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1 Inleiding 
 

 

1.1 Voorkeursvariant ontsluitingsroute FBE 
Op 16 november 2021 namen Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland een besluit over de 

voorkeursvariant voor de ontsluitingsroute naar Folding Boxboard Eerbeek (FBE). Besloten is om 

een route langs ’t Haagje (route E uit het milieueffectrapport (MER)) uit te werken. 

 

 

1.2 Uitwerking route langs ‘t Haagje 
Hoe de weg eruit komt te zien, welke aanvullende maatregelen getroffen worden en hoe de 

inrichting rondom de nieuwe weg zal zijn, ligt nog niet vast. Deze uitwerking start nu met de 

uitwerking van het ontwerp. Naar verwachting is het ontwerp in maart/april 2022 helemaal af en 

zijn ook de inrichtingseisen bekend. 

Bij de uitwerking van de route wordt gekeken naar de technische mogelijkheden en 

randvoorwaarden, wensen van de omwonenden en de financiële consequenties. De uitwerking is 

opgedeeld in twee stappen:  

 

1. Nu, in december 2021, richten we ons op de uitgangspunten die relevant zijn voor het in 

detail doorrekenen van de route op milieueffecten. Het doorrekenen gaat over de 

effecten van de route op de omgeving en milieu. Gekeken wordt onder andere naar 

geluid, trilling, verkeer en visuele beleving.  

2. Eind januari/begin februari 2022 zijn de uitkomsten van de doorrekening bekend en 

start verdere detaillering van het ontwerp. 

Afbeelding 1:  Stappen om te komen tot een definitief ontwerp voor de nieuwe weg en 

inrichting Eerbeekse beek 

december 2021

Uitgangspunten 
voor doorrekenen 

effecten op 
omgeving / milieu

jan/feb 2022

Uitwerken route 
en beek tot 

inrichtingsniveau

maart/april 2022

definitief 
ontwerp klaar

juni 2022 
Ontwerp 

inpassingsplan en 
ontwerp-

vergunningen ter 
visie
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1.3 Eerste stap uitwerking ontwerp 
Op 7 december 2021 is een bijeenkomst georganiseerd voor de direct aanwonenden van de nieuwe 

route van ’t Haagje. De eigenaren van aangrenzende panden en percelen zijn hiervoor 

uitgenodigd. Doel van deze bijeenkomst was het bepalen van de uitgangspunten voor een 

gedetailleerde MER-doorrekening. Het opnieuw doorrekenen van de route doen we om zicht te 

krijgen op de exacte effecten op milieu en omgeving rekening houdende met aanvullende 

maatregelen. De precieze ligging van de weg is daarvoor een belangrijke basis.  

Om de wensen van de omwonenden een plaats te geven in deze eerste stap richting een definitief 

ontwerp hebben we vier vragen (hoofdkeuzes) voorgelegd aan de direct aanwonenden. Deze 

vragen hadden betrekking op de vormgeving van de geluidswanden, een achterom-pad voor de 

huizen aan de (korte) Coldenhovenseweg en de ligging van de Eerbeekse beek. 

 

 

1.4 Leeswijzer 
In deze bundeling van aandachtspunten en wensen zijn alle reacties opgenomen die wij naar 

aanleiding van de bijeenkomst van 7 december 2021 ontvangen hebben. In hoofdstuk 1 leest u de 

reacties en de antwoorden die betrekking hebben op de inrichting van de nieuwe route. Er is een 

opdeling gemaakt van reacties die betrekking hebben op stap 1 van de uitwerking (dec 2021) en 

reacties die betrekking hebben op stap 2 van de uitwerking (januari/februari). In hoofdstuk 2 

leest u de overige opmerkingen en vragen die niet specifiek gekoppeld zijn aan de stappen uit het 

ontwerpproces.  

 

 

Status beantwoording reacties 

 

Het ontwerpproces voor de nieuwe route, de bestaande wegen die aansluiten op de nieuwe 

route en de inrichting van het terrein van FBE is net gestart. De doorrekening van het ontwerp 

VKA geeft inzicht in de effecten op milieu en omgeving. Deze uitkomsten, de technische 

uitvoerbaarheid en inbreng van de omgeving zullen ertoe leiden dat het ontwerp steeds verder 

doorontwikkelt.  

 

Met de beantwoording van de reacties in deze notitie willen wij inzicht geven in het proces waar 

we nu staan en op welke wijze de reacties van de omwonenden worden meegenomen. Het kan 

zijn dat in de loop van het ontwerpproces inzichten wijzigen en het ontwerp op de gewijzigde 

inzichten wordt aangepast.  
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2 Uitwerking Route langs ’t Haagje en 
Eerbeekse beek 

 

 

De hoofdkeuze voor een route langs ’t Haagje zal uitgewerkt worden tot het detailniveau dat nodig 

is voor de aanvragen om vergunningen en voor de uitvoering. Dit gebeurt in een aantal stappen. 

De eerste stap is: het vaststellen van de uitgangpunten die bepalend zijn voor de effecten op 

milieu en omgeving. Ook wordt gekeken naar de technische uitvoerbaarheid. De ligging van de 

weg en de maatregelen die het effect op de omgeving verminderen zijn hierin het meest bepalend. 

 

De onderwerpen die we de direct aanwonenden hebben voorgelegd zijn: 

1. Vormgeving en hoogtes van geluidswerende voorzieningen (keerwand, keerwand met groene 

wal, beplante geluidswal). 

2. Wenselijkheid achterom-pad achtertuinen (korte) Coldenhovenseweg. 

3. Ligging van het voetpad langs de Eerbeekse beek. 

4. Beheer beplanting geluidswerende wand/wal. 
 

Eind januari/begin februari 2022 wordt het ontwerp uitgewerkt.  

 

De reacties die wij hebben ontvangen en onze antwoorden op deze reacties zijn weergegeven in dit 

hoofdstuk. 

 

 

2.1 Achterom-pad achtertuinen (korte) Coldenhovenseweg 
 

Een aantal achtertuinen van huizen aan de (korte) Coldenhovenseweg is voorzien van een 

doorgang naar de groenzone aan ’t Haagje. De schapenweide is op dit moment alleen via de 

groenzone langs ’t Haagje toegankelijk. Er zijn geen gebruiksafspraken vastgelegd over de toegang 

tot percelen via de groenzone. De vraag is of het wenselijk/nodig is om toegang via de groenzone 

te behouden. Het behouden van een toegang aan de achterzijde van de huizen aan de (korte) 

Coldenhovenseweg leidt tot een smallere groenstrook die overblijft rondom de Eerbeekse beek. 

Het wel of niet faciliteren van een achterom-pad is van invloed op de ligging van de weg. 

 

2.1.1 Ontvangen reacties 
 Meerdere omwonenden hebben aangegeven dat zij het wenselijk vinden om een achterom-

pad te behouden. 

 Voor de schapenweide is het van belang om toegang tot de weide te behouden. 

 Meerdere omwonenden geven aan dat de toegang breed genoeg moet zijn zodat toegang met 

een auto mogelijk is. 

 Gevraagd wordt of het achterom-pad doodlopend wordt of niet. 

 Zorg wordt uitgesproken of en zo ja hoe de veiligheid wordt gegarandeerd. 

 Zorg wordt uitgesproken over oneigenlijk gebruik van een doorgang (honden uitlaten, 

toiletfunctie voor vrachtwagenchauffeurs, enz.) 

