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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. Daarnaast is in 

deze documenten een set aan ontwikkelingen en projecten beschreven die een bijdrage kunnen 

leveren aan een blijvend, evenwichtig samenspel tussen industrie en dorp. De drie pijlers waarop de 

ontwikkelingen en projecten zich richten zijn: economie, leefbaarheid en energie. 

De opgave die er ligt en de belangen die er spelen ontstijgen het gemeentelijke niveau. Er zijn vele 

spelers/stakeholders in het gebied actief en er is samenhang tussen de verschillende ontwikkelingen 

en opgaven. 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 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. 

De eerste afstemming over een structurele samenwerking heeft plaatsgevonden tussen IKEL, 

Gemeente Brummen en Provincie Gelderland. In de préverkenningsfase (april 2018 tot en met 

oktober 2018) is gebleken dat er sterke parallellen zijn tussen de opgaven in Eerbeek en de papier 

gerelateerde opgaven voor het bedrijventerrein Kieveen in Loenen (gemeente Apeldoorn). 

Bestuurlijk is toegezegd dat de gemeente Apeldoorn gaat deelnemen aan het lopende proces om 

ook voor Kieveen de kansen die een structurele samenwerking biedt te benutten. 

1.2 Fase in het proces 

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

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. De verschillende 

projectfasen 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’, zie afbeelding 1. 

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

Eerbeek McKinsey, Ikel: Position Paper. 
2 UFO staat voor Uitvoering Fysieke Opgaven 
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Pré-verkenningsfase 

Van april 2018 tot en met oktober 2018 is de pré-verkenningsfase 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 een 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 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. 

Door partijen is in het Projectboek voldoende basis gezien voor structurele samenwerking. Besloten 

is daarom om de préverkenningsfase af te sluiten met een intentieovereenkomst (IOK) waarin de 

basis en ambities voor de verkenningsfase zijn vastgelegd.  

Verkenningsfase 

In de Intentieovereenkomst hebben de partijen afgesproken om in de verkenningsfase het 

Projectenboek uit te werken 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. Vervolgens 

zal een prioritering en planning worden voorgesteld. Het is mogelijk om tijdens het onderzoek naar 

de haalbaarheid nieuwe projecten toe te voegen aan het projectenboek (mits deze voldoen aan de 

afbakening). 

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

hoeven te wachten. Dat 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. 

 

 

 
Afbeelding 1: Processtappen ‘UFO aanpak gebiedsontwikkeling’ 
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1.3 Probleemanalyse 

De uitdaging op de lange termijn 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 punt van energie. De projecten en maatregelen waarvoor een 

gezamenlijke doelstelling is en die passen binnen de afbakening, zijn gebundeld in een 

Projectenboek.  In het projectenboek zijn de projecten vergelijkbaar en inzichtelijk gemaakt wat 

betreft aanpak, stand van zaken, relatie met andere projecten, ruimtelijke en maatschappelijke 

impact. In deze probleemanalyse is een verkorte weergave van de projecten opgenomen.   

De volgende projecten en opgaven in Eerbeek en Loenen zullen in de verkenningsfase nader worden 

verkend:  

1) Alternatief voor Groningengas 

Minister Wiebes heeft alle grootverbruikers van energie, waaronder een viertal papierindustrie 

gerelateerde bedrijven in Eerbeek en Loenen, 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. Gezien de korte termijn 

van het vraagstuk is omschakelen van laag naar hoogcalorisch gas het enige reële alternatief. 

Uitgezocht moet worden wat nodig is om deze omschakeling op korte termijn mogelijk te maken. 

Daarnaast kan elektrificatie als alternatief worden onderzocht.  

 

2) Energie: Roadmap Eerbeek-Loenen 

De papierindustrie staat voor de opgave om maatregelen door te voeren die leiden tot 

verduurzaming.  De opgave is om in 2030 49% CO2 reductie en in 2050 95% CO2 reductie 

gerealiseerd te hebben. De VNP (branche-organisatie van de papierindustrie in Nederland) heeft een 

roadmap opgesteld om de doelstelling te behalen. Daaruit blijkt dat alle mogelijke alternatieven 

(tracks) voor duurzame energie zullen moeten worden ingezet om het doel te bereiken. De roadmap 

moet nu geconcretiseerd worden naar de opgave voor Eerbeek-Loenen. Voor Eerbeek-Loenen zal in 

ieder geval uitgezocht moeten worden of elektrificatie, zonnepanelen, benutten restwarmte, 

biovergisting, waterstof, ultra diepe geothermie maatregelen zijn waarin de papierfabrieken in 

Eerbeek en Loenen gaan investeren. 

