksoverheid over de vertaling naar het 

niveau Eerbeek-Loenen. Deze gesprekken moeten leiden tot een nadere afbakening van het project 

en plan van aanpak. 

 

Stand van zaken 

Het project is dermate urgent en concreet dat direct gestart moet worden met de verkenningsfase. 

Het omschakelen van laag- naar hoogcalorisch gas is een kort durend proces. Vanuit de Rijksoverheid 

is de deadline gesteld op 31 december 2022. 

 

Relatie met andere projecten 

Samenhang met Roadmap: Eerbeek Loenen. 
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Ruimtelijke impact 

Onderzocht moet worden welke tracés voor de gasleiding mogelijk zijn. Ten aanzien van de tracés 

moet in beeld worden gebracht met welke ruimtelijke aspecten rekening gehouden moeten worden 

(Natura 2000, woningen, archeologie, etc.). 

Daarnaast moet in beeld worden gebracht welke procedures en vergunningen noodzakelijk zijn. 

 

Bemensing: rollen en functies 

Overheid:  in de lead voor de aanleg van de gasleiding 

Individuele bedrijven:  in de lead vanaf de poort 

Projectteam:  Projectleider 

Juridisch planoloog      

 Omgevingsmanager      

 Industrie (technische kennis) 

Financieel expert       

Projectmedewerker      

Ondersteuner 

 

Bijzonderheden 

Meekoppelkansen 

1. Verduurzamen van de energievoorziening 

2. Reductie energieverbruik 

Betrokken externe partijen 

1. Gasunie 

2. Rijk 

 

Opbrengst stakeholdersbijeenkomst 5 juni 2018 

• Aanbeveling: zet in op omschakelen naar hoog calorisch gas voor de korte termijn (2022) en 

UDG op de lange termijn.  

 

• Participatie: Tijdens de informatieavond was de scope van dit project breder en gericht op de 

korte en lange termijn. BrummenEnergie had aangegeven mogelijkheden te zien om ene rol te 

spelen bij de uitvoering en communicatie. Nu de scope van het project is teruggebracht naar 

een oplossing voor de korte termijn heeft BrummenEnergie aangegeven geen rol meer te zien 

als belanghebbende in de participatie.   
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2.  Energie: Roadmap Eerbeek – Loenen 

 

Gezamenlijk doel:  Het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen zoals deze zijn opgelegd 

aan de Papierindustrie 

Pijlers :   Energie en economie 

Trekker:   IKEL 

Duur project:   lang 

 

Gewenst resultaat 

Ten minste 49 % Co2 reductie in 2030, 95 % Co2 reductie in 2050 ten opzichte van 1990. 

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  3 

Leefbaarheid 2 

Energie 5 

 

Vraagstuk 

Er liggen de nodige opgaven voor de komende decennia bij de papierindustrie. Naast de opgave om 

in 2023 geen gebruik meer het maken van het Groningengas, liggen er ook ander opgaven die veel 

van de industrie vragen. De VNP (branche-organisatie van de papierindustrie in Nederland) heeft een 

roadmap opgesteld. Uit de roadmap blijkt dat alle mogelijke alternatieven (routes) voor duurzame 

energie zullen moeten worden ingezet om het doel te bereiken. 

De roadmap moet nu geconcretiseerd worden naar de opgave voor Eerbeek-Loenen. De VNP kan 

daar een rol in spelen. De vraag aan de VNP moet vanuit de papierbedrijven worden geformuleerd. 

 

Aanpak verkenningsfase  

Te doorlopen stappen:  

Stap 1: Uitwerken van de VNP Roadmap op projectniveau voor Eerbeek en Loenen 

Stap 2: Financiële haalbaarheid 

Stap 3: Vergunningenscan, berekening van de impact (bijdrage aan gezamenlijke doel) en onderzoek 

naar de ruimtelijke en maatschappelijk impact 

 

Aandachtspunt 

VNP Roadmap: Ten aanzien van de uitwerking van de VNP Roadmap op het niveau van Eerbeek-

Loenen is afstemming met de papierbranche in de Nederland noodzakelijk. 

 

Onderwerpen vanuit VNP Roadmap 

Onderwerpen vanuit de VNP Roadmap waar nu aan gedacht wordt zijn: 

1. Elektrificatie 

2. Zonnepanelen 

3. Restwarmte 

4. Biovergisting 

5. Waterstof 

6. Ultra Diepe Geothermie: aanhaken op ‘witte vlekkenplan’ van het Rijk 
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Zie de bijlagen voor de projectkaarten van Zonnepanelen en Restwarmte. Deze projecten kennen al 

een nadere uitwerking. 

 

Stand van zaken 

Het project zal verder uitgewerkt worden in de verkenningsfase. 

 

Relatie met andere projecten 

• Invest NL 

 

Ruimtelijke impact 

De ruimtelijke impact is afhankelijk van de uiteindelijk te kiezen ‘tracks’ om te komen tot een energie 

duurzame bedrijfsvoering.  

 

Maatschappelijke impact 

De maatschappelijke impact is afhankelijk van de uiteindelijke te kiezen ‘tracks’ om te komen tot een 

energie duurzame bedrijfsvoering. 

Het lijkt aanbevelingswaardig om in het participatieproces de omgeving mee te nemen in deze 

zoektocht. Zodat bekend is hoe groot de opgave is, welke opties/alternatieven er zijn en welke 

afwegingen gemaakt moeten worden. 

 

Bemensing en rollen 

De industrie heeft bij uitstek een belangrijke rol in deze opgave. Vanuit hen zal naar verwachting met 

name technische info e.d. verstrekt moeten worden aan de VNP. Dit zal de nodige inzet aan 

menskracht vragen van hen. De VNP zal in opdracht van de papierbedrijven ingeschakeld moeten 

worden. 