 Vragen zijn er over de inrichting van het achterom-pad (wel/geen verharding, verlichting, 

beheer). 

 Vragen zijn er over verantwoordelijkheid voor beheer en handhaving. 
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2.1.2 Wat wordt nu meegenomen in het ontwerp? 
Voor de schapenweide moet toegankelijkheid worden geborgd. In het ontwerp is mede daarom 

een onderhoudspad vanaf de Volmolenweg tot aan de schapenweide opgenomen. De tuinen die 

grenzen aan dit pad kunnen hier dan ook gebruik van maken. Er wordt in het ontwerp rekening 

gehouden met een pad van 3,5 m breed. Daarmee is de schapenweide toegankelijk voor een auto 

met aanhanger. De achtertuinen vanaf het gedeelte vanaf de schapenweide tot aan de Wethouder 

Sandersstraat worden begrensd door de geluidreducerende wand. Op dit stuk is geen rekening 

gehouden met een pad achterlangs. Het pad achterlangs is als doodlopende weg opgenomen in 

het ontwerp dat wordt doorgerekend. 

 

2.1.3 Wat komt aan bod bij de nadere uitwerking in januari/februari 2022? 
Eind januari/begin februari 2022 is de doorrekening klaar en wordt de route gedetailleerder 

uitgewerkt. Vragen over medegebruik van het pad door aanwonenden, soort verharding, 

beplanting, beheer en verlichting komen dan aan bod.  

Ten aanzien van veiligheid kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het afsluiten met een hek dat 

alleen toegankelijk is voor aanwonenden. 

Over beplanting en beheer moeten nog afspraken gemaakt worden. De direct aanwonenden zullen 

hierbij betrokken worden. Eigen beheer door omwonenden of extra aanplant op eigen terrein zijn 

mogelijkheden om te bespreken. De gemeente als beheerder is een belangrijke partner bij het 

maken van afspraken over het gebruik en het beheer, 

 

Over beheer en handhaving worden komende tijd afspraken gemaakt met de gemeente, 

aanwonenden en FBE (beheer op eigen terrein). 

 

2.2 Geluidwerende voorzieningen langs de route 
 

Voor vijf routes is in het milieueffectrapport (MER) onderzocht wat de effecten zijn op het milieu 

en omgeving. De routes zijn zonder geluidswerende voorzieningen doorgerekend. De toetsing van 

het geluidseffect gaat over de geluidsbelasting op de gevel. De geluidsbelasting in de tuinen is in 

beeld gebracht maar is formeel geen toetsingscriterium. De route langs ’t Haagje (in het MER 

Route E) is ook beoordeeld op effecten. In de berekening zien we dat, zonder maatregelen, de 

geluidsbelasting op de voorgevels van de huizen aan ’t Haagje toeneemt. Ditzelfde geldt voor de 

achtergevels van de huizen aan de (korte) Coldenhovenseweg.  

 

De geluidsbelasting op de woningen aan ’t Haagje neemt, zonder maatregelen, toe. Alleen door 

het treffen van geluidswerende voorzieningen, zoals een geluidswand of geluidswal, kan het geluid 

tot een aanvaardbaar niveau worden gebracht. De geluidsbelasting op de gevels van de huizen aan 

de (korte) Coldenhovenseweg zit zonder aanvullende maatregelen rond de wenselijke normen. 

 

De vraag is wat voor soort geluidswerende voorziening aan de zijde van ’t Haagje wenselijk is en of 

een geluidswerende voorziening aan de zijde van de (korte) Coldenhovenseweg nodig/wenselijk 

is.  

 

2.2.1 Ontvangen reacties 
 Meerdere omwonenden geven aan dat zij een voorkeur hebben voor twee geluidswanden 

(aan beide zijden van de weg een wand) en een oplopend talud met beplanting aan de zijde 

van ’t Haagje. 

 Meerdere omwonenden geven aan dat zij de voorkeur hebben voor de optie met een 

achterom-pad aan de zijde van de (korte) Coldenhovenseweg. 
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 De voorkeur wordt uitgesproken voor een groen aanzicht van de geluidswanden (aan beide 

kanten van de geluidswand) met voldoende massa om geluid te weren. 

 Over de hoogte van de wanden zijn verschillende voorkeuren uitgesproken. De meeste 

reacties spreken over een hoogte van 2 meter. Ook wordt een voorkeur uitgesproken voor 4 

meter om zicht op het vrachtverkeer te minimaliseren. 

 In relatie tot de hoogte van de geluidwand wordt een zorg uitgesproken over privacy en 

inkijk in de tuinen vanuit de een hoger gelegen vrachtwagencabines. 

 Over de lengte van de geluidswanden en de plaatsing wordt gevraagd tot hoever deze 

doorlopen tot aan de weg in verband met aanzicht en geluidwerende werking. 

 

2.2.2 Wat wordt nu meegenomen in het ontwerp? 
Gezien de wens van de omwonenden en de positieve bijdrage die een geluidswand zal hebben op 

het geluidsniveau in de tuinen en op de gevels wordt in het ontwerp uitgegaan van 

geluidswerende wanden aan beide zijden van de weg. De hoogte van beide wanden wordt 

doorgerekend op 2 meter. Uit eerdere berekeningen weten we dat een geluidswand van 2 of 4 

meter niet zo veel verschil maakt in weren van geluid. Het gaat met name om het verminderen 

van het geluid van de motor van (vracht)verkeer. De hoogte van de motor, de voornaamste bron 

van geluid, zit ongeveer op 1,5 meter. Hoge beplanting zal het zicht op vrachtverkeer verminderen. 

Wanden van 4 meter hoog zorgen ervoor dat de weg ervaren kan worden als ‘opgesloten’. Ook zal 

aan de buitenzijde een 4 meter hoge wand heel dominant zichtbaar zijn, zeker op momenten dat 

er geen vrachtverkeer rijdt.  

 

 Aan de zijde van ‘t Haagje wordt de combinatie doorgerekend van een keerwand van 2 meter 

met oplopende, beplante grondwal.  

 Aan de zijde van de (korte) Coldenhovenseweg wordt een keerwand van 2 meter 

doorgerekend. 

 De wanden aan de zijden (binnenkanten) van de weg worden doorgerekend met toepassen 

van geluid-absorberende tegels en beplanting. De buitenzijde van de wand aan de tuinen van 

de (korte) Coldenhovenseweg wordt beplant in overleg met omwonenden (zie 2.2.3).  

 

De plaatsing van de geluidswanden en hoe ver deze doorlopen wordt bepaald aan de hand 

verkeerskundige uitgangspunten en wensen uit de omgeving. Bij kruisingen moet vanwege 

veiligheid voldoende zicht blijven. Voor het tegenhouden van geluid is het voor de omgeving 

wenselijk om de wand zo lang mogelijk door te laten lopen. In de doorrekening zit nu een ontwerp 

met een iets afbuigende geluidswand. Deze voldoet aan eisen vanuit verkeersveiligheid en komt zo 

veel mogelijk tegemoet aan de wensen van de omwonenden.  

 

Hoogte, breedte, ligging en lengte van de geluidswanden bepalen de effectiviteit van de 

geluidswand. Uit het MER-onderzoek naar geluid zal blijken wat het effect is van de 

geluidswanden zoals nu zijn opgenomen in het ontwerp. Op basis van deze uitkomsten kan het 

ontwerp nog wijzigen.  