 

3) Logistiek Centrum Eerbeek 

Op dit moment vinden er veel verkeersbewegingen plaats van en naar bedrijven. Dit heeft gevolgen 

voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en CO2 uitstoot. Daarnaast neemt opslag op eigen terrein 

veel ruimte in beslag. Een centraal logistiek centrum wordt gezien als oplossing om deze knelpunten 

te reduceren en ruimte op eigen terrein vrij te spelen. In het bestemmingsplan is het planologisch 

mogelijk gemaakt om op het Burgersterrein een logistiek centrum te ontwikkelen. Uitgezocht wordt 

of een sluitende businesscase haalbaar is en welke ruimtelijke- en maatschappelijke impact 

verwacht kan worden.  

 

4) Oud Eerbeek 

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. 

Onderzocht moet worden wat de meest geschikte invulling is voor Oud Eerbeek. Bij behoud van de 

woonfunctie zullen maatregelen getroffen moeten worden om hinder van geur en geluid te 

reduceren en daarmee leefbaarheid te verhogen. 
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5) Opleiding en talent 

Voor de bedrijven binnen de IKEL is het van belang dat er voldoende gekwalificeerd personeel 

beschikbaar is en werken in Eerbeek en Loenen aantrekkelijk is. De opgave is: Hoe zorg je dat het 

werk en woonklimaat in Eerbeek en Loenen goed in orde is? Kan daar iets extra’s aan gedaan 

worden? Een prettig woonklimaat in Eerbeek zou daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 

 

6)  N786: Verbeteren ontsluiting en verkeersveiligheid 

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.  

 

7) Bedrijventerrein Kieveen 

Bedrijventerrein Kieveen in Loenen heeft een ‘casuïstieke’ planvoorraad van ca. 5 hectare ten 

behoeve van de papierindustrie. Deze ontwikkelmogelijkheid kan zowel kans bieden voor de 

uitbreiding van bestaande papiergerelateerde bedrijvigheid als ruimte bieden aan nieuwe 

papiergerelateerde bedrijvigheid. Hiertoe dient de uitbreidingsbehoefte van de 

papierindustrie/keten voor de komende 10 jaar aangetoond te worden. 

  

8)  Centrumplan Eerbeek 

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

2018 is vastgesteld, moet gestart worden met visievorming over het hele centrum van Eerbeek. De 

gemeente Brummen stelt hiervoor een masterplan op.  Alleen de gebieden “ Kerstenterrein, 

Stationsomgeving, Kloosterstraat/MM eo,” vallen binnen de scope van Eerbeek-Loenen 2030.  

 

9)  Herinrichting Eerbeekse beek  

Het dorp Eerbeek met de papierbedrijven zijn op deze plek ontstaan door de ligging langs de beek. In 

de loop van de tijd is de afhankelijkheid van de beek verminderd en is de beek deels uit het zicht 

verdwenen. Op twee plaatsen loopt de beek over het terrein van de industrie (deels ondergronds). 

De ambitie is om de beek weer zichtbaar en beleefbaar te maken. Hiervoor zal een masterplan 

worden opgesteld. Opgaven die in dit plan meegenomen worden zijn: Ecologisch herstel van de 

beek, bijdragen aan aantrekkelijk dorp en ‘framing’ Eerbeek -papierdorp en reduceren van 

ecologische risico’s bij eventuele calamiteiten op de bedrijventerreinen. 

 

 

1.4 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 in 2050. 
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In de verkenningsfase wordt het Projectenboek uitgewerkt tot een Flexibele Uitvoeringsagenda. Dit 

is een agenda met projecten die voldoen aan de randvoorwaarden/afbakening en die als haalbaar en 

kansrijk worden gezien. Deze verkenning verloopt 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-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 

 

1.5 Doel participatieplan 

De verkenning zal inzichtelijk maken voor welke kansrijke projecten structurele samenwerking 

tussen gemeente, provincie en industrie een meerwaarde biedt. 

Keuzen en afspraken die door de partners worden gemaakt raken belangen van veel andere partijen. 

De partners willen de belanghebbende partijen daarom betrekken bij de verkenningsfase. 

 

Voor het totale project Eerbeek-Loenen 2030 wordt een participatieplan uitgewerkt op 

procesniveau. 