De centrale sturing van dit project loopt vanuit Eerbeek-Loenen 2030. 

 

Projectteam 

- Projectleider 

- Energie-expert 

- Industrie 

- Omgevingsmanager 

- Financieel expert 

- Juridisch planoloog 

- Ondersteuner 

- Projectmedewerker 

 

Bijzonderheden 

Betrokken externe partijen: 

1. VNP 

2. BrummenEnergie 

3. Cleantech Regio  

 

Opbrengst stakeholdersbijeenkomst 5 juni 2018 

• Aanbeveling: opzoek naar duurzame bedrijventerrein (samen afval) 
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• Aanbeveling: Aantrekken van  innovatieve bedrijven om industrie te helpen 

• Aanbeveling: zet in op omschakelen naar hoog calorisch gas voor de korte termijn (2022) en 

UDG op de lange termijn.    

 

• Participatie: BrummenEnergie heeft aangegeven dat zij een rol zien in de nadere uitwerking van 

het project. Zij zien mogelijkheden om een rol te spelen bij de uitvoering en communicatie 

alleen voor de projecten die betrekking hebben op energietransitie (zoals zonnepanelen, 

geothermie, restwarmte). 
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3. Logistiek Centrum Eerbeek 

 

Gezamenlijk doel:  Het papiercluster competitief houden 

Pijlers :   Economie 

Trekker:   IKEL, provincie en gemeente 

Duur project:   kort 

 

Gewenst resultaat 

Een innovatief en duurzaam distributiecentrum ten behoeve van de papierindustrie in Eerbeek, waarbij 

aandacht is besteed aan: 

- Een kwalitatief hoogwaardige overgang naar het dorp; 

- Een verkorte ontsluitingsmogelijkheid naar Mayr-Melnhof; 

- Verkeersveiligheid; 

- Reductie uitstoot (kortere verbinden en elektrisch rijden). 

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  5 

Leefbaarheid 2 

Energie 3 

 

Vraagstuk 

Het Logistiek Centrum Eerbeek (LCE) is planologisch mogelijk op basis van het nieuwe 

bestemmingsplan voor Eerbeek. Op dit moment wordt gewerkt aan een (financiële) businesscase 

voor het LCE. Daarvoor is een programma van eisen opgesteld.  

 

Uit het financiële onderzoek zullen financieringsmodellen  naar voren komen: Privaat – Publiek – Mix 

van Publiek-Privaat. Helemaal private financiering lijkt niet haalbaar. Mogelijke ontwikkelaars geven 

aan dat de door de overheden gewenste extra kwaliteitseisen (ontsluiting, overgang naar het dorp) 

niet voor hun rekening te willen/kunnen nemen.  

 

Op basis van de businesscase zal derhalve een keuze gemaakt moeten worden tussen publieke 

financiering door de overheden, of publiek-private financiering. Na besluitvorming over deze keuze 

zal het LCE op impact moeten worden onderzocht en is een nader onderzoek naar de financiële 

haalbaarheid noodzakelijk. 

 

Daarnaast zal verder vorm moeten worden gegeven aan duurzaamheidsambities. Relevante 

aandachtsgebieden zijn in ieder geval energieneutraliteit, CO2-neutraliteit, circulair bouwen en 

inrichten, klimaatadaptatie en watermanagement. 

 

Aanpak Verkenningsfase 

Stap 1: Afronding van de businesscase 

Stap 2: Opstarten van een participatieproces en onderzoek naar de ruimtelijke en maatschappelijke 

impact. Nader onderzoek financiële haalbaarheid 

 

Stand van zaken 

Het project bevindt zich in de verkenningsfase.  
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Op korte termijn wordt een laatste eindrapportage van de ontwikkelaars verwacht. Op basis van de 

rapportages van de ontwikkelaars wordt een ‘koersdocument’ aan het tripartite overleg opgeleverd 

met mogelijke scenario’s: onderhandel strategieën en werkwijze.  

 

Relatie met andere projecten  

1. Centrum Plan Eerbeek 

Het Burgersterrein is in het centrum van Eerbeek gelegen. Doel van het centrumplan is een levendig 

en hoogwaardig centrum te ontwikkelen. Onderdeel van de opgave rondom het LCE is een 

kwalitatief hoogwaardige overgang naar het dorp. 

 

2. N786 

Ten behoeve van verbetering van de ontsluiting over de N786 is een MKBA opgesteld waarin 

verschillende alternatieven zijn onderzocht. De keuze voor één van de alternatieven zal de 

ontsluiting van het LCE bepalen en de routing van vrachtverkeer in het dorp. 

 

3. Mayr-Melnhof/LCE 

Realisatie van een verbinding tussen Mayr-Melnhof en het LCE. De ambitie is om ten aanzien van 

deze verbinding elektrisch transport in te zetten. 

 

Ruimtelijke impact 

Het LCE is planologisch mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan ‘Eerbeek’. 

Wanneer het LCE op het Burgersterrein gerealiseerd wordt dan betekent dat een vrij hoog en 

industrieel gebouw in het centrum van Eerbeek. Onderdeel van de opgave van het LCE is dan ook een 

kwalitatief hoogwaardige overgang naar het dorp. 

 

Maatschappelijke impact 

Het LCE biedt kansen voor verbeteringen ten aanzien van ontsluiting Mayr-Melnhof, wanneer een 

verbinding tussen Mayr-Melnhof en het LCE wordt aangelegd. Hierdoor kan de leefbaarheid in de 

Volmolenweg verbeterd worden.  

 

Bemensing: rollen en functies 

Op dit moment wordt al door de 3 partijen samen gewerkt. Er is nog geen sprake van een 

projectteam met heldere structuur. Het verdient aanbeveling om in de volgende fase structuur aan 

te brengen in het projectteam LCE. 

