
 

 

 

  

        
  
  
  

  
  
  
  
  

   

 

   

   

   

   

Wijzigingen in alternatieven voor het bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof Eerbeek 

 

De alternatieven in de NRD voor het bedrijfsterrein van Mayr-Melnhof zijn gewijzigd. Deze 

wijzigingen zijn gewenst vanwege voortschrijdende inzichten. Daarbij is het aantal 

inrichtingsalternatieven teruggebracht van drie naar twee. Gekozen is om alle wijzigingen te 

verwerken in een herschreven NRD. Op deze wijze ontstaat weer een totaal overzicht. 
 

De gewijzigde inrichtingsalternatieven voor het bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof worden op 

effecten onderzocht in het MER. Nadat de resultaten van de onderzoeken bekend zijn, volgt de 

keuze voor een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief kan bestaan uit een combinatie van 

de onderzochte alternatieven. 

 

De belangrijkste wijzigingen op het bedrijfsterrein van Mayr-Melnhof Eerbeek zijn: 

  

1. geluidswand Poelkampstraat/Volmolenweg in beide alternatieven 

doorgetrokken richting de inrit van Mayr-Melnhof 

 

In de NRD zoals deze ter inzage heeft gelegen, was in alle alternatieven een geluidswand voorzien 

lang de Poelkampstraat en een deel van de Volmolenweg. In de beide nieuwe alternatieven is deze 

geluidswand ook opgenomen. Op verzoek van het bedrijf Mayr-Melnhof is de geluidswand 

doorgetrokken richting de inrit van het bedrijf aan de Volmolenweg (tot aan de Volmolenweg 18). 

Reden hiervoor is dat nu alle woningen van derden westelijk van de inrit van Mayr-Melnhof 

voordeel hebben van deze wand (geluidsreductie en vermindering van zicht op het bedrijf). Ook 

ontstaat een fysieke scheiding tussen de woningen en het bedrijfsperceel. In het MER wordt 

uitgegaan van een geluidswand langs de Poelkampstraat en het eerste deel van de Volmolenweg 

van 7 m  hoog. Voor het oostelijke deel van de geluidwand langs de Volmolenweg wordt in het MER 

een hoogte van tussen de 5 en 7 m onderzocht.  

  

2. pulpinstallatie in beide alternatieven op één plek centraal op het 

bedrijfsterrein 

 

In de NRD zoals deze ter inzage heeft gelegen, waren twee verschillende locaties in de alternatieven 

voor de pulpinstallatie opgenomen. De twee locaties waren centraal gelegen op het bedrijfsterrein 

en grenzen aan elkaar. In de definitieve NRD is de keuze gemaakt om deze samen te voegen tot één 

grotere locatie. Dit omdat nu het ontwerp voor de pulpinstallatie verder is uitgewerkt blijkt dat het 

gebouw voor de plaatsing van de pulpinstallatie en de daarbij behorende installaties groter is dan 

eerder is ingeschat. 
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3. nieuwe locatie opslag veiligheidsvoorraad houtchips zuidzijde bedrijfsterrein 

alternatief 1 

 

In de NRD zoals deze ter inzage heeft gelegen was het opslagterrein veiligheidsvoorraad houtchips 

in alternatief 1 en 2 voorzien op een locatie direct ten noorden van de Volmolenweg. De 

beschikbare ruimte op deze locatie is te klein gebleken. In de definitieve NRD is de 

veiligheidsvoorraad in één alternatief opgenomen op de uitbreidingsstrook langs de 

Poelkampstraat. Deze locatie is gelegen aan de rand van het bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof. Het 

betreft hier een minder hinderlijke activiteit (maakt geen deel uit van het feitelijke 

productieproces). Uitgangspunt in het MER is dat de opslag plaatsvindt in de openlucht.  

  

4. ontsluiting en rijroutes op het bedrijfsperceel 

 

In de NRD zoals deze ter inzage heeft gelegen waren verschillende locaties voor een in- en/of uitrit 

opgenomen. Door de verbrede scope worden nu ook nieuwe alternatieve aanrijdroutes onderzocht 

in het MER.  

