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 1 Inleiding 
Binnen de dorpskern van Eerbeek staat het bedrijf Folding Boxboard Eerbeek B.V. 
(FBE). Het bedrijf produceert speciaal karton voor de verpakking van voedsel en 
medicijnen. Op de huidige bedrijfslocatie is ruim 350 jaar een papier- en 
kartonfabriek gevestigd. Het bedrijf heeft zich in de loop van de tijd 
doorontwikkeld en heeft ook meerdere (internationale)eigenaren gehad. Om 
toekomstige ontwikkelingen op de bedrijfslocatie zorgvuldig te kunnen toetsen is 
een passende bestemming nodig voor het terrein van FBE. Via een provinciaal 
inpassingsplan, een bestemmingsplan van de provincie, wordt een passende 
bestemming voor het bedrijf vastgelegd. Voor zowel het bedrijf als de (directe)
omgeving geeft het inpassingsplan duidelijkheid over welke ontwikkelingen zijn 
toegestaan en aan welke voorwaarden deze moeten voldoen. In deze 
participatieverantwoordingsnotitie is beschreven hoe het participatietraject is 
vormgegeven om te komen tot een provinciaal inpassingplan. Bij de start van het 
project was Mayr-Melnhof eigenaar van het bedrijf. In de loop van het project is 
het bedrijf overgenomen door Folding Boxboard Eerbeek. Het project heeft de 
naamswijziging overgenomen.  

 1.1 Eerbeek-Loenen 2030
Het programma Eerbeek-Loenen 2030 is een samenwerking tussen de Industrie–
kern Eerbeek Loenen (IKEL), provincie Gelderland, gemeente Brummen en 
gemeente Apeldoorn. Gezamenlijk hebben deze partners de ambitie om in de 
dorpen Eerbeek en Loenen een aantal grote projecten te realiseren.  
Deze projecten dragen bij aan:

• Vestigingsklimaat: realiseren van blijvend competitief papiercluster;
• Leefbaarheid: behouden en verbeteren van de mate waarin de omgeving 

aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld;
• Duurzaamheid: een bijdragen leveren aan een energie- en C02 neutraal 

Eerbeek en Loenen in 2050, aan het reduceren van stikstof en aan het tegen 
gaan van verdroging.

Projecten die bijdragen aan één of meer van deze doelstellingen én waarvoor 
samenwerking tussen provincie, gemeente en industrie noodzakelijk is, zijn 
opgenomen in het programma Eerbeek-Loenen 2030. Tien projecten maken 
onderdeel uit van het programma. Het project Folding Boxboard Eerbeek B.V. (FBE) 
is één van deze projecten. 

De stuurgroep van het programma Eerbeek-Loenen 2030 heeft als taak de regie te 
voeren op het volledige programma, waaronder ook de verschillende projecten.  
De stuurgroep adviseert bestuurders van provincie Gelderland, gemeenten en de 
directie van de (papier)fabrieken over de koers, planning, inhoud en financiën.  
De stuurgroep neemt geen besluiten.
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 1.2 Bestemmingsplan Eerbeek 2018
Voor een groot deel van de kom van Eerbeek is in 2018 een bestemmingsplan 
vastgesteld door de gemeenteraad Brummen. Het bedrijfsterrein van FBE viel 
binnen de plangrenzen van dit bestemmingsplan. In september 2019 is het 
planonderdeel FBE vernietigd, als gevolg van beroep bij de Raad van State (RvS).  
In het bestemmingsplan Eerbeek 2018 was voor het bedrijf extra ontwikkelruimte 
meegenomen. De RvS bepaalde dat onvoldoende was onderbouwd wat de effecten 
van deze extra ontwikkelruimte op de omgeving zouden zijn. Ook adviseerde de 
RvS een onderzoek naar welke mogelijke maatregelen op het terrein ingezet 
konden worden om overlast voor omwonenden verder te beperken (inwaarts 
zoneren). Daarnaast gaf de RvS aan dat behoud van de groenzone langs de 
Coldenhovenseweg beter geregeld moest worden. Er was dus een reparatie  
van het bestemmingsplan Eerbeek 2018 nodig. 