 

Projectteam: 

- Projectleider, bestaand team LCE 

- Stedebouwkundig ontwerper 

- Omgevingsmanager (afstemming) 

- Ondersteuner  

 

Bijzonderheden  

Meekoppelkansen 

Energie: elektrisch transport, zonnepanelen, etc. 
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Opbrengst stakeholdersbijeenkomst 5 juni 2018 

• Participatie: BrummenEnergie heeft aangegeven dat zij een rol zien in de verdere uitwerking van 

het project . Zij zien mogelijkheden om een rol te spelen bij de uitvoering en communicatie 

alleen voor de projecten die betrekking hebben op energietransitie (zoals zonnepanelen, 

geothermie, restwarmte). 
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4. Oud Eerbeek 

 

Gezamenlijk doel:  Verbeteren verouderde woonwijk gelegen tegen papierindustrie aan. 

Pijlers :   Leefbaarheid en economie 

Trekker:   Gemeente 

Duur project:   middellang 

 

Gewenst resultaat 

Renovatie en/of vervanging woningen met als gevolg vermindering van de overlast van industrie in Oud 

Eerbeek 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  2 

Leefbaarheid 4 

Energie 3 

 

Vraagstuk 

Oud Eerbeek is gelegen binnen de zwaarste geurcontour. Daarnaast zijn de woningen gelegen in de 

geluidscontour van de industrie. De woningen in Oud Eerbeek zijn aan vervanging/renovatie toe.  

Hoe kan worden omgegaan met deze wijk?   

• Vervanging van de woningen door andere woningen met voorzieningen om overlast te 

verminderen; 

• Oud Eerbeek niet opnieuw met woningen invullen, maar kiezen voor een minder overlast 

gevoelige functie; 

• Bronmaatregelen; 

• Etc. 

 

Aanpak verkenningsfase 

Stap 1: Inventarisatie van “vraag en aanbod”. Welke plannen zijn er bij VeluWonen, etc. 

Stap 2: Opstarten van een participatieproces 

Stap 3: Onderzoek naar de financiële haalbaarheid 

Stap 4: Onderzoek naar de impact 

 

Stand van zaken 

Het project moet nog worden opgestart en bevindt zich in de initiatieffase.  

 

Relatie met andere projecten 

1. De Eerbeekse beek (deelgebied “t Haagje) loopt langs Oud Eerbeek. 

2. Er wordt onderzocht of restwarmte van DS Smith gebruikt kan worden in onder andere Oud 

Eerbeek. 

 

Ruimtelijke impact 

De ruimtelijke impact is zeer afhankelijk van de keuze hoe Oud Eerbeek wordt opgepakt. Wanneer 

vooral gekozen wordt voor bronmaatregelen is de ruimtelijke impact beperkt. Wanneer er wordt 

gekozen voor herstructurering van de wijk dan is ruimtelijke impact groot. 
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Maatschappelijke impact 

Dit project kan voor een groot aantal mensen gevolgen hebben voor hun directe woonomgeving. 

Welke keuze ook gemaakt wordt voor Oud Eerbeek, in dit project is bij uitstek burgerparticipatie van 

groot belang! 

De maatschappelijke impact hangt nauw samen met de wijze waarop Oud Eerbeek zal worden 

ingevuld.   

 

Bemensing: rollen en functies 

Projectteam 

- Projectleider       

- Projectmedewerker 

- Industrie (DS Smith) 

- Juridisch planoloog 

- Ondersteuner 

- Woningbouw (VeluWonen?) 

 

Bijzonderheden 

Meekoppelkansen 

• Er liggen kansen om duurzame woningen terug te bouwen met mogelijk gebruik van restwarmte 

uit de industrie. 

• Indien gekozen wordt om minder woningen terug te bouwen liggen er kansen voor: 

klimaatadaptatie (waterberging) en natuur 

 

Betrokken externe partijen  

• VeluWonen 

 

Opbrengst Stakeholdersbijeenkomst 5 juni 2018 

• Aanbeveling: Herstructurering van 300 woningen koppelen aan een mogelijk warmtenet van de 

restwarmte van de papierfabriek 

• Aanbeveling: geur en geluid aanpakken bij de bron 

• Participatie: betrek vertegenwoordigers van recreatie en toerisme in een vroeg stadium bij de 

relevante projecten (aandachtspunt).  

• Participatie: Wanneer er sprake is van een koppeling van dit project aan een restwarmte-

project, dan heeft BrummenEnergie aangegeven zich als belanghebbende partij in de 

participatie te zien. 
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5.  Talent en opleiding 

 

Gezamenlijk doel:  Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de IKEL sluit aan op elkaar 

Pijlers :   Economie 

Trekker:   IKEL 

Duur project:   middellang 

 

Gewenst resultaat 

De bedrijven binnen de IKEL kunnen vacatures goed opvullen doordat  voldoende gekwalificeerd 

personeel beschikbaar is en werken in Eerbeek en Loenen aantrekkelijk is. 

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  4 

Leefbaarheid 2 

Energie 3 

 

Vraagstuk 

Hoe zorg je dat het werk en woonklimaat in Eerbeek en Loenen goed in orde is? Kan daar nog iets 

extra’s aan gedaan worden?  

Aanvullend: Verbeteren openbaar vervoer naar Eerbeek en Loenen. 

 

Aanpak verkenningsfase 

Stap 1: uitwerken van het thema ‘Talent en opleiding’ naar project(en) op het niveau van Eerbeek-

Loenen. 

Op basis van goede voorbeelden elders in Nederland wordt bekeken welke projecten passend zijn 

voor Eerbeek-Loenen. Deze projecten worden ‘vertaald’ naar de situatie Eerbeek Loenen. 

