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Persbericht  

 
 

Milieueffectrapport Centrumplan Eerbeek bijna 

compleet 

 

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

beoordeeld. Het rapport bevat goede informatie voor de besluitvorming, maar ook 

nog enkele onduidelijkheden. Zo is het begrip centrum niet eenduidig gedefini-

eerd waardoor de toekomstige geur- en geluidbelasting in het centrum nog on-

duidelijk is. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen. 

 

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 

de 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-

eueffecten laten onderzoeken in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Brum-

men heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen. 

 

Het advies 

Het rapport laat de bestaande overlast van geur en geluid in het centrum van Eerbeek 

goed zien. Het rapport maakt duidelijk dat er mogelijkheden zijn om de woon- en leef-

kwaliteit te verbeteren. Toch wordt in het (ontwerp) bestemmingsplan gekozen voor 

een alternatief dat niet leidt tot verbetering van de geur- en geluidsituatie.  

 

De Commissie mist op enkele onderdelen belangrijke informatie om een goed onder-

bouwd besluit te kunnen nemen. Zo komen op het Burgersterrein waarschijnlijk bedrij-

ven, maar is de mogelijkheid open gelaten om daar woningen te bouwen. Het rapport 

is hierover niet eenduidig, maar vanuit milieuoogpunt is dit wel belangrijk. Tenslotte is 

nog niet duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden om effecten op het be-

schermde natuurgebied De Veluwe te voorkomen. De gemeente heeft aangeven het 

rapport op deze punten te laten aanpassen en de Commissie hierover opnieuw om 

advies te vragen. 
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