 

2.2.3 Wat komt aan bod bij de nadere uitwerking in januari/februari 
Er is een breed gedragen wens om de weg ‘groen’ in te kleden. Het toevoegen van beplanting zorgt 

er voor dat het zicht op de weg vermindert en ’t Haagje een groene uitstraling blijft behouden. Een 

beplantingsplan met de soortensamenstelling wordt in de loop van 2022 opgesteld. In 

januari/februari bespreken we de wensen en mogelijkheden met de aanwonenden. 
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Het beplanten van deze wand aan de zijde van de tuinen heeft geen effect op de doorrekening voor 

geluid. Wel gaan wij in het ontwerp er vanuit dat de geluidswand beplant wordt. 

Over de groene inkleding/aanplant gaan we graag in januari/februari met de aanwonenden in 

gesprek. De inrichting hangt ook sterk samen met de toegankelijkheid van een 

beheerpad/achterom-pad en beheer. Hierover moeten afspraken gemaakt worden met gemeente 

en aanwonenden. Eigen beheer door omwonenden of extra aanplant op eigen terrein zijn 

mogelijkheden om te bespreken.  

 

2.3 Ontwerp van de nieuwe weg  
 

De nieuwe weg wordt een openbare weg. Dat betekent dat al het verkeer gebruik mag maken van 

deze nieuwe weg. Het vrachtverkeer van en naar FBE wordt verplicht om deze nieuwe weg te 

gebruiken. Om dit te bereiken worden een aantal bestaande wegen rondom de nieuwe weg 

heringericht. Op de kruisingen met de Volmolenweg en de wethouder Sandersstraat gelden de 

gewone voorrangsregels, die via bebording en markering verduidelijkt zullen worden. De inrit van 

FBE aan de Volmolenweg behoudt de status als inrit (eigen terrein). Uitgaand verkeer vanaf het 

terrein van FBE zal dus voorrang moeten verlenen bij oversteek van de Volmolenweg naar de 

nieuwe weg langs ’t Haagje. Deze nieuwe weg zal wel in de voorrang zitten ten opzichte van de 

Wethouder Sandersstraat, die als zijweg aantakt. De maximaal toegestane snelheid op de nieuwe 

weg is 30 km/uur. 

 

Er zijn veel vragen gesteld over de inrichting van de nieuwe weg. Ook hebben wij 

suggesties/wensen ontvangen om verkeersveiligheid te verbeteren. Alleen reacties die te maken 

hebben met de ligging van de weg zijn voor de doorrekening van milieueffecten in deze fase van 

belang. De reacties over de inrichting van de weg zijn in januari/februari aan de orde.  

 

2.3.1 Ontvangen reacties 
 Waarom is gekozen voor een mix van vrachtverkeer en personenverkeer op de nieuwe weg. 

 In eerdere schetsen was de optie van een verdiepte ligging van de weg ingetekend. Deze is nu 

niet als mogelijke optie uitgewerkt. Is dit nog steeds een optie of is deze afgevallen. 

 Waarom in aan beide zijden van de nieuwe weg een berm van 2 meter ingetekend? 

 Met strook van 2 meter langs de geluidswand gaat geluid alsnog de lucht in i.p.v. dat 

opgenomen wordt in de groene geluidswand. 

 Hoe wordt stilstand en/of parkeren op de openbare weg voorkomen wanneer de poort van 

FBE gesloten is? Nodigt een strook van 2 meter aan weerszijden niet uit tot parkeren? 

 Welke delen worden voorzien van asfalt en welke delen worden voorzien van andere soorten 

wegdek? Wat voor soort asfalt wordt gebruikt. 

 Wens om gebruik te maken van stil en zeer goed water afvoerend asfalt. Natte wegen zorgen 

voor extra geluidshinder.  

 Gebruik maken van geluidsabsorberende materialen. 

 Wat is de precieze maatvoering, tekeningen lijken niet op schaal. 

 Is een rijbaanbreedte van 7 meter breed genoeg voor vrachtverkeer. Kunnen extra lange 

vrachtwagens hier ook goed de bocht nemen.  

 Kruising Volmolenweg met nieuwe weg: aanleg zebrapad in verlengde van voetpad aan 

zuidzijde van de weg om verkeersveiligheid te vergroten. 

 Kruispunt Wethouder Sandersstraat: zorg voor een haakse oversteek met zebra op een recht 

weggedeelte. Oversteek in de bocht is niet overzichtelijk voor fietsers. 

 Hou bij het inrichten van kruisingen rekening met schoolroutes. 
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 Signalering en obstakels blijken niet afdoende om verkeersveiligheid te garanderen. De 

weginrichting moet aangepast worden. Bijvoorbeeld kruisingen met versmalling naar één 

baan en vertraging aanbrengen in de nieuwe weg door middel van een (rubberen) drempel. 

 Wat zijn de eisen van een hogedruk gasleiding in relatie tot de aanleg van een nieuwe weg. 

 Hoe vindt de registratie van vrachtbewegingen per dag plaats.  

 De omgeving vraagt inspraak over naamgeving van de nieuwe weg. 

 

2.3.2 Wat wordt nu meegenomen in het ontwerp? 
De nieuwe weg wordt een openbare weg voor zowel vrachtverkeer als overig autoverkeer. Niet 

alleen het vrachtverkeer maar ook het overige verkeer zal daardoor over een weg rijden met 

geluidsreducerende wanden. De geluidsbelasting door overig verkeer wordt hierdoor ook minder. 

Het geleiden van een groot gedeelte van het huidige verkeer via de nieuwe weg maakt het mogelijk 

om ‘t Haagje en de Volmolenweg te ontlasten. In de doorrekening voor verkeersgeluid wordt ook 

de afwaardering van andere wegen meegenomen (zie hoofdstuk 3). 

De verdiepte ligging van de weg is een optie. De nieuwe weg heeft een lengte van ongeveer 150 

meter. Het is niet mogelijk om op deze korte afstand de weg geheel verdiept aan te leggen. Een 

verdiepte ligging van een halve meter lijkt technisch mogelijk. We onderzoeken of een diepere 

ligging van de weg mogelijk is. De kruisingen van de nieuwe weg met de Volmolenweg en 

Wethouder Sandersstraat zijn alleen gelijkvloers mogelijk (brugconstructie kan niet over een weg 

met een beperkte verdiepte ligging). Of het mogelijk is om de weg verdiept aan te leggen wordt 

nog onderzocht. Archeologisch onderzoek is onderdeel van het onderzoek. Ook wordt het ontwerp 

afgestemd met kabel-/leidingenbeheerders. In de berekening wordt het effect van een weg op 

maaiveld doorgerekend. Wanneer een verdiepte ligging mogelijk is zal dit in positieve zin effect 

hebben op geluid, maar kan negatieve effecten hebben op andere MER aspecten (bijv. 

archeologie). Dit wordt onderzocht. 

 

De berm aan weerszijden van de weg is nodig om meerdere redenen. Er is rekening gehouden met 

(ruim) 2 meter om ruimte te maken voor beplanting, geluidsabsorberende tegels, 

waterberging/afwatering en ruimte om te voorkomen dat je je opgesloten voelt tussen de 

geluidswanden (veiligheid).  