Voor alle projecten die in binnen de scope van Eerbeek-Loenen2030 vallen zal in de verkenningsfase 

een afzonderlijk participatieplan worden uitgewerkt. Het participatieplan wordt gedurende het 

project steeds bijgewerkt. 

 

Niet ieder project uit het projectenboek bevindt zich in dezelfde fase (zie afbeelding 2). Per project 

zal dus bekeken moeten worden welke stappen nog gezet moeten worden. Ten aanzien van 

participatie is afgesproken dat wanneer en er geen duidelijkheid is of voldaan kan worden aan de 

randvoorwaarden (stap 1) en nog geen zicht is op financiële haalbaarheid (stap 2), terughoudend 

wordt omgegaan met een intensief participatieproces. Per project moet deze afwezig gemaakt 
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worden. Wanneer in stap 1 en 2 naast het ophalen van objectieve gegevens ook inhoudelijke of 

procedurele keuzen worden gemaakt kan dat aanleiding zijn om ook in deze stappen participatie 

met andere stakeholders vorm te geven. Vanzelfsprekend is het van belang om in alle fasen te 

blijven communiceren en waar mogelijk informatie te delen. 

Afbakening: Twee projecten doorlopen stap 1 (randvoorwaarden) en /of stap 2 (financiële 

haalbaarheid) buiten het project Eerbeek-Loenen 2030. Deze keuze is ingegeven doordat voor deze 

projecten een aparte organisatiestructuur staat of opdrachten voor een verkenning (oa opstellen 

masterplan) in voorbereiding zijn.  Het gaat om de projecten: Centrumplan Eerbeek en Herinrichting 

Eerbeekse beek. Vanuit het projectteam Eerbeek-Loenen 2030 zal wel een accounthouder/verbinder 

in deze projecten aansluiten. Afstemming op inhoud en proces wordt daardoor optimaal geborgd. 
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2. Participatiedoelen 

 

2.1 Waarom participatie? 

Doel van participatie in de verkenningsfase ‘Eerbeek-Loenen 2030’ is om tijdens de uitwerking van 

de projectdoelen stakeholders mee te nemen in de keuzen die voor liggen en ze om advies te 

vragen. Binnen het project wordt gestreefd naar een actieve benadering van stakeholders. Het 

participatieplan zorgt er voor dat duidelijk is welke betrokkenheid van stakeholders gevraagd wordt 

in het planproces op het gebied van het uitwisselen van wensen, ideeën en informatie. De redenen 

om participatie in het project te organiseren worden onderverdeeld in: 

- Een kwalitatief beter besluit 

- Een transparant proces 

- Een kortere doorlooptijd 

- Maatschappelijk draagvlak en draagvlak en commitment bij moederbedrijven 

- Goede communicatie 

Het bewust en tijdig belanghebbenden (stakeholders) betrekken bij de realisatie van een opgave is 

een steeds belangrijkere factor voor het succes van de opgave. De omgevingswet, die naar 

verwachting in 2021 in werking treedt, vraagt bij ingrijpende en complexe opgaven, om zorgvuldige 

betrokkenheid van burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen. 

Participatie en integrale afweging van belangen wordt een belangrijke voorwaarde voor snellere en 

betere plan- en besluitvorming. Ideeën of oplossingen van stakeholders en belanghebbenden 

moeten door de initiatiefnemer serieus overwogen en (onafhankelijk) onderzocht worden. 

Participatie is niet langer vrijblijvend, maar een belangrijke component van de kwaliteit van 

besluitvorming. 

2.2 Participatiedoelen 

 

Kwaliteit van besluit 

De bijdragen van stakeholders zal worden gebruikt om scope, planning, proces en prioritering voor 

het vervolgproces te bepalen en aan te scherpen. Daarvoor is het noodzakelijk te weten welke 

belangen er spelen rond het totale project en om deze te betrekken in de afweging en uitwerking 

van de vervolgafspraken. Door beschikbare kennis, ervaring en creativiteit van stakeholders te 

benutten zal de kwaliteit, de haalbaarheid, gedragenheid en eigenaarschap van het eindresultaat 

worden verbeterd. 

Transparant proces 

Betrokkenheid bij de verkenning, in de vorm van participatie, kan bijdragen aan de juiste 

verwachtingen en daarmee vertrouwen en draagvlak voor de scope en aanpak voor de vervolgfasen.  

Bij de verantwoording van keuzes die hierbij worden gemaakt moet inzichtelijk zijn hoe verschillende 

belangen, zowel inhoudelijk als procesmatig, hebben doorgewerkt in de besluitvorming. 