Wanneer er binnen de stuurgroep, specifiek IKEL, behoefte is gebleken aan één of meerdere 

projecten worden deze onderzocht op financiële haalbaarheid. Vervolgens wordt de impact 

onderzocht. 

 

Stand van zaken 

Het project moet nog worden opgestart en bevindt zich in de initiatieffase.  

 

Relatie met andere projecten 

1. Vertrekpunt is het project Human Factory. 

2. Er kan gedacht worden aan een campusidee voor Eerbeek (wonen, werken en leren).  

3. Opleidingscentra/praktijklessen naar Eerbeek halen. 

 

Maatschappelijke impact 

Jonge mensen en gezinnen die zich in Eerbeek vestigen hebben een positief effect op het 

voorzieningenniveau. 

Bemensing: rollen en functies 

Projectteam 

- Projectleider 
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- HR manager (industrie) 

- Beleidsmedewerker Arbeidsmarkt en Onderwijs (provincie) 

- Omgevingsmanager 

- Projectmedewerker 

- Ondersteuner 

 

Bijzonderheden 

Meekoppelkansen 

Verbeteren openbaar vervoer  

Betrokken externe partijen 

• HAN, SAXION VNP, Aventus, Graafschap College, en andere onderwijsinstellingen 

• Woningbouwcorporaties/makelaardij 

• Cleantech regio 

 

Opbrengst bijeenkomst 5 juni 2018 

• Aanbeveling: opleiding in papieropleidingscentrum/ museum/multifunctioneel centrum 

• Aanbeveling: realiseer starterswoningen voor jongtalent 

• Aanbeveling: middelbaar onderwijs: dependance & ontwikkeling 

• Aandachtspunt: Leefbaarheid is meer dan huis & baan. Ook recreatieve mogelijkheden en MKB 

zijn belangrijk. 

• Aanbeveling: ruimte voor start-ups (bedrijfsruimte) ; energie, duurzaamheid, cleantech 

• Een goede manier om studenten te attenderen op werken in Eerbeek is om ze te betrekken 

door aanbieden van stages, praktijkopdrachten, onderzoeksopdrachten, enz.  Ook presentaties 

op universiteiten en hoge scholen draagt bij aan bekendheid en aantrekkelijkheid van werken in 

Eerbeek. 

 

Aandachtspunt 

The human factor: een project dat op dit moment loopt. Provincie heeft hier subsidie aan verstrekt. 

VNP en VAPS betrokken 
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6.  bedrijventerrein Kieveen 

 

Gezamenlijk doel:  Onderzoeken van de uitbreidingsbehoefte van de papierindustrie/keten 

binnen de periode van 10 jaar op het bedrijventerrein Kieveen. 

Pijlers :   Economie 

Trekker:   Gemeente Apeldoorn 

Duur project:   kort 

 

Gewenst resultaat 

Overeenstemming tussen de uitbreidingsbehoefte van de papierindustrie/keten en de plancapaciteit 

in het RPW ten aanzien van het bedrijventerrein Kieveen.   

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  5 

Leefbaarheid 3 

Energie 2 

 

Vraagstuk 

Bedrijventerrein Kieveen heeft een “casuïstieke” plan voorraad van ca. 5 hectare. Deze ontwikkel 

mogelijkheid kan zowel kans bieden voor de uitbreiding van bestaande bedrijvigheid als Sonac, Smart 

Packaging Solutions en Thomassen, als ruimte bieden aan nieuwe papier gerelateerde bedrijvigheid. 

Hiertoe dient de uitbreidingsbehoefte van de papierindustrie/keten voor de komende 10 jaar 

aangetoond te worden.  

 

Een vervolgstap kan het aanpassen van het bestemmingsplan zijn. 

 

Aanpak verkenningsfase 

Voor de verkenningsfase kent dit project de volgende stappen: 

• In kaart brengen van de uitbreidingsbehoefte van de papierindustrie/keten 

• Aanhaken bij proces rondom het RPW gericht op het gewijzigd opnemen van de plancapaciteit 

(casuïstiek � hard). De actualisatie van het RPW is medio 2019 gepland. 

 

Stand van zaken 

Het project staat aan het begin van de verkenningsfase. 

 

Ruimtelijke impact 

De ruimtelijke impact moet nog onderzocht worden. De impact is afhankelijk van de uiteindelijke 

ontwikkelingsrichting van het bedrijventerrein. 

 

Maatschappelijke impact 

Het bedrijventerrein Kieveen ligt verder van de dorpse bebouwing dan het geval is in Eerbeek.  

Onderzoek naar de maatschappelijke impact is belangrijk. 
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Bemensing: rollen en functies 

Projectteam 

- Projectleider 

- Ondersteuner 

- Omgevingsmanager 

- Juridisch planoloog 

- Projectmedewerker 
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7.  N786: Verbeteren ontsluiting en verkeersveiligheid 

 

Gezamenlijk doel:   Goede en veilige ontsluiting van de kern Eerbeek en de papierindustrie 

Pijlers :   Economie en leefbaarheid 

Trekker:   Provincie 

Duur project:   middellang 

 

Gewenst resultaat 

1. Verbetering van de bereikbaarheid en ontsluiting;  

2. Verkeersonveilige situaties in het dorp zijn verbeterd; 

3. Verbeterde ontsluiting met de fiets 

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  4 

Leefbaarheid 4 

Energie 3 

 

Vraagstuk 

Al vele jaren wordt bezien of en zo ja op welke wijze de N786 kan worden verbeterd. Recent is een 

MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) door de provincie afgerond. In deze MKBA zijn 

verschillende alternatieven vanuit verkeerskundig perspectief tegen elkaar afgezet qua kosten en 

effecten. De maatschappelijke coalitie, waar de gemeenten Brummen en Apeldoorn en de 

Industriekern Eerbeek en Loenen onderdeel van zijn, heeft in mei 2018 een gezamenlijke reactie op 

de MKBA gegeven.  

