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Persbericht: Centrumplan Eerbeek  

 
Goed milieueffectrapport, pas enkele punten aan 

 

De Commissie m.e.r. heeft het concept milieueffectrapport voor het Centrumplan 

Eerbeek tussentijds beoordeeld. De Commissie vindt dat het rapport goede infor-

matie bevat om straks een besluit te kunnen nemen waarbij het belang van mens 

en natuur goed zijn meegewogen. In haar advies doet zij enkele aanbevelingen 

om het definitief rapport compleet te maken. 

 

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, heeft de gemeente de mili-

eugevolgen laten onderzoeken in een milieueffectrapport. De Commissie heeft op ver-

zoek van de gemeenteraad van Brummen tussentijds advies gegeven over het concept 

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 ziet dat in het rapport de overlast van geur en geluid goed in 

beeld is gebracht. Opvallend is dat de ervaren hinder door omwonenden laag is. 

 

Op een enkele punt adviseert de Commissie het rapport nog aan te passen. Het rapport 

beschrijft een voorkeursalternatief, maar het is niet helemaal duidelijk hoe dat tot stand 

is gekomen. De Commissie adviseert eerst duidelijk te maken welke doelen de ge-

meente heeft voor de versterking van het centrum. Geef vervolgens aan welke woning-

behoefte er is in Eerbeek, en hoe deze in het centrum of juist daarbuiten gerealiseerd 

kan worden. Dit is belangrijk, omdat in het centrum sprake is van meer geur- en ge-

luidsoverlast vanwege papierfabrieken dan elders in Eerbeek. 

 

Verder adviseert de Commissie nog extra informatie op te nemen in het rapport over de 

effecten van het centrumplan op het beschermde natuurgebied de Veluwe, en dan met 

name op het gebied van waterhuishouding (uitbreiding van papierfabrieken gebruikt 

veel water) en luchtverontreiniging door industrie en verkeer.  

 

De gemeente neemt de adviezen over bij het definitief maken van het rapport en zal 

naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 de Commissie om advies vragen over 

dit definitieve rapport. 
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