 

Stil asfalt heeft geen effect op 30 km/u wegen. Stil asfalt reduceert alleen het geluid dat ontstaat 

door de wrijving van de banden op de weg. Echter, bij 30km/u is niet het bandengeluid maar, het 

motorgeluid overheersend. Daarnaast is stil asfalt minder duurzaam omdat vrachtwagens dit type 

asfalt sneller kapot rijden. De nieuwe weg wordt doorgerekend met standaard asfaltverharding en 

de overige wegen (‘t Haagje, Volmolenweg, Coldenhovenseweg van Loubergweg - Centrum) met 

klinkerbestrating. 

 

De gepresenteerde kaarten en dwarsdoorsnedes zijn op schaal ingetekend en zijn ter illustratie 

voor de keuzemogelijkheden. Meer gedetailleerde maatvoering volgt in de nadere uitwerking. 

Voor de nieuwe weg is een wegbreedte van totaal 7 meter voldoende. Extra lange vrachtwagens 

zijn niet toegestaan binnen de bebouwde kom. Wel kan in een uitzonderlijk geval, bijvoorbeeld 

levering van machineonderdelen, ontheffing worden aangevraagd.  

 

Over de naamgeving van de nieuwe weg is nog niets besloten. In de vervolgbijeenkomst wordt 

hier op teruggekomen.  

 

Er worden geen permanente telpunten ingericht op de nieuwe weg. Meer dan 99% van alle 

vrachtwagens op de nieuwe weg zal van FBE zijn. Aan de hand van de rit-administratie kan 
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precies bijgehouden worden hoeveel ritten vrachtverkeer van/naar FBE gebruik maken van de  

van de nieuwe weg.  

 

2.3.3 Wat komt aan bod bij de nadere uitwerking in januari/februari 2022? 
Bermen aan weerszijden van de weg zijn noodzakelijk. Deze bermen mogen niet gebruikt worden 

voor parkeren. In de uitwerking kan bezien worden of aanvullende maatregelen nodig zijn om dit 

mogelijke gebruik tegen te gaan (aanbrengen obstakels).  

 

Het aanleggen van een verkeersremmende maatregel (bijv. het aanleggen van een drempel) is 

gezien de weginrichting niet nodig. We zorgen in de uitwerking van het ontwerp dat snelheden 

van meer dan 30km/u niet aangemoedigd worden. Ook kan een remmende maatregel juist leiden 

tot trillings- of geluidsoverlast. In de uitwerking van januari/februari kan deze maatregel 

besproken worden.  

 

Het inrichten van de weg en aanvullende maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren 

komen in januari/februari 2022 aan bod. Ook dan wordt gekeken of voor verschillende 

weggebruikers door inrichting of markering de veiligheid kan worden vergroot. Deze inrichting 

heeft geen consequenties voor de ligging van de weg en doorrekening van de milieueffecten.  
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3 Overige vragen 
 

 

Het opstellen van een inpassingsplan voor Folding Boxboard Eerbeek B.V. (FBE) is onderdeel van 

het programma Eerbeek Loenen 2030. Eerbeek-Loenen 2030 is een samenwerking tussen 

gemeente, industrie en provincie om projecten te realiseren die bijdragen aan de thema’s: 

leefbaarheid, vestigingsklimaat en energietransitie. Niet alle thema’s komen in de afzonderlijke 

projecten in dezelfde verhouding terug. Wel moet het totale programma bijdragen aan een betere 

balans tussen de leefbaarheid in het dorp en het toekomstperspectief voor de (papier)industrie. 

 

De verschillende projecten zijn losse projecten die een zelfstandig proces doorlopen. Wel is het zo 

dat er veel projecten raakvlakken hebben met elkaar (zie ook: 

https://www.eerbeekloenen2030.nl/Projectenpuzzel). Afstemming is nodig tussen de projecten 

om het geheel te laten slagen. Dit gebeurt via de projectteams en in de stuurgroep Eerbeek Loenen 

2030. Ook worden er afspraken gemaakt over wie welke verantwoordelijkheid heeft in het 

(vervolg) traject. Het gaat dan bijvoorbeeld over aanleg, beheer, handhaving en financiering. De 

afspraken worden zowel op projectniveau als op programmaniveau gemaakt.  

 

In dit hoofdstuk zijn vragen en opmerkingen opgenomen die niet direct relatie hebben met de 

ontwerpstap waar we nu zijn voor het project FBE. Het zijn reacties die of in het vervolgtraject 

van het project FBE aan de orde komen (januari/februari 2022), algemene vragen of vragen over 

de samenhang met andere projecten. 

 

3.1 Inrichting terrein FBE 
 

3.1.1 Ontvangen reacties 
 Op het terrein van FBE wordt ruimte gemaakt voor wachtende vrachtwagens. Hoeveel 

opstelplaatsen worden gereserveerd en waar?  

 Hoe wordt voorkomen dat er buiten openingsuren van de poort er toch vrachtauto’s 

arriveren? En hoe wordt filevorming op de openbare weg voorkomen? 

 Op welke dagen en welke tijden is de poort open en verandert dit? Wenselijk is om in het 

weekend geen vrachtverkeer toe te staan.  

 Waarom is de middelste geluidwal bij de inrit van FBE hoger dan de twee buitenste 

geluidswanden? 

 Waarom zijn er zoveel extra personeelsparkeerplaatsen ingetekend. Dit zijn er veel meer dan 

nu aanwezig. Kunnen deze verder van de woningen af gesitueerd worden? 

 Aan weerszijden van de huidige inrit aan de Volmolenweg wordt een woonhuis (in eigendom 

van FBE) gesloopt. Aanwonenden verwachten een toename van overlast. Hoe komt de inrit 

er uit te zien (ligging, hoogte wanden, enz.). Verzocht wordt om geluidswanden zo ver 

mogelijk van de erfafscheiding te plaatsen. 

 Tot waar gaat een eventueel verdiepte weg lopen? 

 Wenselijk om ook op het terrein van FBE het asfalt goed onderhouden en gebruik maken van 

speciaal/stil asfalt. 

 Uitbreiding van transport- en rolverwerking levert extra overlast op voor de direct 

aanwonenden en dat is niet acceptabel. 

 Betreft transportband pulpmachine: als de opslagbunker tegen het bestaande pand komt, is 

er dan minder geluid richting woningen Kloosterstraat te verwachten. 
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 Welke productiecapaciteit is toegestaan en hoe gaat het in de toekomst lopen wanneer de 

nieuwe pulpinstallatie meer productie aan kan? 

 Wenselijk om een verbod in te voeren voor vrachtauto’s met containerbakken met eigen 

laadkranen om chips of andere lading te lossen. Dit geeft veel meer geluidhinder dan trailer 

oplegger met walking floor.  

 Kruising Volmolenweg met nieuwe weg: aanleg zebrapad in verlengde van voetpad aan 

zuidzijde van de weg om verkeersveiligheid te vergroten. 

 Inrichtingsvariant 2 voor het bedrijfsterrein sluit logistiek goed aan op een ontsluiting via ’t 

Haagje. Is er (mede) voor de route gekozen vanwege deze logische aansluiting? Wat vindt 

FBE van de andere onderzochte ontsluitingsalternatieven? 

 

3.1.2 Beantwoording 
Parkeren vrachtverkeer 

In de vergunning is toegestaan dat vrachtwagen tussen 7.00 uur 's ochtends en 19.00 uur ’s 

avonds het terrein op en af rijden voor laden en lossen. Dit geldt voor zes dagen in de week, 

maandag tot en met zaterdag. Zondag is de poort gesloten. Voor de onderzoeken die nu worden 

uitgevoerd wordt hier ook vanuit gegaan. Een verandering van de openingstijden is nu niet aan de 

orde. 