 

Het belang van verbetering van de N786 is vooral te vinden in de integrale aanpak van Eerbeek-

Loenen 2030. 

 

Aanpak verkenningsfase 

Voor de verkenningsfase kent dit project de volgende stappen: 

• Check wordt uitgevoerd of de maatregelen uit de MKBA voldoende bijdragen aan het 

vestigingsklimaat en leefbaarheid (doelbereik). Ook de brief van de maatschappelijke coalitie 

wordt hierbij betrokken.  

• Afbakening / scope ruimtelijk en financieel ten behoeve van verbetering van de N786. 

 

Stand van zaken 

Het project bevindt zich halverwege de préverkenningsfase. 

 

Relatie met andere projecten 

Er is in ieder geval een relatie met: 

• Het project voor de herinrichting van de beek. Ook deze passeert de onveilige ervaren kruising 

van de Harderwijkerweg; 

• Het LCE en het centrumplan. De keuze voor één van de alternatieven zal de ontsluiting van het 

LCE bepalen en de routing van vrachtverkeer in het dorp. 
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Ruimtelijke impact 

Afhankelijk van de te kiezen variant kan de fysieke impact van het verbeteren van de ontsluiting van 

de N786 groter of kleiner zijn. Dit geldt eveneens voor de te volgen procedures die nodig zijn om 

uitvoering te geven aan het besluit. Gedacht kan worden aan een MER, inpassingsplan en 

vergunningen.  

 

De fysieke impact van de maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid is beperkt. Niet uit te 

sluiten valt dat ruimtelijke procedures doorlopen moeten worden, voordat daadwerkelijk tot aanleg 

kan worden overgegaan. Deze zullen echter aanzienlijk eenvoudiger zijn die voor de verbetering van 

de ontsluiting van N786. 

 

Maatschappelijke impact 

Voor de N786 loopt al een traject waarbij aandacht besteed is aan het informeren en consulteren 

van stakeholders en omwonenden. Het participatieproces zal onder Eerbeek-Loenen 2030 verder 

vorm worden gegeven. 

 

Bemensing: rollen en functies 

- Projectleider 

- Projectondersteuning 

- Verkeerskundige 

- Ontwerper/tekenaar 

- Kostenraming 

- Omgevingsmanager 

 

Bijzonderheden 
 

Meekoppelkansen 

Klimaat adaptatie, vergroten biodiversiteit en duurzame wegenbouw 

 

Opbrengst bijeenkomst 5 juni 2018 

• Aandachtspunt (VSM): veiligheid bij (onbewaakte) spoorwegovergangen  

• Aandachtspunt (VSM): Toename van zwaar verkeer zorgt voor extra onderhoud en herstel van 

overgangen  

• Aandachtspunten Fietsinfrastructuur: 

- zorg voor gehele fiets infrastructuur 

- zorg voor een aantrekkelijke fietsroute vanuit Lombok naar centrum om fietsen te stimuleren. 

- aandacht voor korte fietsroutes, natuurlijke fietsroutes die logisch zijn, zodat ze een serieus 

alternatief zijn voor de auto. 

• Aanbeveling: fijnstofuitstoot verminderen door bijvoorbeeld elektrisch vervoer 

• Aandachtspunt: vernieuwing van de N786 is niet in belang van inwoners Eerbeek en de natuur 

• Aandachtspunt: op dit moment is er een gevaarlijke situatie het kruispunt met DS Smith – N786 

– Coldenhovenseweg. Er is meer ruimte nodig voor vrachtverkeer naar weegbrug. Dit geldt ook 

voor de overige bedrijven aan de Coldenhovenseweg en Loubergweg 

• Participatie:  

- VSM is belanghebbend. Zij zijn eigenaar van de spoorlijn.   

- Aandachtspunt: betrek vertegenwoordigers van recreatie en toerisme in een vroeg stadium 

bij de relevante projecten.  
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Projectenboek: Verbinden en 

beïnvloeden 
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8.  Centrum Eerbeek 

 

Gezamenlijk doel:   Het versterken van centrum, kwaliteitsimpuls. 

Pijlers :   Leefbaarheid en Economie  

Trekker:   Gemeente 

Duur project:   kort 

 

Gewenst resultaat 

Een mooi en levendig centrum voor Eerbeek. 

Een aantrekkelijk centrum is van belang voor de leefbaarheid, maar ook voor de papierindustrie. 

Bijvoorbeeld ten aanzien van het aantrekken van gekwalificeerd personeel en jong talent. 

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  2 

Leefbaarheid 5 

Energie 3 

 

Vraagstuk 

Het centrum van Eerbeek heeft een kwaliteitsimpuls nodig. Hoewel het planologisch kader op 15 

maart 2018 is vastgesteld, moet gestart worden met visievorming over het hele centrum van 

Eerbeek. Hiertoe wordt door de gemeente Brummen een masterplan opgesteld.  

 

Het masterplan Centrum Eerbeek betreft de gebieden: 

• Stuijvenburchstraat,  

• Kerstenterrein, Stationsomgeving, Kloosterstraat/Mayr-Melnhof eo,  

• Oranje-Nassau plein  

• Tjark Riskcentrum, voormalige MAVO en verpleeghuis Beekwal eo 

 

Alleen het gebied “ Kerstenterrein, Stationsomgeving, Kloosterstraat/ Mayr-Melnhof eo,” valt binnen 

de scope van Eerbeek-Loenen 2030.  

 

Ook zal in het masterplan vorm moeten worden gegeven aan duurzaamheidsambities. Relevante 

aandachtsgebieden zijn in ieder geval energieneutraliteit, CO2-neutraliteit, circulair bouwen en 

inrichten, klimaatadaptatie,  watermanagement en biodiversiteit. 