 

De verbrede scope i.c.m. de nieuwe inzichten hebben geleid tot het opnemen van alternatieve 

aanrijdroutes en daarmee samenhangende verschillende rijroutes op het bedrijfsterrein van Mayr-

Melnhof. Alle te onderzoeken alternatieve aanrijdroutes gecombineerd met de rijroutes op het 

bedrijfsperceel hebben in enige mate gevolgen voor de directe omgeving van het bedrijf. Er zijn ook 

te onderzoeken alternatieven op basis waarvan de impact groot is: een aantal woningen aan de 

Volmolenweg/Coldenhovenseweg zijn niet te combineren met de rijroutes naar en op het 

bedrijfsterrein. Onderkend wordt dat dit ingrijpende effecten zijn van deze alternatieven. De keuze 

is gemaakt om toch ook deze alternatieven op effecten te bezien in het MER.  Grondeigendom is 

geen reden geweest om een alternatief wel óf niet te laten onderzoeken in het MER. 

 

Nadat de onderscheidende milieueffecten van alle alternatieven op o.a. omliggende woningen 

duidelijk zijn, volgt een brede afweging om te komen tot een voorkeursalternatief. Bij deze brede 

afweging worden bijvoorbeeld financiën, de uitkomsten van de participatie en beschikbaarheid van 

gronden meegewogen. Daarbij zal het naar verwachting onmogelijk zijn om aan alle (deels 

tegenstrijdige wensen) van omwonenden tegemoet te komen. Na keuze van het 

voorkeursalternatief wordt bekeken welke optimalisaties mogelijk zijn om ongewenste effecten te 

beperken. Het in beperkte mate opschuiven van een route kan hiervan onderdeel uitmaken. 

  

5. doortrekken geluidswand Kloosterstraat en opnemen van een geluidwand aan 

de noordzijde van het bedrijfsperceel in alternatief 2 

 

In de NRD zoals deze ter inzage heeft gelegen was in geen van de alternatieven een geluidswand 

opgenomen ter hoogte van de Kloosterstraat. In de definitieve NRD is deze alsnog toegevoegd aan 

alternatief 2, parallel aan een deel van de Kloosterstraat. In alternatief 2 worden namelijk 

verschillende bedrijfsonderdelen (veiligheidsvoorraad houtchips, opslagbunker) ter hoogte van de 

Kloosterstraat onderzocht. Dit heeft mogelijke geluidseffecten als gevolg van gewijzigde rijroutes 

(over het terrein) voor het vrachtverkeer. Door het verlengen van de geluidswand die al voorzien is 

aan de Poelkampstraat worden de geluidsreducerende effecten van een geluidswand parallel aan 

(een gedeelte van) de Kloosterstraat voor dit alternatief inzichtelijk gemaakt. Ook langs de 
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noordzijde van het bedrijfsperceel van Mayr-Melnhof is een geluidsvoorziening (hoogte 7 m) 

opgenomen in alternatief 2 van de definitieve NRD. 

 

6. toevoeging bebouwing voor snijden en nabewerking en uitbreiden 

expeditiehal in beide alternatieven  

 

Uitgangspunt voor het op te stellen MER is een toekomstige situatie dat de vergunde 

productiecapaciteit wordt benut (200.000 ton karton en 80.000 ton ontinkte stof per jaar) en een 

nieuwe pulpinstallatie in gebruik is. Om de productie van 200.000 ton karton op jaarbasis na te 

bewerken is uitbreiding van de hal voor nabewerking (snijden en verpakken) en de hal voor 

expeditie en opslag van gereed product noodzakelijk. Op dit moment heeft het bedrijf Mayr-

Melnhof hiervoor nog geen concrete plannen liggen. Om een goed totaal beeld te geven van de 

consequenties van de benutting van de volledige vergunde productiecapaciteit (toekomstige 

situatie) zijn de uitbreidingen van de gebouwen voor nabewerking, expeditie en opslag wel 

opgenomen in de alternatieven. 

 

Nu op dit moment geen concrete bouwplannen voor deze uitbreidingen klaar liggen, worden deze 

uitbreidingen niet meegenomen in de gecoördineerde procedure (inpassingsplan en 

vergunningen). Verwachting is dat binnen een periode van 10 jaar deze uitbreiding van de 

bebouwing wordt gerealiseerd.   

  

7. aanpassing productie karton in 2019 

 

In de NRD zoals deze ter inzage heeft gelegen was opgenomen dat 160.000 ton karton op jaarbasis 

is geproduceerd in 2019. Dit productievolume was echter  inclusief de snijresten en dergelijke die 

opnieuw als grondstof worden gebruikt. Echter is in 2019 de totale hoeveelheid gereed product, dus 

exclusief snijresten, 137.500 ton karton geproduceerd door Mayr-Melnhof. De 137.500 ton karton 

gereed product op jaarbasis in 2019 wordt in het MER als uitgangspunt genomen voor het bepalen 

van de referentiesituatie.  
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