 

Er wordt in het ontwerp voor het terrein voldoende ruimte gereserveerd om het aantal 

vrachtwagens op te vangen dat tijdens de openingstijden arriveert. Deze ruimte wordt in het 

inpassingsplan vastgelegd. Er zal ruimte gemaakt worden voor minimaal zeven vrachtwagens. Om 

dit mogelijk te maken zal de weegbrug verder op het terrein wordt geplaatst. Op deze wijze wordt 

voorkomen dat er filevorming op de openbare weg ontstaat. 

 

Op dit moment moeten vrachtwagens die voor 7.00 uur aankomen buiten het terrein van FBE 

wachten (Volmolenweg). In het ontwerp is nu rekening gehouden met een ruimte van minimaal 4 

vrachtwagens die voor de poort kunnen wachten. Het bedrijfsbeleid blijft erop gericht om te 

voorkomen dat vrachtwagens vóór 7:00 arriveren. 

De inrit wordt voorzien van geluidswanden van 4 meter hoog. 

 

Parkeergelegenheid voor personeel 

Op dit moment is er overlast van auto’s die buiten het terrein geparkeerd staan. Dit komt onder 

andere door dubbele bezetting van parkeerplaatsen bij ploegwissels. Ook bij dagen dat de 

machine stilstaat en groot onderhoud wordt verricht is er onvoldoende parkeergelegenheid. 

Parkeergelegenheid voor personeel wordt daarom uitgebreid van ongeveer 45 naar 85 

parkeerplaatsen. De locatie van de parkeerplaats is zo bepaald dat de ingang dichtbij de 

personeelsingang is en dat het personeel snel en veilig het gebouw in gaat. Daarnaast is de 

gekozen locatie van de parkeerplaats mede bepaald door de rijroute van de vrachtwagens, de 

ruimte voor wachtende vrachtwagens die noodzakelijk is voor de poort en de locatie van de 

portier. 

 

Terreininrichting 

De geluidswanden worden waar mogelijk naar binnen op het terrein geplaatst, zoals aan de zijde 

van de Poelkampstraat. Aan de zijde van de Volmolenweg is dit gedaan waar mogelijk, echter is 

dit niet altijd mogelijk i.v.m. de ruimte die benodigd is voor het wachtend vrachtverkeer op het 

terrein en de uitbreiding van de parkeerplaats. Er wordt onderzocht waar het zinvol is en waar het 

mogelijk is om asfaltverharding toe te passen op het terrein van FBE. Stil asfalt werkt alleen bij 
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hogere snelheden dan de snelheid van het verkeer op het terrein. Daarnaast is stil asfalt 

kwetsbaarder voor slijtage (wat leidt tot extra geluidsoverlast) dan gewoon asfalt. 

 

Het gebouw voor transport- en rolverwerking is gekoppeld aan de kartonmachine en het nieuw te 

bouwen gebouw voor het verwerken van rollen karton. Deze kan niet op een andere locatie 

gesitueerd worden. Het effect van dit gebouw en activiteit wordt getoetst in het 

milieueffectrapport.   

 

Het is niet haalbaar om de opslagbunker in het noordelijk deel van het terrein tegen de bestaande 

bebouwing te plaatsen, aangezien deze doorgang bereikbaar moet blijven voor groot onderhoud 

aan de bunker. Daarnaast is de doorgang tussen de bestaande bebouwing en de bunker vanwege 

de infrastructuur onder de grond niet geschikt voor bebouwing of transport van chips. De 

transportband wordt voorzien van geluidisolatie. 

 

Machines en materieel 

De huidige chip- transporten vinden voornamelijk plaats met zogenaamde walking floor 

systemen. De nieuwe opslagbunker kan alleen gelost worden door vrachtwagens met walking 

floor systemen. Door gebruik te maken van asfalt en of vlakke bestrating wordt het lawaai 

gereduceerd. Er wordt onderzocht waar het zinvol is en waar het mogelijk is om asfaltverharding 

toe te passen op het terrein van FBE.   

 

Vanuit het bedrijf FBE is aangegeven dat gekozen wordt voor een pulpinstallatie die is afgestemd 

op de productiecapaciteit van 200.000 ton karton per jaar. De vergunde capaciteit voor het 

bedrijf gaat met het nieuwe inpassingsplan en de wijzigingen van de omgevingsvergunning niet 

omhoog. Uitgangspunt blijft de vergunde ruimte van 200.000 ton karton en 80.000 ton ontinkte 

stof per jaar. Uitbreiding van de vergunde capaciteit is niet aan de orde. 

 

Verkeersafwikkeling 

Een eventueel verdieping van de nieuwe weg langs ’t Haagje kan niet al starten op het terrein van 

FBE. De oversteek van de Volmolenweg is wanneer er een hoogteverschil is niet goed te passeren. 

Ook een brugconstructie kan niet vanwege de korte afstand en hoogte die overbrugd moet 

worden. 

 

Route E sluit goed aan bij inrichtingsalternatief 2 voor het bedrijfsterrein. Dit heeft zeker niet 

zwaar meegewogen bij de afweging of de doorslag gegeven bij de keuze voor route E. Alle 

onderzochte aan- en afrijdroutes, dus ook route B, zijn in combinatie met inrichtingsalternatief 2 

voor FBE goed mogelijk en werkbaar. Vanuit het fabrieksoogpunt bekeken zijn alle uiteindelijk 

voorgestelde routes (A t/m E) mogelijk. Deze zijn getoetst op haalbaarheid en praktische 

uitvoerbaarheid. 

 

De oversteek met de Volmolenweg wordt in het ontwerpproces eind januari/begin februari 2022 

uitgewerkt.  

 

 

3.2 Inrichting groen 
 

3.2.1 Ontvangen reacties 
 Wens om de bestaande natuur zo veel mogelijk te sparen. 

 Waar en hoe wordt het verlies aan groen gecompenseerd? Wordt dit ook geborgd? 
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 De groenstrook is een groene schakel tussen de Veluwezoom en de landgoederenzone van de 

gemeente Brummen. Mitigerende maatregelen voor diverse dieren, insecten, vogels, 

amfibieën en kleine zoogdieren zijn beslist nodig.  

 Hoe wordt waarde en aanwezigheid van natuur, bomen en vleermuizen, geïnventariseerd? 

 Wat is de impact van de nieuwe weg op de vleermuizen (vliegroutes en licht)?  

 Welk effecten hebben de geluidswanden voor kleine dieren zoals egels en konijnen? Deze 

kunnen straks geen kant op. 

 De beek is een belangrijke ader door het dorp. Het beleefbaar maken van de beek langs de 

Volmolenweg is mooi. Wenselijk dat bij herinrichting meer water in de beek blijft staan.  

 Wens om voor de geluidswanden en overige groenzone groenblijvende planten te gebruiken. 

Welke soorten zullen worden gebruikt bij aanplant? 

 Wens om rekening te houden met voldoende diversiteit in soorten. 

 Gebruik maken van wat ouder plantmateriaal (minimaal vijf jaar oud). 

 Zijn er referentiebeelden beschikbaar van beplante geluidswallen? Dit zal helpen bij de 

beeldvorming. 