 

Aanpak verkenningsfase 
Door de gemeente Brummen wordt gewerkt aan een masterplan voor Eerbeek centrum. 

Voor het gehele centrum zullen verschillende scenario’s worden ontwikkeld. Dit is van belang omdat 

er sterke afhankelijkheid is tussen de ontwikkeling van het centrum en overige grote ontwikkelingen 

buiten het centrum. Het zoeken is naar een optimale mix voor alle ontwikkelingen   

 

De inbreng en belang vanuit Eerbeek-Loenen 2030 is met name gericht op scenario ontwikkeling en 

de keuze van het programma voor het gebied “Kerstenterrein, Stationsomgeving, Kloosterstraat/ 

Mayr-Melnhof eo,”.  
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Het proces rondom het masterplan kent de volgende stappen: 

• Plan van Aanpak 

• Fase 1 scenario ontwikkeling (2018 – 1e kwartaal 2019) in combinatie met participatie 

• Fase 2 keuze programma, stedenbouwkundig, financieel. (vanaf begin 2019) 

 

Ten aanzien van de verkenningsfase Eerbeek-Loenen 2030 wordt specifiek aandacht besteedt aan: 

Randvoorwaarden van de ontwikkelingen “Kerstenterrein, Stationsomgeving, Kloosterstraat/ Mayr-

Melnhof eo,”. 

 

Stand van zaken 

De préverkenning is bijna afgerond waarna d verkenningsfase zal starten. 

 

Kerstenterrein heeft de hoogste urgentie, prioritering. Door de afspraak met Rotij ligt er een druk 

vanuit de exploitatie. De grond is eind 2017 in eigendom gekomen van de gemeente. Daardoor is de 

renteteller gaan lopen. Dat geeft urgentie om snel te ontwikkelen. Ditzelfde geldt overigens ook voor 

LCE. 

 

Relatie met andere projecten 

1. LCE, verbinding LCE en Mayr-Melnhof 

Het masterplan centrum Eerbeek kent een afhankelijkheid van het LCE. Wanneer er geen 

duidelijkheid is over de haalbaarheid van het LCE dan remt dit knelpunt het proces van het 

masterplan. Daarnaast is de overgang van het LCE naar het dorp van groot belang voor het centrum 

van Eerbeek. 
 

2. Herinrichting Eerbeekse beek.  

De beek loopt door het centrum van Eerbeek over een aantal te ontwikkelen locaties: Kerstenterrein 

en stationsomgeving. 
 

3. Verkeer: N786 

Heeft vooral met de ontsluiting te maken van LCE en ook Mayr-Melnhof en DS Smith. 
 

4. Woningbouwprogrammering, provincie – gemeente – regio stedendriehoek 
 

5. Duurzaamheid, klimaatadaptie 

 

Ruimtelijke impact  

Eventuele woningen kunnen in conflict komen met de milieucontouren van de papierindustrie. Met 

name Mayr-Melnhof is midden in het dorp gelegen. 

 

Bemensing 

De gemeente Brummen is van plan om een bureau en projectleider extern in te huren ten behoeve 

van de realisatie van het masterplan. Vanuit Eerbeek-Loenen 2030 zal aangehaakt worden in dit 

projectteam om te verbinding tussen het proces rondom het totale Masterplan Centrum Eerbeek en 

de verkenningsfase Eerbeek-Loenen 2030 te kunnen leggen. Ook voor de omgevingsmanager van 

Eerbeek-Loenen 2030 ligt hier actieve rol in afstemming of gezamenlijk participatieproces. 
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Projectteam 

- Projectteam vanuit gemeente Brummen 

- Verbinder vanuit Eerbeek-Loenen 2030 

- Omgevingsmanager (afstemming) 

 

Bijzonderheden 

Meekoppelkansen 
• Recreatie en toerisme 

• Verduurzaming energie woningen 

 

Betrokken externe partijen 

Burgerparticipatie: scenario denken (2018). Per onderwerp, of deelgebied. De gemeenteraad wordt 

ook vooraf betrokken. 

 

Opbrengst stakeholdersbijeenkomst 5 juni 2018 

• Aanbeveling: Denk aan framing van Eerbeek: wie wil je zijn als Eerbeek? Werk vanuit een uniek en 

aanlokkelijk profiel. Dan kan de kernversterking daar op gericht worden. Denk aan: Papierdorp; 

Pannenkoekdorp; Museumdorp ;High tech campus dorp; … 

• Aandachtspunt: verkeersafwikkeling incl. parkeerproblematiek in centrum Eerbeek verbeteren 

• Aandachtspunt: het centrum zo inrichten dat er gehandhaafd kan worden ( bv blauwe zone 

(parkeren)) 

• Aanbeveling: denk aan de ontwikkeling van een multifunctioneel centrum, papiermuseum, 

opleidingscentrum papier. 

• Aanbeveling: Betrek ideeën ‘papiergroep’ voor terugkerende evenementen: CODA, oude Klooster, 

activate & exposure, fabrieken en ondernemers. 

• Aanbeveling: neem Eerbeek in zijn totaliteit mee in het proces en uitwerking. Projecten zijn op de 

deelgebieden, maar hebben invloed op het geheel. Er kunnen daardoor conflicten ontstaan met 

uitkomsten van belendende projecten. Aandachtspunt: Wie ziet hier op toe?   

• Aandachtspunt: vergeet toerisme niet mee te nemen in de planvorming 

• Participatie: 

- Aandachtspunt: betrek vertegenwoordigers van recreatie en toerisme in een vroeg stadium 

bij de relevante projecten.  