 1.3 Inpassingplan Folding Boxboard Eerbeek
Provincie Gelderland repareert de bestemming via een provinciaal inpassingsplan 
(PIP). In het PIP zijn de kaders en randvoorwaarden voor de bedrijfsbestemming 
van FBE vastgelegd. In de nieuwe bestemming is het uitgangspunt de vergunde 
productiecapaciteit van 200.000 ton papier/karton en 80.000 ontinkte stof. 
Uitbreiding van de vergunde productiecapaciteit is geen onderdeel van het PIP. 
Dat betekent dat de ontwikkelruimte die nog in de vergunning zit, gebruikt mag 
worden. Ook wordt het oordeel van de RvS verwerkt in de bestemming.  
Zo krijgt bijvoorbeeld de groenzone aan de Coldenhovenseweg ook echt een 
groenbestemming.

Om een inpassingplan vast te kunnen stellen is veel onderzoek nodig. Vooral de 
onderzoeken die in beeld brengen wat het effect is op milieu en omgeving zijn 
omvangrijk. De conclusies worden verwerkt in de planregels en de plankaart. 
Samen vormen de onderzoeken de milieueffectrapportage (MER). Het MER  
maakt onderdeel uit van het PIP.

Naast het inpassingsplan zijn ook vergunningen nodig. Een aantal ontwerp-
vergunningen liggen tegelijk met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage.

 1.4 Participatie en communicatie
Participatie en communicatie is een belangrijk onderdeel in het proces om te 
komen tot een inpassingsplan. Zo zijn er op meerdere momenten in het proces 
bestuurders, direct omwonenden en belangstellenden geïnformeerd en heeft  
er ook inventarisatie plaatsgevonden. De vraag om actief mee te denken leverde 
ideeën, wensen en zorgen op. Die leidden tot aanpassingen in het inpassingsplan 
en aanvullende toezeggingen. Op deze wijze heeft participatie zichtbaar 
bijgedragen aan de totstandkoming van het inpassingplan. 

Helaas kreeg ook de door het project gewenste participatieaanpak te maken met 
beperkende COVID 19-maatregelen. Fysieke bijeenkomsten met grotere groepen 
als ook keukentafelgesprekken waren niet mogelijk. Het programma heeft er toen 
voor gekozen om intensiever te communiceren via de beschikbare onlinekanalen 
zoals de website www.eerbeekloenen2030.nl en de digitale nieuwsbrief.  
Een belangrijk digitaal middel voor het project FBE waren ook de ingesproken 
thema Powerpoint-presentaties. Daarnaast is ook meer ingezet op persoonlijke 
gesprekken via telefoon of beeldbellen naast bewonersbrieven. Door de inzet van 
andere communicatiemiddelen is het mogelijk geweest om op een zorgvuldige 
manier invulling te geven aan het participatieproces. 
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 1.5 Leeswijzer
In deze participatieverantwoordingsnotitie is het participatie- en communicatie–
proces beschreven van het project FBE. In hoofdstuk 2 leest u een toelichting op 
uitgangspunten van het project en de processtappen die zijn doorlopen.  
In hoofdstuk 3 is toegelicht op welke wijze omgevingsmanagement en participatie 
is ingezet. In hoofdstuk 4 is het participatieproces per projectfase beschreven.  
Ook is toegelicht op welke wijze de opbrengst uit het participatieproces is verwerkt.

In bijlage 1 is de participatieladder toegelicht. Bijlage 2 laat zien welke 
communicatiemiddelen zijn ingezet tijdens het proces. In bijlage 3 is een 
gedetailleerd overzicht opgenomen van participatie- en communicatiemomenten 
in het proces. 
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 2 Uitgangspunten en proces 
In dit hoofdstuk leest u in het kort de uitgangspunten van het project en de 
doorlopen processtappen. 