Stakeholders moeten inzicht hebben hoe hun belang is betrokken in het proces. De relatie tussen 

stakeholder en bestuur zal daardoor verbeteren. Door aan te sluiten bij de ervaren problemen en de 

realiteit wint het project aan legitimiteit. 
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Kortere doorlooptijd 

In de wettelijke procedures voor ruimtelijke plannen/planwijzigingen en vergunningen die nodig zijn 

voor de realisatie van de verschillende projecten staat de mogelijkheid van bezwaren en beroepen 

open. Door de belangrijkste stakeholders bij het project te betrekken, hun wensen en ideeën op te 

halen en te laten zien hoe deze in de besluitvorming betrokken zijn, wordt commitment met de 

plannen nagestreefd. Een groter commitment draagt in algemene zin bij aan minder bezwaar en 

beroep. Een kortere doorlooptijd van het proces zal dan het gevolg zijn. 

Maatschappelijk draagvlak en draagvlak en commitment bij moederbedrijven  

Er zijn grote belangen voor stakeholders mee gemoeid die maatschappelijk gevoelig liggen en/of 

kunnen bijdragen aan verbeterde communicatielijnen tussen moederbedrijven buiten Eerbeek en 

Loenen en lokaal opererende bedrijven in Eerbeek en Loenen. Zorgvuldigheid en volledige afweging 

is voor het proces belangrijker dan snelheid. 

Goede communicatie 

Goede communicatie en wederzijds begrip tussen betrokken partijen zal het leggen van onderling 

contact laagdrempelig maken. Wanneer partijen elkaar makkelijk en ook informeel weten te vinden 

zal dit ten goede komen aan de slagvaardigheid in de besluitvorming en inhoudelijk betere 

oplossingen. Zie ook hoofdstuk 5 Communicatie. 
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3. Stakeholders en issues 
 

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

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

om een (actieve) inbreng te leveren aan de pré-verkenning.  

Daarnaast is het van belang om alle issues goed in beeld te brengen. Issues zijn onderwerpen die in 

het project aan de orde komen waar stakeholders een ander idee bij kunnen hebben dan de 

samenwerkende partners. 

3.1 Stakeholders 

Voor het totale project en de afzonderlijke deelprojecten moet een stakeholderslijst opgesteld 

worden. Hierin is terug te vinden wie de belangrijkste stakeholders zijn. Bijgehouden zal worden met 

welke personen van welke organisaties contact is geweest. Van alle gesprekken worden verslagen 

gemaakt en de eventuele ‘klanteisen’ in beeld gebracht. Zo ontstaat er per stakeholder een 

stakeholdersdossier met alle gegevens van die stakeholder. 

3.2 Belangenvertegenwoordiging 

In de préverkenning is het omgevingsproces gericht geweest op het betrekken van 

belangenvertegenwoordigers. Zijn hebben via individuele gesprekken en een informatiemarkt de 

mogelijkheid gekregen om mee te denken en advies uit te brengen. Overige belangstellenden zijn via 

de gemeentepagina en de projectwebsite op de hoogte gehouden.  

De verkenningsfase heeft een hoger detailniveau dan de préverkenning. Naast 

belangenvertegenwoordiging zullen in deze fase individuele belangen een meerwaarde kunnen zijn 

voor verdere uitwerking van de projecten.  

De belangenvertegenwoordiging voor de thema’s energie en economie is door de samenwerkende 

partners voldoende geborgd. Het thema leefbaarheid treft met name de belangen van de bewoners 

en middenstanders van Eerbeek en Loenen. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de stuurgroep. 

Specifiek voor belangenvertegenwoordiging van de bewoners is een aparte plaats in het 

organisatieschema ingebouwd, zie afbeelding 3. Zij krijgen de mogelijkheid om dicht tegen de 

stuurgroep aan het proces te volgen en advies uit te brengen op procesniveau.  