- OVE is stakeholder en heeft sterke ideeën over invulling van het centrum 

- ‘Papiergroep’ betrekken als stakeholder: heeft ideeën voor het centrum en is nog steeds 

enthousiast 
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9.  Herinrichting Eerbeekse beek 

 

Gezamenlijk doel:   Vergroten van de leefbaarheid en biodiversiteit 

Pijlers :   Leefbaarheid  

Trekker:   Gemeente 

Duur project:   middellang 

 

Gewenst resultaat 

De beek is weer zichtbaar en beleefbaar in het gehele dorp. 

Het resultaat draagt bij aan een aantrekkelijk dorpscentrum en geeft mogelijkheden voor framing van 

Eerbeek (beek als oorsprong voor papierindustrie) 

Herstel van de waterkwaliteit en vergroten ecologische waarden. 

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  1 

Leefbaarheid 3 

Energie 3 

 

Vraagstuk  

De Eerbeekse beek is de basis voor het ontstaan van de papierindustrie en het dorp Eerbeek. Vanuit 

cultuurhistorisch oogpunt en vanuit recreatief oogpunt belangrijk, maar lang niet altijd zichtbaar en 

beleefbaar!  

 

De beek loopt van de sprengkop op de Veluwe tot de molen (Eerbeek -noord). Samen met het 

waterschap heeft de gemeente Brummen een route uitgestippeld om tot een masterplan te komen 

en uiteindelijk uitvoering. De beek is daarbij onderverdeeld in verschillende tracés. Onderdeel van 

het masterplan is onderzoek naar de financiële en ruimtelijke haalbaarheid.  

 

In sept 2018 is het Plan van Aanpak van het masterplan gereed, vervolgens worden scenario’s 

ontwikkeld en in januari 2019 ligt er volgens de planning een voorkeurstracé. 

 

Er dient nog een nadere afbakening plaats te vinden welke tracés (mogelijk) onderdeel worden van 

Eerbeek-Loenen 2030. 

 

Aanpak verkenningsfase 

Door de gemeente Brummen wordt gewerkt aan een masterplan voor de herinrichting van de 

Eerbeekse beek. 

Voor de gehele beek zullen verschillende scenario’s worden ontwikkeld. Op diverse plaatsen in het 

tracé van de beek is er overlap met andere projecten binnen Eerbeek-Loenen 2030 (zie onder ‘relatie 

met andere projecten’.) 

 

Het proces rondom het masterplan kent de volgende stappen: 

1. Plan van Aanpak 

2. Fase 1 scenario ontwikkeling (2018 – 1e kwartaal 2019) in combinatie met participatie 

3. Fase 2 keuze programma, stedenbouwkundig, financieel. (vanaf begin 2019) 
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Stand van zaken  

De samenwerking tussen de gemeente Brummen en het Waterschap is gestart. Deze fase is voor de 

gemeente aan te merken als préverkenning. 

 

Relatie met andere projecten 

1. N786, o.a. Kruising Boshoffweg-Harderwijkerweg-Veldkantweg; 

2. Centrum Eerbeek; 

3. Oud Eerbeek; 

4. Beek op terrein DS Smith en Mayr-Melnhof (beleefbaar maken en verleggen) 

 

Ruimtelijke impact 

• Eigendomssituaties 

• Dwars door bebouwde omgeving, infrastructuur 

• Vergunningen nodig: omgevingsvergunning, watervergunning 

• Afhankelijk van gekozen tracés mogelijk bestemmingplanwijziging nodig 

 

Maatschappelijke impact 

Voor dit project is participatie belangrijk! De omgeving zal nadrukkelijk betrokken moeten worden en 

de wensen van de stakeholders worden geïnventariseerd. 

 

Bemensing en rollen 

De gemeente werkt op dit moment met een begeleidingsgroep in samenwerking met het 

Waterschap en Arcadis. 

 

Vanuit Eerbeek-Loenen 2030 zal aangehaakt worden in dit projectteam om te verbinding tussen het 

proces rondom de herinrichting van de beek en de verkenningsfase Eerbeek-Loenen 2030 te kunnen 

leggen. Ook voor de omgevingsmanager van Eerbeek-Loenen 2030 ligt hier actieve rol in afstemming 

of gezamenlijk participatieproces. 

 

Projectteam 

- Projectteam vanuit gemeente Brummen 

- Verbinder vanuit Eerbeek-Loenen 2030 

- Omgevingsmanager 

 

Bijzonderheden 

Meekoppelkansen  

Fietspaden langs tracés beek gericht op verbeteren leefbaarheid en recreatie en toerisme; 

 

Betrokken externe partijen  

Waterschap Vallei en Veluwe 

Stichting tot Behoud van Veluwse Sprengen en Beken 
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Opbrengst stakeholderbijeenkomst 5 juni 2018 

• Aandachtspunt: betrek vertegenwoordigers van recreatie en toerisme in een vroeg stadium bij 

de relevante projecten. 
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Bijlagen bij projectkaart 2. Energie: 

Roadmap Eerbeek-Loenen 
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Zonnepanelen op bedrijfs- en maatschappelijke bebouwing  

 

Gezamenlijk doel:   Duurzame zonne-energie opwekken 

Pijlers :   Energie 

Trekker:   Gemeente 

Duur project:   Kort 

 

Gewenst resultaat 

Alle voor zonne-energie geschikte daken in Eerbeek op bedrijven en maatschappelijke voorzieningen, 

zijn voorzien van zonnepanelen. 

 

Score op pijlers  ( 1 (laag) – 5 (hoog)) 

Economie  2 

Leefbaarheid 1 

Energie 5 

 

Vraagstuk 

Het plaatsen van zonnepanelen is een relatief eenvoudig project. Voor het project/programma 

Eerbeek-Loenen 2030 is het goed om ook projecten te hebben die op korte termijn resultaat 

opleveren. Het plaatsen van zonnepanelen op bedrijfsbebouwing en op bebouwing ten behoeve van 

maatschappelijke voorzieningen kan een dergelijk project zijn. 