 Wanneer de bomen te hoog worden zullen deze leiden tot schaduw in de tuinen. Wens is om 

dit te voorkomen. Wanneer bomen te hoog worden dienen deze te worden vervangen. 

 

 

3.2.2 Beantwoording 
Aanwezige natuurwaarden 

Het sparen van de natuurwaarden is zeker de intentie als het inpasbaar is met de weg en 

voorzieningen. Als bomen niet gespaard kunnen worden, wordt gekeken of deze elders kunnen 

worden terug geplant. Aanplant van bomen, onder andere langs de beek, is onderdeel van de 

ontwerpopgave. De inrichting van de groenzone en beekloop zal eind januari/februari 2022 aan 

de orde zijn. Dan weten we ook wat de compensatie-opgave voor flora en fauna is. Wanneer 

buiten het plangebied gecompenseerd wordt of natuur wordt versterkt zal dit ook worden 

vastgelegd. 

 

Wij hebben een ecologisch onderzoek uit laten voeren naar de natuurwaarden in het gebied. Dit 

onderzoek is onderdeel van het MER. Het adviesbureau dat dit onderzoek uitvoert is lid van het 

Netwerk Groene Bureaus (NGB) en volgt bij het uitvoeren van het onderzoek de protocollen, bijv. 

het protocol voor vleesmuisonderzoek. Wij hebben geen reden om te twijfelen aan de kwaliteit 

van het onderzoek. 

 

Wat de precieze impact van de gekozen route is op natuur en welke waarden versterkt of 

gecompenseerd moeten worden volgt in de volgende stap. Dan zal gekeken worden welke 

maatregelen nodig zijn om de natuurwaarden van de groenstructuur te behouden en versterken. 

Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan kleine openingen in de wand zodat dieren kunnen 

vluchten en aan de aanleg van schuilgelegenheden. Met de verlichting zal rekening worden 

gehouden met vleermuizen (beperken uitstraling van kunstlicht en de kleur van het licht). 

 

Inrichting groenzone en beek 

Voor de geluidswanden wordt een groenblijvende beplanting voorgesteld. Referentiebeelden 

volgen in januari/februari 2022. Ook is in de groenzone groenblijvende beplanting deels mogelijk. 

Vanuit de versterking van de biodiversiteit zal dit niet overheersend zijn. Afwisseling in soorten 

beplanting is belangrijk en dus zal er ook bladverliezend groen komen. Inheems en autochtoon 

plantgoed is het uitgangspunt. 
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Grotere bomen aanplanten zullen wij overwegen. Dit zal in januari/februari 2022 aan bod komen 

bij de verdere uitwerking van het ontwerp. 

 

Het definitieve inrichtingsplan voor de groenzone is nog niet gemaakt. Bij de inrichting van de 

groenzone wordt rekening gehouden met groeihoogte en nodige beheer.  

 

Met de uitwerking voor herinrichting (loop van de beek) zal gekeken worden hoe de beek het 

beste kan worden ingepast. We onderzoeken of de beek zichtbaar langs de Volmolenweg gelegd 

kan worden en of zichtbaarheid van de beek langs de Coldenhovenseweg vergroot kan worden. De 

beek zal waar nodig beleemd worden zodat er geen lekken in zitten waar het water in de bodem 

weg zakt. 

 
 

3.3 Verkeer/routering 
 

3.3.1 Ontvangen reacties 
 Hoe wordt voorkomen dat vrachtverkeer voor FBE andere wegen, bijvoorbeeld de 

Coldenhovenseweg, gaat gebruiken? 

 Om verkeerd rijden te voorkomen kan onderzocht worden of de portiersloge van FBE 

genummerd kan worden aan de Volmolenweg. 

 Betekent een herinrichting van de Coldenhovenseweg iets voor het vrachtverkeer naar het 

centrum? 

 Hoe wordt voorkomen dat op de Coldenhovenseweg te hard wordt gereden wanneer er 

minder verkeer gaat rijden? Worden verkeersremmende maatregelen getroffen? 

 ’t Haagje wordt ingericht als woonerf. Wat betekent dit en hoe komt dit er uit te zien? Blijft 

de stoep behouden? 

 Wordt ’t Haagje eenrichtingsverkeer? 

 Noodzakelijk is dat er voldoende ruimte aan ’t Haagje blijft voor draaicirkels en dat ’t Haagje 

toegankelijk blijft voor aanhangers en caravans.  

 Vaak wordt aangegeven dat het inrichten van de Volmolenweg als woonerf en doodlopend 

maken van de Volmolenweg op instemming kunnen rekenen.  

 Noodzakelijk om aan de Volmolenweg rekening te houden met draaicirkels. Opritten moeten 

goed toegankelijk blijven.  

 Er is nu weinig parkeergelegenheid langs de Coldenhovenseweg. Ook voor de bezoekers van 

bedrijven is geen parkeergelegenheid aanwezig. Zijn de parkeerplaatsen aan de Volmolenweg 

vrij te gebruiken.  

 Hoe wordt een veilige oversteek van (fiets)verkeer op de Volmolenweg geregeld. 

 Hoe wordt een veilige oversteek van (fiets)verkeer op de Wethouder Sandersstraat geregeld? 

 Grote zorgen zijn er over de oversteekmogelijkheden voor met name kinderen op de fiets. 

Scholen zijn gelegen aan de westzijde van FBE. Schoolgaande jeugd vanaf Loubergweg en 

Coldenhovenseweg komt in de nieuwe situatie een kruising tegen met vrachtverkeer. 

Aandachtspunten en wensen voor de inrichting: 

 Geen oversteek in de bocht maar rechte oversteek met zebrapad ter hoogte van huidige 

garagebedrijf Wethouder Sandersstraat. 

 Volmolenweg moet toegankelijk blijven voor autoverkeer (ontsluiting dorp, geen extra 

verkeer op Coldenhovenseweg en hulpdiensten).  

 Voetpad langs de Volmolenweg wordt gebruikt door schoolgaande kinderen. Aanleg van 

zebrapad over de nieuwe weg is noodzakelijk zodat de Volmolenweg veilig vervolgd kan 

worden.  
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 Wat voor soort verlichting gaat er worden toegepast? 

 Rekening moet worden gehouden met lichtvervuiling. Invoeren van gedempt licht tussen 

19:00 en 7:00 uur kan overlast van licht voorkomen.  

 Wordt het voetpad langs de beek verlicht zodat er veilig gewandeld kan worden? 

 

 

3.3.2 Beantwoording 
Verkeerssituatie op de Coldenhovenseweg 

Op de Coldenhovenseweg (Loubergweg – centrum) is een snelheid van 30 km/uur toegestaan. De 

weg is daar nu niet op ingericht. Zeker met een afname van vrachtverkeer is herinrichting van de 

Coldenhovenseweg belangrijk. Bewegwijzering en voorlichting zijn nodig om het vrachtverkeer 

naar FBE de nieuwe route te laten rijden. Het zal niet 100% voorkomen kunnen worden dat, zeker 

in het begin, een vrachtwagenchauffeur verkeerd zal rijden. De nieuwe verkeerssituatie zal 

gemonitord worden. Wanneer aanvullende, passende maatregelen nodig zijn zullen deze getroffen 

worden. Voor het ontwerp tussen de Volmolenweg en het centrum wordt een principe profiel 

aangehouden waarbij de rijbaan wordt versmald en de beleving van de beek verbetert. Het 

uitwerken van het ontwerp tussen Loubergweg en Volmolenweg en de Coldenhovenseweg in zijn 

geheel volgt in een latere fase van het proces. 

