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Persbericht Commissie voor de milieueffectrapportage  

 
Advies van Commissie m.e.r. over gewenste inhoud van milieueffect-

rapport voor Centrumplan Eerbeek 

 

Breng situatie, wensen en belangen in beeld 

 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van Eerbeek de huidige situatie en alle belangen en wensen goed in 

beeld te brengen. De gemeente krijgt zo een goed beeld van milieuvriendelijke 

oplossingen voor de ruimtelijke ontwikkeling. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

gemeenteraad van Brummen - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

De gemeente Brummen wil in Eerbeek verschillende ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 

maken, zoals vernieuwing en uitbreiding van de (papier)industrie, woningbouw en ver-

sterking van het centrum. Hiervoor moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Voor-

dat een besluit genomen wordt over het bestemmingsplan, wil de gemeente de milieu-

effecten onderzoeken in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. heeft op verzoek 

van de gemeenteraad van Brummen advies gegeven over de inhoud van het op te stel-

len milieueffectrapport.  

 

Het advies 

In Eerbeek is in de loop der tijd een bijzondere situatie ontstaan: papierfabrieken en 

woningen staan dicht op elkaar. Vooral voor geur en geluid gaat dat niet altijd goed 

samen. De Commissie adviseert om in beeld te brengen hoe deze situatie feitelijk is. 

Dit is nodig om te bepalen wat de grenzen zijn voor de mogelijke ruimtelijke ontwikke-

lingen voor Eerbeek. 

 

De gemeente, de papierfabrieken én de bewoners hebben allemaal hun eigen belangen 

en wensen. Het advies is deze belangen en wensen te inventariseren. Zo ontstaat een 

goed beeld van mogelijke tegenstrijdige belangen, maar ook van gezamenlijke wensen. 

 

Met de informatie over de feitelijke situatie én de inventarisatie van belangen en wensen 

kan de gemeente zoeken naar gemeenschappelijke en milieuvriendelijke oplossingen 

voor de ruimtelijke ontwikkeling van Eerbeek.  
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