
 

 

 

 

Onderstaande tekst is overgenomen uit het concept voor de definitieve NRD voor het MER Mayr-

Melnhof Eerbeek. Het betreft het gedeelte over de fasering van het onderzoek, het 

beoordelingskader en de onderzoeksmethodiek.  

 

 
Fasering van het onderzoek  
 

De meerwaarde van de m.e.r.-procedure wordt in belangrijke mate bepaald door het ontwikkelen 

van keuzemogelijkheden voor locaties, inrichtingen en technieken. Het verkennen van het 

volledige spectrum aan reële milieuvriendelijke oplossingen moet hierbij het uitgangspunt zijn. Het 

proces van dit MER bestaat uit twee fasen (zie ook figuur 1). 

 

Fase 1: Milieuonderzoek alternatieven 

Voor de inrichtingsalternatieven voor de maatregelen op het terrein van Mayr-Melnhof Eerbeek 

worden in deze fase alle effecten onderzocht zoals beschreven onder Aanpak onderzoek per 

thema. 

 

Voor de aan- en afrijdroutes worden in deze fase niet alle milieueffecten onderzocht. Alleen de 

onderscheidende milieueffecten, dus de effecten die van belang zijn voor de keuze van de route, 

worden in deze fase onderzocht. Het betreft: 

- verkeer en vervoer 

- de volgende aan verkeer en vervoer gerelateerde (cumulatieve) effecten: lucht, geluid, 

trillingen, gezondheid, stikstof/Natura 2000 

- stedenbouw en visuele beleving 

 

Deze aanpak voorkomt dat een onnodige onderzoekslast wordt gecreëerd.  

 

Als de resultaten van de eerste fase van het onderzoek bekend zijn, wordt overleg gevoerd met 

omwonenden en worden zo mogelijk optimalisaties doorgevoerd, op grond waarvan zo nodig ook 

een aanvullende effectbeoordeling zal plaatsvinden. Mede op grond van de informatie uit het 

milieuonderzoek, worden aan het einde van deze fase een of meerdere kansrijke alternatieven 

gekozen.  

 

Fase 2: Milieuonderzoek kansrijke alternatieven 

In deze fase worden de milieueffecten van de kansrijke alternatieven onderzocht. Alle effecten 

worden nu onderzocht, dus ook de niet verkeersgerelateerde effecten van de aan- en afrijdroutes. 

Ook worden nu de effecten van de aanlegfase onderzocht. Uit de kansrijke alternatieven wordt 

aan het einde van deze fase het voorkeursalternatief gekozen.  

 

Het voorkeursalternatief wordt opgenomen in het ontwerp inpassingsplan en in de ontwerp 

vergunningen.  
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Figuur 1. Fasering milieuonderzoek 

 

 

 

Beoordelingskader 

Tabel 1 toont het beoordelingskader voor het MER. Het beoordelingskader is opgebouwd uit de te 

onderzoeken milieuaspecten (kolom 1) en de criteria (kolom 2) die beschrijven waarop die 

milieuaspecten beoordeeld worden. De milieuaspecten zijn alle milieuaspecten waar de 

voorgenomen activiteit invloed op heeft. De criteria waarop die aspecten beoordeeld worden, 

komen voort uit het beleid en de wetgeving. 

 

De kolom met de methodiek (kolom 3) beschrijft hoe het onderzoek, dat aan de basis van de 

beoordeling ligt, wordt uitgevoerd. 

 

Tabel 1. beoordelingskader MER 

 

Milieuaspect Beoordelingscriterium Methode  

Verkeer en 

vervoer 

Verkeersintensiteit Kwantitatief o.b.v. verkeersmodel 

 Verkeersafwikkeling  Kwantitatief o.b.v. verkeersmodel 

 Verkeersveiligheid  

 

kwalitatief op basis van expert judgement 

Geluid Industrielawaai 

 

 

Kwantitatief op basis van geluidsmodel 
 

 Wegverkeerslawaai 
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Milieuaspect Beoordelingscriterium Methode  