De stakeholders zijn in hoofdlijnen onderverdeeld in: 

- Stuurgroep: Gemeente Brummen , gemeente Apeldoorn, IKEL, provincie Gelderland 

- Overige overheden (o.a. Rijk en waterschap) 

- Wijk- en Dorpsraden 

- Ondernemers Eerbeek en Loenen 

- Inwoners Eerbeek, Loenen 

- Brancheorganisaties 

- Eigenaren en beheerorganisaties (oa Alliander) 

- Kennis- en onderwijsinstellingen 
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Afbeelding 3: Organisatieschema verkenningsfase 

 

 

3.3 Issues 

Een issue is een onderwerp waarover verschil van mening / inzicht bestaat tussen de (voorgenomen) 

acties en de verwachting van stakeholder(s). In issue-analyses wordt inzichtelijk gemaakt welke 

stakeholders betrokken zijn bij het issue. Door vervolgens per stakeholder het standpunt, het 

belang, de invloed, de emotie en mediagevoeligheid in beeld te brengen ontstaat duidelijkheid over 

de importantie en impact van het issue. Daarmee kan ook goed bepaald worden op welk 

participatieniveau de stakeholders bij het issue betrokken moeten worden. Voor alle projecten of 

cluster van projecten zal een issue-analyse worden gemaakt. 

Een voorbeeld van hoe een issue in beeld kan worden gebracht: 
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issue 

Eigen organisatieEigen organisatieEigen organisatieEigen organisatie 

………………………
… 

StandpuntStandpuntStandpuntStandpunt: 
………………………
… 
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4. Participatieladder 
 

De partners willen graag overige belanghebbenden betrekken bij de verdere uitwerking. Duidelijk is 

wel dat niet alle belangstellenden en belanghebbenden even zwaarwegend inbreng kunnen leveren 

op alle onderwerpen. Afspraken over bijvoorbeeld samenwerken en financiën worden vooral 

gemaakt tussen de samenwerkende partners. Uitwerkingen op inhoud en afwegingen die daarin 

gemaakt worden lenen zich er voor om in samenwerking met andere belanghebbenden op te 

pakken. Per stakeholder wordt in de stakeholderanalyse aangegeven op welk participatieniveau de 

stakeholder betrokken wordt. Voor de verkenningsfase wordt de volgende participatieladder 

gehanteerd: 

 

 

 

Hieronder wordt kort beschreven wat de verschillen zijn in deze participatiestappen. 

Trede 1: Informeren 

Het projectteam informeert de belanghebbenden over haar plannen. belanghebbenden hebben 

toegang tot de basisinformatie om zich een correct beeld te kunnen vormen. Dit kan via brochures, 

persberichten, informatieavonden, website, nieuwsbrieven, etc. 

Trede 2: Consulteren (en adviseren) 

Belanghebbenden mogen hun mening en advies geven bijvoorbeeld via keukentafelgesprekken, 

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

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

Belanghebbenden ontvangen een onderbouwde terugkoppeling van het besluit. 
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Trede 3: Samen beslissen 

Belanghebbenden worden nauw betrokken en geïnformeerd over de planvorming en besluitvorming 

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

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

randvoorwaarden.  

Trede 4: Samen handelen 

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

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

uit het proces hebben bindende werking.  

Trede 5: Ondersteunen van initiatieven (zelf organiseren) 

Stuurgroep en bestuur helpen anderen om (mogelijk onder voorwaarden) hun initiatief te realiseren.  
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5. Communicatie 
 

Gelet op de grote belangen die er spelen is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt gecommuniceerd 

met iedereen in en rondom Eerbeek en Loenen. Dit participatieplan helpt daarbij. In het project 

Eerbeek-Loenen 2030 komen veel deelprojecten en partijen samen. Belangrijk is om goede 

afspraken te maken over de communicatieacties en de communicatiemiddelen die worden ingezet. 

5.1 Kernboodschap 

De algemene kernboodschap voor Eerbeek-Loenen 2030 en eventuele kernboodschappen voor de 

verschillende deelprojecten worden in het participatieplan voor de verkenningsfase uitgewerkt. 

5.2 Communicatiedoelen 

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

ieders rol en verantwoordelijkheid. En waarbij per deelproject ook vooraf duidelijkheid wordt 

gegeven over de rol die stakeholders in Eerbeek en Loenen bij dat proces vervullen.  

Bij de communicatiedoelen onderscheiden we twee categorieën. Allereerst de algemene 

doelstellingen voor de ontwikkeling (en later ook realisatie) van de plannen en het bevorderen van 

participatie hierbij. Daarnaast zijn er communicatieve doelstellingen gericht op marketing en 

promotie van het papierdorp Eerbeek. 