 

Inrichting Woonerf ’t Haagje 

‘t Haagje wordt ingericht als woonerf. In het ontwerp wordt uitgegaan van een afgesloten 

woonerf, te bereiken via de Wethouder Sandersstraat. De straat blijft wel van beide kanten te 

bereiken voor langzaam verkeer. Op verzoek van de aanwonenden wordt in het ontwerp rekening 

gehouden met een trottoir/voetgangersstrook. De verkeersaantallen op ’t Haagje nemen door de 

nieuwe weg af. In zekere zin wordt ’t Haagje alleen nog maar beschikbaar voor aanwonenden en 

bezoekers aan de weg zelf. 

 

Inrichting woonerf Volmolenweg  

In het ontwerp wordt uitgegaan van een woonerf, te bereiken via de Coldenhovenseweg. De weg 

blijft via beide zijden toegankelijk voor (brom)fietsers. Net zoals bij ’t Haagje is deze weg voor 

langzaam verkeer van beide kanten te bereiken en wordt aan de FBE zijde afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer. Het afwaarderen van deze weg biedt de mogelijkheid om de Eerbeekse 

beek in het wegprofiel op te nemen. Bij het uitwerken van het ontwerp van de Volmolenweg wordt 

rekening gehouden met draaicirkels. Dit komt later in het proces aan de orde.  

 

Veiligheid voor fietsers 

Met de nieuwe inrichting wordt beoogd een verkeersveilige situatie te realiseren. De ideeën die 

zijn aangedragen bespreken we graag in de volgende fase van het project. Dit zal eind 

januari/begin februari 2022 aan de orde zijn.  

 

Verlichting 

Verlichting is een onderwerp dat terugkomt in een latere projectfase. Dit zal waarschijnlijk in 

februari besproken worden. 
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3.4 Milieu 
 

3.4.1 Ontvangen reacties 
 Op de geluidscontouren-kaarten zijn niet alle woningen in de omgeving van de nieuwe route 

zichtbaar. Verzocht wordt om nieuwe kaarten te tonen met een grotere uitsnede van het 

gebied. 

 Verzocht wordt om de doorrekening en geluidscontouren van definitieve ontwerp (met 

beplante geluidswal) te delen met omwonenden.  

 Wat worden de te meten/controleren/handhaven geluidgrenzen? Hoe en waar worden deze 

gemeten? Wenselijk is om de uitvoering ten alle tijden te kunnen toetsen.  

 Hoe wordt toename van trillingen door intensief en zwaar vrachtverkeer vermeden? 

 Gaan fijnstofnormen niet overschreden worden met een toename van extra vervuilend diesel 

verkeer? Wat zijn de normen waartegen gemeten kan worden? 

 In alternatief A wordt aangegeven dat het aantal gehinderden gelijk is, wat is de referentie 

waarvan uitgegaan wordt? En wat is de definitie van gehinderden? Zijn dat bedrijven of 

particulieren? 

 

3.4.2 Beantwoording 
De milieuonderzoeken moeten voldoen aan de richtlijnen voor onderzoek en de uitkomsten 

worden getoetst aan de normen. In de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) wordt aangegeven 

wat de onderzoeksmethode is. In het MER wordt ook ingegaan op de onderzoeksmethode en 

worden conclusies getrokken. De voorkeursroute en inrichting van het terrein van FBE worden nu 

opnieuw doorgerekend. Ook zullen de kaartuitsneden groter zijn zodat alle woningen grenzend 

aan de nieuwe route zichtbaar zullen zijn op de contourenkaarten.  

 

Voor de beoordeling van toelaatbare geluidsbelasting wordt uitgegaan van de geluidscontouren 

die zijn vastgesteld in bestemmingsplan Eerbeek (2020). Voor woningen rondom de fabriek zijn 

hogere grenswaarden vastgesteld. Deze waarden geven de maximaal toelaatbare geluidsbelasting 

aan. Ook zijn in de vergunning van FBE geluidsvoorschriften vastgelegd.  

 

Wij verwachten dat de normen voor fijnstof niet overschreden worden. In de doorrekening die nu 

plaatsvindt wordt hier nog nader naar gekeken.  

 

De trillinghinder wordt voorkomen door de toegestane snelheid en door het ontwerp van de weg 

af te stemmen op vrachtverkeer.  

 

In de notitie van ‘alternatieven naar VKA’ is informatie opgenomen over de gehinderden per 

onderzochte route. Onder gehinderden vallen zowel bedrijven als woningen. Overlast voor 

bedrijven wordt minder zwaar beoordeeld dan voor woningen.  

 

 

3.5  Samenhang en planning 
 

3.5.1 Ontvangen reacties 
 Wat is de procedure als andere lopende deelprojecten (LCE, Centrum, Truckparking, 

Wegennet) een impact hebben op het deelproject FBE?  

 Is er een relatie tussen de locaties voor het LCE en de keuze voor ontsluitingsalternatief E. 

 Verzoek om uiterlijk tegelijk met de ingebruikname van de nieuwe weg ook elektrische 

pendelvoertuigen en elektrische heftrucks op het terrein van FBE in gebruik te nemen.  
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 Noodzakelijk is om realisatie van alle mitigerende maatregelen gereed te hebben uiterlijk op 

de datum van ingebruikname van de nieuwe weg. 

 Welke mitigerende maatregelen heeft de projectgroep in gedachten? 

 De nieuwe route is onderdeel van het totale project. Het project moet niet alleen realisatie 

van de weg bevatten maar alles omvatten. De nieuwe route kan pas geopend worden als het 

totale project (dus niet alleen de weg) gereed is.  

 Worden geluidswallen/wanden gelijktijdig uitgevoerd met aanleg weg? Verzocht wordt om 

de aanleg en inrichting in een keer af te maken.  

 Hoe is het tijdpad van de procedure? 

 Wanneer wordt de groenstrook besproken in de ’provincie’? 

 Wat gaat uitvoering van het project naar verwachting betekenen voor de omwonenden? Wat 

wordt de overlast? Hoelang gaat het duren? 

 Graag wordt de wijk periodiek geïnformeerd. Zeker ook wanneer tijdens het proces 

wijzigingen optreden.  

 

3.5.2 Beantwoording 
Samenhang 

De projecten binnen het programma Eerbeek-Loenen 2030 worden op elkaar afgestemd. Het is 

niet zo dat projecten op elkaar hoeven te wachten of afhankelijk van elkaar zijn. De planningen 

voor de overige projecten hebben geen invloed op de planning voor het project FBE. De keuze 

voor het uitwerken van route E als voorkeursroute staat los van de locatiekeuze LCE.  

 

Mitigerende maatregelen 

De mitigerende maatregelen zijn grotendeels gekoppeld aan effecten van een bepaalde activiteit, 

machine of route. Deze mitigerende maatregelen moeten dus gelijktijdig met die activiteit of de 

ingebruikname van die machine of route gerealiseerd worden. Dat betekent dat de geluidswanden 

langs de nieuwe weg gereed moeten zijn bij ingebruikname van de weg.  

Na doorrekening van het voorkeursalternatief zal duidelijk zijn welke mitigerende maatregelen 

noodzakelijk zijn. 