 Cumulatie van geluid 

Trillingen Overschrijding streef- en grenswaarden  Kwantitatief, o.a. op basis van indicatieve 

metingen van trillingen in de huidige situatie 

Luchtkwaliteit Concentraties fijnstof, PM 2,5 Toets aan grens- en streefwaarden door middel 

van modelberekeningen 

 Concentraties fijnstof, PM10 Toets aan grens- en streefwaarden door middel 

van modelberekeningen 

 Concentraties stikstofdioxide (NOx) Toets aan grens- en streefwaarden waarden 

door middel van modelberekeningen 

Geur Geurhinder  Bepaling van geurhinder bij geurgevoelige 

bestemmingen en toetsing aan de vigerende 

geurcontouren, op basis van berekeningen met 

een verspreidingsmodel 

Natuur Gebieden/Natura 2000 (Wnb1) 

- Habitattypen 

- Habitatrichtlijnsoorten 

- Vogelrichtlijnsoorten 

Gebieden: o,a, op basis van AERIUS 

berekeningen voor stikstofdepositie 

 

 

Soorten: beoordeling op basis van beschikbare 

gegevens en indien noodzakelijk aanvullend 

veldonderzoek 

 

 

 Soorten (Wnb) 

- beschermde soorten 

- Rode lijst soorten 

 

 

 Gelders Natuurnetwerk en Groene 

Ontwikkelingszone 

 

Water Oppervlaktewaterkwaliteit Kwalitatief op basis van expert judgement 

 Grondwaterkwaliteit  

 Oppervlaktewaterkwantiteit 

 Grondwaterkwantiteit.  

Bodem Bodemkwaliteit Kwalitatief o.b.v. beschikbare informatie en 

verkennend bodemonderzoek 

Stedenbouw en 

visuele 

beleving 

 

Stedenbouwkundige structuur  Kwalitatief op basis van bureaustudie. Op drie 

schaalniveaus  

 Visuele beleving Kwalitatief op basis van 3D visualisaties 

Cultuurhistorie  Cultuurhistorische waarden Kwalitatief op basis van bureaustudie 

 

Archeologie Archeologische waarden Kwalitatief op basis van bureaustudie, indien 

nodig inventariserend veldonderzoek 

 
1 Wet natuurbescherming 
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Milieuaspect Beoordelingscriterium Methode  

 

Gezondheid Integraal gezondheidseffect (incl. GES 

categorieën) 

Kwalitatief (beleving) en kwantitatief (GES)  

Duurzaamheid 

en klimaat 

Energietransitie Kwalitatief op basis van expert judgement 

 

 Klimaatadaptatie 

 Circulaire economie 

 Biodiversiteit 

 

Wijze van beoordelen  

In het MER worden de milieueffecten beschreven en beoordeeld. Dit resulteert in één score per 

criterium. Dit oordeel kan variëren van sterk negatief tot sterk positief. Onderstaande algemene 

beoordelingsschaal toont de vijf beoordelingsklassen die in het MER worden gehanteerd. Het 

MER geeft een nadere concretisering van deze beoordelingsschaal per criterium.  

 

Beoordeling  Oordeel t.o.v. de referentiesituatie  

- -  sterk negatief effect  

-  negatief effect  

0  neutraal, geen effect  

+  positief effect  

++  sterk positief effect  

 

 

Aanpak onderzoeken per thema 
 

Verkeer en vervoer 

Dagelijks rijdt er vrachtverkeer van en naar Mayr-Melnhof Eerbeek om grondstoffen aan te leveren 

en gereed product af te voeren. Het grootste gedeelte van het transport vindt plaats over de 

openbare weg. Daarnaast vinden er verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein plaats.  

 

In het MER worden verkeersintensiteiten en de verkeersafwikkeling in beeld gebracht op basis 

van een verkeersmodel. 

 

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

van expert judgement. Het gaat hierbij om mogelijke conflicten tussen verschillende typen 

verkeersdeelnemers.  

 

Geluid 

De geluidbelasting op omliggende woningen (geluidsgevoelige objecten) wordt berekend met een 

geluidsmodel.  
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Er worden berekeningen gemaakt voor het wegverkeer (indirecte hinder) en van het 

industrielawaai (directe hinder). Daarnaast wordt de geluidbelasting berekend van de beide 

geluidsbronnen samen; de cumulatieve effecten.   