 

Mogelijke alternatieven 

Zonnepanelen plaatsen op andere plaatsen  
 

Stand van zaken  

Het project bevindt zich in de Préverkenningsfase 

 

Relatie met andere projecten 

Het opwekken van duurzame industrie heeft een relatie met het project innovatie en circulaire 

economie. 

 

Ruimtelijke impact  

De constructie en draagkracht van de bedrijfsbebouwing zal moeten worden onderzocht om te 

bepalen of en zo ja hoeveel panelen geplaatst kunnen worden. 

 

Voor de plaatsing van zonnepanelen is veelal geen WABO-omgevingsvergunning voor bouwen nodig.  

 

Maatschappelijke impact  

Er gaat een positief signaal uit van de plaatsing van zonnepanelen. Dit vanwege het feit dat er 

duurzame energie wordt opgewekt als vanuit de invalshoek dat de er daadwerkelijk resultaten 

worden behaald in het project Eerbeek-Loenen 2030. 
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Bemensing: rollen en functies 

De bemensing zal met name door de gemeente en de industrie moeten worden geleverd. Gedacht 

kan worden aan een bouwkundige en een medewerker van de omgevingsdienst. 

 

Projectteam 

- Projectleider 

- Projectondersteuner    

- Bouwtechnisch, constructeur (Ovij)  

- Expert zonne-energie    

- Expert subsidies      

- Expert financieel / coöperatiemodel  

 

Bijzonderheden  

Betrokken externe partijen  
BrummenEnergie heeft aangegeven een rol te kunnen vervullen bij de uitvoering van dit project  

 

Opbrengst bijeenkomst 5 juni 2018  

• VeluWonen is geïnteresseerd in afname van zonnestroom die wordt opgewekt op industriedaken. 

Dit kan belastingtechnisch interessanter zijn dan wanneer de industrie het zelf gebruikt. 

• Aandachtspunt: houd rekening met het lokale elektriciteitsnet, grootschalige uitrol van 

zonnepanelen kan spanningsproblemen in het net opleveren.  

• Participatie: 

- Liander (netwerkbeheer) is belanghebbend en wens vroegtijdig betrokken te worden. 

- BrummenEnergie heeft aangegeven dat zij een rol zien bij de verdere uitwerking van he project. 

Zij zien mogelijkheden om een rol te spelen bij de uitvoering en communicatie. 
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Restwarmte DS Smith – Oud Eerbeek  

 

Gezamenlijk doel:   Energiebesparing binnen Eerbeek  

Pijlers :  Energie, competitief papiercluster, leefbaarheid 

Trekker:   IKEL 

Duur project:   middellang 

 

Gewenst resultaat 

Energiebesparing voor omwonenden van DS Smith. DS Smith heeft restwarmte. Deze restwarmte zou 

gebruikt kunnen worden om woningen rondom de papierfabriek te verwarmen. Een win-win situatie. 

 

Vraagstuk 

De financiële haalbaarheid en de impact moet onderzocht worden. Daarnaast moet het gesprek met 

de gebruikers opgestart worden. 

 

Mogelijke alternatieven 

Mogelijk zijn er ook bij andere papierfabrieken initiatieven mogelijk ten aanzien van gebruik van 

restwarmte in dorpse bebouwing (Eerbeek en Loenen). 

 

Stand van zaken 

Het gesprek over de inzet van restwarmte van DS Smith in Eerbeek is opgestart. Er is nog geen 

opdracht gegeven voor het onderzoeken van de financiële haalbaarheid en de impact. Het project 

bevindt zich in de préverkenningsfase. 

 

Relatie met andere projecten 

• Oud Eerbeek: in de wijk ‘Oud Eerbeek’ is herstructurering noodzakelijk. 
 

• Andere projecten energietransitie: mogelijk verandert de hoeveelheid restwarmte door toedoen 

van andere energieprojecten. 

 

Ruimtelijke impact 

Met name vergunningen. 

 

Maatschappelijke impact 

Het gesprek met de gebruikers moet nog worden opgestart. 

 

Aandachtspunten: 

• Veilige leefomgeving 

• Voorkomen van overlast tijdens aanlegfase 

 

Bemensing en rollen 

- Projectleider  

- Projectbeheerser/-ondersteuner 

- Planeconoom, financieel expert 
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- Omgevingsmanager 

- Energie-expert 

 

Bijzonderheden 

 

Betrokken externe partijen 

• VeluWonen 

• particuliere huiseigenaren 

 

Opbrengst bijeenkomst 5 juli 

• Aanbeveling: restwarmte papierindustrie koppelen aan de herstructurering van Oud Eerbeek 

(ca. 300 woningen). Er is spoed geboden om deze koppeling mogelijk te maken. 

• Aanbeveling: Ga aan de slag met een gemeentelijke warmtevisie en warmteplanning waarin 

aangegeven wordt welke wijk, wanneer van het aardgas afgaat. Stakeholders om daarbij te 

betrekken zijn onder andere:  gemeente, netbeheerder, papierindustrie, woningcorporatie 

• Aandachtspunt: Restwarmte + Groninger gas + zonnepanelen + UDG kunnen niet zonder elkaar. 

Indien bedrijven inzetten op elektrificatie dan is er veel minder restwarmte beschikbaar. Snelle 

besluitvorming is noodzakelijk. 

 

• Participatie 

- BrummenEnergie heeft aangegeven dat zij een rol zien. Zij zien mogelijkheden om een rol te 

spelen bij de uitvoering en communicatie. Daarnaast hebben zij  aangegeven om mogelijk 

ook een rol te kunnen spelen in de uitvoering cq de levering van warmte aan (particuliere) 

woningeigenaren in Oud Eerbeek.  

 

 

 