Algemene communicatiedoelstellingen 

- Alle stakeholders zijn op de hoogte van de deelprojecten en ontwikkelingen binnen het  

project Eerbeek-Loenen 2030 en acties die hieruit voortvloeien. Ook is duidelijk welke 

andere projecten in Eerbeek en Loenen lopen en hoe deze programma’s op inhoud en 

proces zijn afgestemd. (informeren) 

- Stakeholders hebben zoveel mogelijk een positief beeld over het totale project en de losse 

deelprojecten. Zij kunnen op verschillende vooraf aangegeven momenten actief meepraten 

over specifieke onderwerpen en keuzemomenten (participeren op basis van de 

participatieladder); 

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

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

- Gestreefd wordt naar maximaal draagvlak voor de plannen en acties uit beide programma’s 

(ook bij toekomstige ‘overlast’-situaties door werkzaamheden); 

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

van het project en het draagvlak bij de stakeholders; 

- De direct betrokkenen zijn goed op de hoogte en dragen hun enthousiasme uit. 

Aanvullende marketing- en promotiedoelstellingen: 

- Potentiële ondernemers (winkel- en bedrijfspanden) en kopers (woningen) verleiden om 

voor Eerbeek en Loenen te kiezen; 

- De papierindustrie Eerbeek-Loenen op de kaart zetten en promoten als aantrekkelijke 

sector/werkgever voor potentiele (jonge) werknemers (totaalpakket aantrekkelijk woon- en 

werkomgeving).   
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- Eerbeek  in de komende jaren op de kaart zetten als papierdorp, met alle positieve zaken die 

daar bij horen (denk aan geschiedenis, cultuurhistorie, techniek, innovatie, duurzaamheid). 

5.3 Rollen 

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

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

communicatie met de omgevingsmanager stevig verankerd. Communicatiespecialisten van 

provincie, gemeente en IKEL komen indien nodig bijeen voor afstemming rondom de gezamenlijke 

communicatieactiviteiten. De communicatiespecialisten van de partners kunnen adviseren over de 

te ondernemen acties en kunnen de omgevingsmanager ondersteunen bij de uitvoering. Denk 

hierbij aan het redigeren van teksten en het begeleiden en coördineren van de inzet van de gekozen 

communicatiekanalen. De inhoudelijke verantwoordelijkheid van de communicatie over het project 

Eerbeek-Loenen 2030 en de verschillende deelprojecten ligt bij de omgevingsmanager. 

Bij pers- en mediavragen en het naar buiten brengen van belangrijke besluiten op 

(deel)projectniveau is de omgevingsmanager van het project Eerbeek-Loenen 2030 het eerste 

aanspreekpunt. Specifiek voor de industrie dient rekening gehouden te worden dat het naar buiten 

brengen van projectinformatie of besluiten mogelijk afgestemd moeten worden met de 

moederbedrijven (internationaal). Dit vraagt extra zorgvuldigheid en tijd. De voorzitter van de IKEL is 

eerste aanspreekpunt voor de omgevingsmanager om de internationale afstemming te coördineren. 

5.4 Communicatie en middelen 

Voor het totale project Eerbeek-Loenen 2030 en de deelprojecten is het belangrijk om stil te staan 

bij onze manier van communiceren. Hoewel er (deel)projecten en initiatieven (gaan) lopen die ieder 

hun eigen ‘eigenaar’ zullen hebben, is het wel van belang uit te gaan van een eenduidige en 

herkenbare stijl. Voor de verkenningsfase wordt gekozen om gebruik te maken van de 

communicatiemiddelen die de gemeente Brummen de afgelopen jaren benut heeft in de 

communicatie over Ruimte voor Eerbeek (zie bijlage 1).  De stakeholders zijn bekend met deze 

communicatiekanalen.  

De deelprojecten die opgenomen zijn in het Projectenboek vallen onder het project Eerbeek-Loenen 

2030. Belangrijk is om in de communicatie dit uit te dragen. Een eigen beeldmerk zal kunnen 

bijdragen aan de framing van het project en de ambitie om Eerbeek op de kaart te zetten als het 

papierdorp van Nederland. Dit moet in de verkenningsfase nader uitgewerkt worden. 

5.5 Strategie 

Drie uitgangspunten van de communicatiestrategie zijn: 1. Wederkerige communicatie: eenzijdige 

communicatie zonder te luisteren heeft geen zin. 2. Continu communiceren: houd belanghebbenden 

continu op de hoogte en koppel ook aan hen terug. 3. Consequent communiceren: wees consequent 

in wat je zegt en wat je doet. Neem de mensen serieus. 

De kernwoorden communicatiestrategie omvatten zijn: informeren/participeren, open en informeel. 