 

Op grond van de berekeningen, wordt het aantal geluidbelaste objecten binnen geluidsklassen 

bepaald. Het onderzoek naar geluidbelasting is kwantitatief, conform de Handleiding Meten en 

Rekenen Industrielawaai (HMRI) en het Reken- en meetvoorschrift geluid (2012). 

 

Voor het industrielawaai zal worden getoetst aan de vigerende geluidcontour en de hogere 

grenswaarden uit het bestemmingsplan Eerbeek 2020. Voor wegverkeerslawaai en cumulatieve 

effecten zal worden getoetst aan de normen uit de Wet geluidhinder.  

 

Trillingen 

In het MER wordt beschouwd of het verkeer en/of de bedrijfsbronnen (de machines van de 

papierfabriek) kunnen leiden tot trillinghinder in de omgeving. Hierbij wordt onder andere gebruik 

gemaakt van de SBR-richtlijn B, en de Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen. Voor een 

aantal typen trillingen en verschillende gebouwfuncties staan in de richtlijn grens- en 

streefwaarden, waaraan in het MER getoetst wordt.  

 

De huidige situatie wordt in beeld gebracht door indicatieve metingen te verrichten. Voor het 

bepalen van de effecten van de alternatieven, wordt een kwalitatieve inschatting gemaakt van de 

trillingen als gevolg van de nieuw te plaatsen pulpmachine en als gevolg van verkeer.   

 

Luchtkwaliteit 

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

onder andere stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (PM10 en PM2.5). De voor luchtkwaliteit relevante 

emissies ontstaan bij het verstoken van fossiele brandstoffen door stookinstallaties, 

werktuigen en verkeer. De effecten worden in het MER afgezet tegen de bestaande effecten en 

de heersende achtergrondwaarde in het gebied. De verandering in luchtkwaliteit wordt in het MER 

beoordeeld op basis van de jaargemiddelde concentraties. Voor de uitvoering van het onderzoek 

worden berekeningen uitgevoerd van de luchtverontreinigende stoffen stikstofoxide (NOx) en 

fijnstof (PM10 en PM2.5). In het MER wordt beoordeeld of grenswaarden worden overschreden. 

 

Geur 

Het MER toetst de geurbelasting op de omliggende woningen (geurgevoelige objecten) als gevolg 

van de fabrieksactiviteiten van Mayr-Melnhof Eerbeek. Er wordt getoetst aan de vigerende 

milieucontouren in het bestemmingsplan Eerbeek 2020. Daartoe worden berekeningen gemaakt 

van de geuremissies. Met een verspreidingsmodel worden deze vertaald naar geurcontouren. 

Vervolgens wordt bepaald hoeveel geurgevoelige objecten binnen de vigerende milieucontouren 

in het bestemmingsplan vallen.  

 

Natuur 

In het MER wordt de invloed op het ecologisch systeem onderzocht. Er wordt daarbij getoetst aan 

de Wet natuurbescherming (Wnb) en provinciaal beleid.  
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Stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden 

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

nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarvoor wordt onder andere getoetst of kritische 

depositiewaarden voor stikstof worden overschreden. Dat wordt getoetst op basis van AERIUS-

berekeningen.  

 

In het MER wordt dit separaat beschouwd voor de volgende onderdelen: 

1. De door Mayr-Melnhof Eerbeek veroorzaakte stikstofdepositie als gevolg van de 

bedrijfsprocessen en daaraan gerelateerde transportbewegingen. Er wordt getoetst aan 

de vigerende vergunning Wet natuurbescherming. 

2. Stikstofdepositie als gevolg van eventuele wijzigingen in verkeersbewegingen die het 

gevolg zijn van de voorgenomen activiteit, maar die niet samenhangen met de 

bedrijfsprocessen van Mayr-Melnhof Eerbeek en de daaraan gerelateerde 

transportbewegingen. Deze effecten vallen buiten de reikwijdte van de vergunning van 

Mayr-Melnhof Eerbeek. Als er als gevolg hiervan kritische depositiewaarden worden 

overschreden, wordt nagegaan of dit kan leiden tot significant negatieve effecten op 

instandhoudingsdoelen van habitattypen. Als negatieve effecten niet kunnen worden 

uitgesloten, moet een Passende Beoordeling worden opgesteld.  

