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Persbericht 

 
 
Effecten aanpassing fabrieksterrein Folding Box-
board Eerbeek grotendeels goed beschreven 
 
De milieueffecten van de aanpassingen aan het fabrieksterrein van Folding Box-

board zijn grotendeels goed beschreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de 

Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit rapport. De 

Provincie Gelderland had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te 

beoordelen. 

 

Kartonfabrikant Folding Boxboard te Eerbeek wil de installaties op het fabrieksterrein 

moderniseren. Ook komt er een nieuwe toegangsweg naar het fabrieksterrein. Dit 

maakt onderdeel uit van het provinciale programma 'Eerbeek Loenen 2030'. Voordat de 

provincie Gelderland besluit over het inpassingsplan en de omgevingsvergunning mi-

lieu, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport beschrijft de effecten van de aanpassingen grotendeels goed. Het fabrieks-

terrein wordt zorgvuldiger ingepast in de omgeving en de hinder voor omwonenden zal 

op de meeste plekken afnemen. De informatie in het MER is voldoende om een besluit 

te nemen over het inpassingsplan.  

 

De Commissie adviseert wel om de effecten van hinder door trillingen op twee adressen 

nog beter in beeld te brengen. Dit om er zeker van te zijn dat aan grenswaarden wordt 

voldaan. Ook moet beter worden beschreven wat er wordt gedaan om de hoeveelheid 

chemicaliën in het afvalwater te minimaliseren. Dit is nodig om het milieubelang vol-

waardig te kunnen meewegen bij de omgevingsvergunning.   

 

----------------------------------------------------------- 

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 

provincie Gelderland- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3578
http://www.commissiemer.nl/