 

Planning 

De provincie in bevoegd gezag voor het inpassingsplan. Zij is trekker van dit proces. Door 

Gedeputeerde Staten is op 16 november 2021 het besluit genomen om route E, ’t Haagje, uit te 

werken als voorkeursroute. Tot aan het vaststellen van het ontwerp-inpassingsplan en de  

ontwerp-vergunningen wordt nog een aantal slagen gemaakt in het ontwerp om te komen tot een 

definitief ontwerp. Hierbij betrekken we de omgeving. In juni 2022 wordt het ontwerp-

inpassingsplan ter visie gelegd samen met een aantal vergunningen. Hierop kunnen zienswijzen 

worden ingediend. Naar verwachting zal Provinciale Staten eind 2022 het inpassingsplan 

definitief vast te stellen. Na vaststelling staat beroep bij de Raad van State open.  

 

Over het proces en de processtappen wordt gecommuniceerd via de nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 

2030 en de website van het project. Informatie- en participatiemomenten worden via deze 

informatiekanalen gecommuniceerd. 

Hoe de uitvoeringsplanning er uit ziet is nu nog niet te zeggen. Rond vaststelling van het 

inpassingsplan zal ook het proces van uitvoering geschetst kunnen worden. 
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3.6 Overig  
 

3.6.1 Ontvangen reacties 
 Wordt er inzicht gegeven in de detailplanning en begroting van de totale kosten? 

 Hoe wordt omgegaan met tegenvallers/overschrijding van begroting? Dit mag niet leiden tot 

schrappen in de plannen. 

 Worden na afronding van het project de kosten openbaar? 

 Verzocht wordt om de kostenonderbouwing voor onderzochte routes B en E openbaar te 

maken. 

 Kan een 3D-visualisatie gemaakt worden van de nieuwe route en inrichting? 

 Verzoek is om waarheidsgetrouwe impressies te laten zien die ook op schaal getekend zijn. 

 Verzoek om een nummering bij de dwarsdoorsneden te vermelden (helpt mensen om een 

voorkeur te bespreken). 

 Welke instantie is verantwoordelijk voor handhaving en gaat dit ook plaatsvinden? 

 Hoe wordt gestuurd op het voorkomen van vrachtwagens die buiten de venstertijden 

arriveren? Een boetesysteem? 

 Hoe wordt wegnemen van vrij uitzicht gecompenseerd? 

 Welke uitgangspunten en verwachtingen liggen er ten aanzien van toekomstig onderhoud. 

Bij het projectplan moet ook een onderhoudsplan worden opgesteld. 

 Het is nog steeds niet transparant waarom gekozen is voor route E in plaats van voor route 

B. Het belang van overheden en industrie lijkt zwaarder te wegen dan het belang van burgers 

en aanwonenden. Ook lijkt de sloop en herbouw van een bedrijfspand belangrijker dan 

woongenot van woonwijk. 

 De kap van karakteristieke bomen wordt de in alternatieven A en B genoemd, bij alternatief 

E moeten ook bomen van meer dan 100 jaar wijken. Hier wordt niets over gezegd.  

 Welke aanwonenden (adressen) zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst van 7 december. 

Mogen de omwonenden die niet genodigd zijn wel een zienswijze indienen? 

 Wat is de veilige afstand die aangehouden moet worden ten opzichte van bestaande 

hogedruk gasleiding? 

 Gevraagd wordt waarom er geen notulen worden gemaakt van bijeenkomsten. 
 Wenselijk is om laagdrempelig het gesprek met FBE te kunnen voeren.  

 

3.6.2 Beantwoording 
Kosten 

De kosten voor de afzonderlijke routes zijn globaal doorgerekend om alternatieven te kunnen 

vergelijken. Om de alternatieven goed te vergelijken zijn daarbij zoveel als mogelijk gelijke 

uitgangspunten gehanteerd. Kosten voor onder andere grondverwerving, nadere engineering, 

mitigeren, opstellen van contracten en het aanleggen van een weg zijn in de berekeningen 

meegenomen.  

De kosten voor route E en mitigerende maatregelen worden nauwkeuriger doorgerekend.  

 

Kaartmateriaal 

De kaarten en doorsneden die gedeeld zijn, zijn op schaal ingetekend en zijn ter illustratie voor de 

keuzemogelijkheden. De mogelijkheid om 3D-visualisaties te maken wordt meegenomen in het 

vervolgtraject. Op dit moment zijn deze niet beschikbaar. De kaarten die nog gemaakt worden 

zullen voorzien worden van een nummering.  

In de ontwerpen en de uitwerking wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van kabels en 

leidingen en de voorwaarden. Hierover worden gesprekken gevoerd met de betreffende bedrijven. 

Meer gedetailleerde maatvoering volgt in de nadere uitwerking. 
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Handhaving en onderhoud 

De handhaving van het totale project ligt deels bij de gemeente en deels bij de provincie. 

Handhaving van alles wat plaatsvindt op het terrein van FBE valt onder verantwoordelijkheid van 

de provincie. Handhaving van openbare ruimte ligt bij de gemeente.  

FBE hanteert zelf een boetesysteem voor vrachtwagens die te vroeg bij de poort arriveren. 

Onderhoud en beheer van de openbare ruimte ligt bij de gemeente.  

 

Keuze voor route E 

De keuze voor route E is een resultaat van een brede afweging. Ook de reacties vanuit de 

omwonenden zijn meegewogen in het besluit. In de notitie ‘Van alternatieven naar VKA’ is 

onderbouwd waarom de keuze voor route E is gemaakt 

(https://www.eerbeekloenen2030.nl/VKA-notitie-FBE).  

 

Impact route E op de omgeving 

Ook bij route E zijn de natuurwaarden meegewogen in het besluit. In het MER is beoordeeld dat 

route E een negatief effect heeft op de natuurwaarden. De waarde van de groenstrook met oude 

bomen en de Eerbeekse beek zijn zeker gezien. 

De aanleg van een nieuwe route zorgt voor een grote verandering ten opzichte van de huidige 

situatie. Met het ontwerp van de weg, groenzone en beek willen wij zo veel mogelijk aansluiten bij 

de wensen uit de omgeving, Wij verwachten dat het ontwerp een aantrekkelijk gebied oplevert. 

Wanneer sprake is van planschade kan nadat het inpassingsplan onherroepelijk is een aanvraag 

om tegemoetkoming in planschade worden ingediend.  

 

Contact met provincie en FBE 

Voor de bijeenkomst van 7 december 2022 zijn de eigenaren van panden en percelen die direct 

grenzen aan de nieuwe route en beek uitgenodigd. Hiervoor is het meest recente kadastrale 

bestand gebruikt. De huurders van panden en percelen zijn voor deze bijeenkomst niet 

uitgenodigd. Het staat iedereen vrij om een zienswijze te geven op de plannen. Dit is niet 

gekoppeld aan een uitnodiging die wij hebben verstuurd.  

Het vergemakkelijken van het contact tussen FBE en de omwonenden heeft onze aandacht. 

Wanneer de plannen zijn afgerond zal FBE het contact met de omwonenden over de dagelijkse 

zaken weer geheel overnemen. 

Gedurende het project is veel geïnvesteerd in het vastleggen van gesprekken en terugkoppeling. 

Van alle bijeenkomsten worden de reacties genoteerd en vastgelegd. Wij zullen dit in het vervolg 

van het project voortzetten. 