 

Beschermde soorten 

Ten aanzien van beschermde soorten worden de effecten van vernietiging en verstoring op de 

functionaliteit van het leefgebied en instandhouding van de soort inzichtelijk gemaakt, voor zowel 

beschermde soorten (Wnb) als rode lijst soorten.  

 

Vanuit provinciaal beleid wordt getoetst aan de wezenlijke kenmerken en waarden en 

ontwikkeldoelen van het Gelders Natuurnetwerk en de Groene Ontwikkelingszones. 

 

Water 

Ter onderbouwing van het provinciaal inpassingsplan wordt voor het thema water de procedure 

voor de watertoets doorlopen. De watertoets resulteert in een notitie waarin ingegaan wordt op de 

inpassing van de waterbelangen in het plan, en waar het waterschap Vallei en Veluwe mee in 

moet stemmen. De informatie uit de watertoets wordt gebruikt in het MER.  

 

In de watertoets worden de effecten van het plan op het gehele watersysteem beoordeeld, van 

zowel oppervlaktewater als grondwater. De Eerbeekse beek, die door het plangebied stroomt, is 

een belangrijk onderdeel van het oppervlaktewater. Effecten kunnen optreden door de toename 

van verhard oppervlak. Het hemelwater stroomt dan versneld af, wat wateroverlast tot gevolg kan 

hebben. Ook effecten op afvalwater en riolering worden beoordeeld.  

 

Als het verhard oppervlak toeneemt, is het mogelijk dat uit de watertoets volgt dat de toename van 

het verhard oppervlak gecompenseerd moet worden door waterberging te realiseren, als 

onderdeel van het plan.  
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De watertoets wordt uitgevoerd op basis van expert judgement. De bepaling van een toe- of 

afname van het verhard oppervlak en - in het geval van een toename - de berekening van de 

benodigde compensatie daarvoor, is kwantitatief.  

 

Bodem 

In het MER wordt op basis van een bodemonderzoek (vooronderzoek) aangegeven of 

verontreinigingen in het plangebied verwacht worden en hoe met bodemvervuilingen wordt 

omgegaan. Indien noodzakelijk kan bodemvervuiling in principe altijd gesaneerd worden. In het 

MER wordt op kwalitatieve wijze beschreven of er bodemvervuiling aanwezig is, en zo ja, op 

welke locatie en wat de status van de vervuiling is. Eventueel wordt aangegeven welk effect de 

bodemvervuiling op de ontwikkeling en de omgeving heeft en wat met het treffen van mitigerende 

maatregelen - zoals bodemsanering - wordt bereikt. 

 

Stedenbouw en visuele beleving 

Voor het criterium stedebouwkundige structuur wordt op drie schaalniveaus (niveau van Eerbeek 

als geheel, op buurtniveau en op het niveau van het plangebied en de directe omgeving) 

inzichtelijk gemaakt wat het effect is op de bepalende structuren (aangetast, gehandhaafd, 

versterkt). Ook het effect van de aan- en afrijdroutes wordt op deze drie niveaus meegenomen. 

 

Op het schaalniveau van het plangebied en de directe omgeving wordt eveneens de impact van 

de zichtbare planonderdelen op de beleving (van onder andere het volume van gebouwen, 

schoorsteen, geluidwerende voorziening, groenstructuur) bepaald en beoordeeld aan de hand van 

het criterium visuele beleving.   

 

Cultuurhistorie  

Bij de effecten op cultuurhistorische waarden (historisch geografische waarden en historisch 

bouwkundige waarden) worden op basis van een bureaustudie in beeld gebracht. 

 

Archeologie 

De beoordeling van de effecten op archeologische waarden wordt gedaan op basis van een 

bureaustudie. Indien noodzakelijk zal in de tweede fase van het onderzoek inventariserend 

veldonderzoek uitgevoerd worden.  