- Informeren/ participeren: Alle stakeholders worden zo goed als mogelijk geïnformeerd over de 

verkenningsfase Eerbeek-Loenen 2030. Mensen worden in staat gesteld kennis te nemen van 

de informatie over de (deel)projecten. Er wordt helder gecommuniceerd voor welke 

(project)onderdelen participatie wenselijk is en in welke vorm. 
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- Open: Wees open over het proces van besluitvorming: waar moet men zijn voor welke 

informatie en (hoe) kan men invloed uitoefenen? Waar gaat het project wel en niet over? 

Maak ook duidelijk wat de verantwoordelijkheid is van de stuurgroep en andere belangrijke 

partijen.  

- Informeel: De toon van de communicatie is belangrijk. Bijvoorbeeld het woordgebruik in 

brieven en de vormgeving van bijeenkomsten. De communicatie is gericht op verbinden en 

bouwen aan vertrouwen. Uitgangspunt is informeel maar zakelijk waar noodzakelijk.   
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6 Inzet van communicatie- en participatiemiddelen 
 

De partijen die zitting hebben in de stuurgroep zullen bijeenkomen wanneer daar aanleiding toe is. 

Afstemming met de achterban (intern) verzorgen de stuurgroep-leden zelf. In dit hoofdstuk worden 

een aantal communicatie- en participatiemiddelen beschreven die kunnen worden ingezet voor de 

overige stakeholders. Een compleet overzicht van in te zetten middelen is weergegeven in bijlage 1. 

Er zijn verschillende participatiemiddelen die ingezet worden: 

• Informatie- / participatiebijeenkomsten 

• Bestuurlijk overleg bewonersbelang 

• Website en lokale kranten 

• Tussentijdse vragen / verzoeken (bv keukentafelgesprekken) 

Per deelproject en voor Eerbeek-Loenen 2030 als totaal moet dit hoofdstuk aan het begin van de 

verkenningsfase verder worden uitgewerkt.  

6.1Informatie- / participatie bijeenkomsten 

Tijdens de préverkenning is toegezegd dat rond ondertekening van de intentieovereenkomst een 

tweede informatie-/ participatieavond georganiseerd wordt voor belangenvertegenwoordigers. Doel 

van deze avond: 

• Informeren over het projectenboek en de Intentieovereenkomst; 

• Informeren over de planning en processtappen van de verkenningsfase; 

• Optie: consulteren en adviseren over participatie binnen de verschillende projecten; 

• …… 

Per project en ook voor het overkoepelende proces Eerbeek-Loenen 2030 zal als eerste stap in de 

verkenningsfase uitgewerkt moeten worden of bijeenkomsten worden georganiseerd en met welk 

doel. 

6.2 Bestuurlijk overleg bewonersbelangen 

De belangenvertegenwoordiging voor de thema’s energie en economie is door de samenwerkende 

partners voldoende geborgd. Het thema leefbaarheid treft met name de belangen van de bewoners 

en middenstanders van Eerbeek en Loenen. Zij zijn niet vertegenwoordigd in de stuurgroep. De wijk- 

en dorpsraden hebben aangegeven dat zij intensiever betrokken willen worden bij en meer zicht 

willen hebben op het proces van de verkenning. Specifiek voor belangenvertegenwoordiging van de 

bewoners is daarom voorgesteld om een aparte plaats in het organisatieschema in te bouwen. Zij 

krijgen dan daarmee de mogelijkheid om dicht tegen de stuurgroep aan het proces te volgen en 

advies uit te brengen op procesniveau.  

Een kleine groep vertegenwoordigers van bewoners zal 2x per jaar de mogelijkheid krijgen om te 

spreken met de stuurgroep. De Wijk- en dorpsraden zullen afvaardiging namens de bewoners 

verzorgen. Deze gesprekken zullen benut worden om de voortgang te bespreken. Een uur 

voorafgaand aan de stuurgroepvergadering schuiven de vertegenwoordigers van bewoners aan om 
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de voortgang bespreken en advies mee te geven aan de stuurgroep. Daarnaast kunnen zowel 

stuurgroep als bewonersvertegenwoordigers punten agenderen ter bespreking.   

Nadere afspraken over rol, verwachtingen en integriteit zijn vastgelegd in een ‘bewonersprotocol’.  

6.3 Website en lokale kranten 

De belangenvertegenwoordigers en overige stakeholders moeten goed geïnformeerd zijn om in het 

participatieproces een waardevolle partner te zijn. Daarvoor is het belangrijk dat zij kunnen 

beschikken over relevante projectinformatie. Via de website van de gemeente Brummen zullen wij 

de beschikbare, openbare documenten delen. Ook zullen we de website gebruiken om planning, 

voortgang en overig nieuws te delen. Om mensen te attenderen op de site zal bij belangrijke 

besluiten/informatiemomenten een kort berichtje op de gemeentepagina in de huis-aan-huis 

krantjes worden geplaatst. 

Op de site van de provincie Gelderland en de site van IKEL kan een doorlink naar de webpagina op 

de gemeentesite worden gemaakt. 

6.4 Tussentijdse vragen en verzoeken  

Vragen van stakeholders en overige belangstellenden kunnen gesteld worden via het algemene 

project-emailadres of telefonisch gericht aan de omgevingsmanager. 

Indien wenselijk worden met stakeholders en overige belangstellenden keukentafelgesprekken 

gevoerd. Wanneer in deze gesprekken ‘klanteisen’ naar boven komen zullen deze vastgelegd worden 

in een verslag en ingebracht worden in het proces. Aan de stakeholder wordt teruggekoppeld wat 

met de ‘klanteis’ wordt gedaan.   
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Bijlage 1: overzicht communicatiemiddelen 
 

Website De programmapagina www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek 
wordt gezien als ‘bibliotheek’ waar alle ontwikkelingen rondom 
Eerbeek kort en helder zijn beschreven. Zo is dit voorjaar deze 
programmasite al uitgebreid met een rubriek over de 
samenwerking Eerbeek-Loenen 2030 

Social media Inzet van Facebook en Twitter om informatie te verstrekken en bij 

te dragen aan een positieve houding van betrokkenen. Er is al een 

twitteraccount van het programma Ruimte van Eerbeek met bijna 

450 volgers. Op Facebook kunnen we gebruik maken van de 

gemeentelijke pagina met de bijbehorende aantal volgers.  

Nieuwsbrief (digitaal) Te overwegen valt om te gaan werken met een regelmatig 

verschijnende (digitale) nieuwsbrief. Hiermee houden we 

belangstellenden actief op de hoogte van de voortgang van het 

totale programma.  

Informatiestand Met het servicepunt in het dorpshart van Eerbeek beschikken we 

over een locatie waar op een presentatiewand of informatiestand 

actuele informatie verstrekt kan worden. Denk ook aan eventuele 

maquettes van (bouw)projecten enzovoort. Het projectteam is 

hier ook 1 dag in de week aanwezig.  

Persoonlijk contact Zeker bij gevoelige onderwerpen of cruciale partijen is persoonlijk 

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

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

bilateraal overleg. In de uitvoering van projecten kan persoonlijk 

even langs gaan bij bijvoorbeeld een bewoner of ondernemer met 

klachten direct veel problemen oplossen. 

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

Of om heel gericht mensen te informeren. Bijvoorbeeld huis-aan-

huis in een bepaald gebied. 

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

van dit programma kunnen incidenteel ook flyers en/of brochures 

ontwikkeld worden die algemeen of gericht in bepaald gebied 

verspreid kunnen worden. 

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

bijvoorbeeld informatie- en participatiebijeenkomsten. 
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Speciale aandacht hierbij is er voor de 

belangenvertegenwoordigers, zowel op het niveau van de 

stuurgroep als op projectniveau.  

GemeenteThuis Om een breder publiek te bereiken kan gebruik gemaakt worden 

van de gemeentepagina om nieuws rondom Eerbeek-Loenen 2030 

/ Ruimte voor Eerbeek naar buiten te brengen. Periodiek is het 

mogelijk om ook via een spread (2 pagina’s) of katern (4 pagina’s) 

uitgebreid informatie te verstrekken in de ‘huisstijl’ van het 

programma. 

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

informeren, dragen we bij aan een goede berichtgeving over het 

programma in de diverse kranten, radio, websites enzovoort.  

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

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

communicatiemiddel op locatie. Hierop leggen we dan ook de link 

naar het grotere geheel Eerbeek-Loenen 2030 met ‘Ruimte voor 

Eerbeek’ of andere ontwikkelingen. 

Film Om complexe of belangrijke ontwikkelingen op een aansprekende 

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

ook een film ontwikkeld kunnen worden.  

Interne communicatie Via de interne communicatiekanalen worden ook de eigen 

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

gehouden. De interne communicatie verdient aandacht.  

 