 

Gezondheid 

Gezondheidseffectscreening (GES) is een methode die is ontwikkeld om bij ruimtelijke 

planvorming in beeld te brengen wat de werkelijke gezondheidsrisico’s zijn rondom enkele 

milieufactoren, in aanvulling op wettelijke milieunormen en afspraken, die lang niet altijd 

voldoende zijn om risico’s en klachten te vermijden. Niet alleen de feitelijke kwaliteit in de 

omgeving wordt daarbij in aanmerking genomen, maar ook het aantal blootgestelde mensen.  

 

Vanwege het ingebrachte advies van de GGD op de NRD van 28 juli 2020 is er in dit MER voor 

gekozen om niet alleen naar de GES-categorieën te kijken, maar om het integrale effect op 

gezondheid als beoordelingsmethode en -criterium te kiezen. Volgens deze methode worden ook 

niet meetbare effecten meegenomen: Naast de meetbare aspecten van lucht, geluid (waarbij ook 
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piekbelasting door bijvoorbeeld wachtend vrachtverkeer en wisseling van de ploegendienst wordt 

meegenomen), geur en trillingen (volgens de GES-methode) en verkeersveiligheid, wordt ook de 

beleving van hinder (door bijvoorbeeld slaapverstoring als gevolg van geluidshinder en hinder van 

grof stof, afkomstig van het fabrieksterrein) en de invloed van groen (de gebruikswaarde en 

visuele beleving van het landschap) meegewogen in dit criterium.  

 

Duurzaamheid en klimaat 

Voor duurzaamheid wordt geen vergelijking met de referentiesituatie gemaakt, omdat het voor dit 

thema niet gaat om milieueffecten, maar om het aangeven van kansen en knelpunten. 

Alternatieven worden daarom met elkaar vergeleken. 

 

De uitwerking van het beoordelingskader voor dit thema vloeit voort uit het de provinciale 

omgevingsvisie Gaaf Gelderland.  

 

In die visie zijn voor zeven thema’s ambities geformuleerd. De zeven thema’s zijn: 

energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch 

vestigingsklimaat en woon- en leefomgeving. 

 

Vier van de zeven thema’s worden in het kader van duurzaamheid en klimaat in het MER 

beoordeeld, namelijk: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit.  

 

De overige drie thema’s (bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en 

leefomgeving) worden niet opgenomen als onderdeel van duurzaamheid en klimaat, omdat:  

 

- de effecten van de voorgenomen activiteit op de bereikbaarheid binnen het thema 

verkeer en vervoer worden onderzocht en beoordeeld;  

- het vestigingsklimaat een van de doelstellingen van het project is, waar alle alternatieven 

aan voldoen;  

- de effecten van de voorgenomen activiteit op de woon- en leefomgeving binnen de 

thema’s gezondheid en stedenbouwkunde en visuele beleving worden onderzocht en 

beoordeeld 

 

In het MER worden voor deze drie thema’s wel de kansen ten aanzien van duurzaamheid en 

klimaat in het voorkeursalternatief benoemd, zodat hier door het bevoegd gezag rekening mee 

gehouden kan worden in de (verdere) besluitvorming en uitwerking van het plan. 

 

De vier thema’s energietransitie, klimaatadaptatie, circulariteit en biodiversiteit worden in het MER 

beoordeeld op grond van de volgende subcriteria: 

 

Energietransitie  

- energiebesparing / CO2-uitstoot 

- opwekking uit duurzame bronnen / CO2-uitstoot 

 

Klimaatadaptatie 
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- wateroverlast 

- droogte 

- hittestress 

- overstromingsgevaar. 

 

Circulaire economie 

- mate waarin het gebruik van primaire grondstoffen (mineralen, fossielen, metalen) wordt 

teruggebracht (materiaal, grondstoffen en energiebalans) 

- Milieu Prestatie Gebouwen (materiaalgebruik voor bijvoorbeeld de opslagbunker en de 

geluidswal) 

 

Biodiversiteit 

- Kansen voor biodiversiteit 

 

De effecten van het project op deze subcriteria worden op basis van expert judgement bepaald. 

 