 2.1 Uitgangspunten 
Het bedrijf Folding Boxboard Eerbeek B.V. heeft geldige vergunningen voor  
de productie en bedrijfsvoering. Echter een passende bestemming voor het 
bedrijfsterrein ontbreekt. Het uitgangspunt voor het inpassingsplan en de 
MER-onderzoeken is om de vergunde productiecapaciteit vastleggen in een 
passende bedrijfsbestemming. We nemen daarnaast wijzigingen in de bedrijfs–
voering (korte termijn), de inrichting van de zone langs de Poelkampstraat en  
de verkeersafwikkeling mee in het plan. 

Het bedrijf en de woonomgeving zijn met elkaar verweven. Dit levert spanning 
op. Bij alle afwegingen die worden gemaakt, kijken we naar het effect op de 
leefomgeving. Het effect op de leefomgeving komt zowel uit de MER-onderzoeken 
als van de bewoners. Het uitgangspunt voor het participatieproces is open en 
transparant.  De omgeving is actief gevraagd tussentijds mee te denken en te 
reageren op voorstellen. De continuïteit in dit afstemmingsproces heeft ervoor 
gezorgd dat het participatieproces een belangrijke bouwsteen is geworden voor  
de afwegingen die zijn gemaakt in het plan. 

Grootste wijzigingen die door het inpassingplan mogelijk worden:
• de vervanging van een pulpmachine;
• de aanleg van een geluidswand en groenstrook langs de Poelkampstraat en 

Volmolenweg (tot en met de inrit van FBE);
• de aanleg van een nieuwe weg door de groenzone van ’t Haagje en 

herinrichting van de groenzone;
• de aansluiting van de Wethouder Sandersstraat op de Coldenhovenseweg;
• het bestemmen van de groenzone langs de Coldenhovenseweg;
• het bestemmen van de beeldbepalende villa’s op het terrein van FBE aan de 

Coldenhovenseweg en Kloosterstraat.

Uitgangspunt voor de inrichting van het bedrijfsterrein is dat nieuwe 
ontwikkelingen op het terrein zo worden ingepast dat deze zo min mogelijk 
overlast opleveren voor de omgeving. 

 2.2 Processtappen
Het realiseren van een project verloopt stapsgewijs. Voor alle projecten uit het 
programma Eerbeek-Loenen 2030 wordt het processchema voor gebiedsontwikkeling 
van de provincie Gelderland gebruikt. Voor het project FBE is de verkenningsfase 
en de planuitwerkingsfase doorlopen.

 2.2.1 Processtappen gebiedsontwikkeling
Het provinciale processchema gebiedsontwikkeling gaat uit van vijf projectfasen: 
de pré-verkenning, verkenning, planuitwerking, realisatie en exploitatie&beheer.
Iedere stap in het proces is een GO of NO GO moment. Als blijkt dat een stap niet 
positief wordt afgesloten, volgt er geen verdere uitwerking meer. Besluiten de 
partners om door te gaan naar de volgende fase, dan borgen zij de afspraken in 
een overeenkomst. Net als het project zelf worden de onderlinge afspraken tussen 
partners steeds concreter.
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Processtappen gebiedsontwikkeling

 2.2.2 Verkenningsfase project FBE
Het project FBE is gestart vanwege de uitspraak van de RvS. De RvS heeft in 2019 
het planonderdeel voor de bedrijfslocatie FBE vernietigd en de gemeenteraad 
Brummen de opdracht gegeven het bestemmingsplan te repareren. Omdat er  
een concrete opdracht lag, start het proces van het inpassingplan voor FBE  
niet in de préverkenningsfase maar in de verkenningsfase. In deze fase is de 
afbakening van het project bepaald. Deze fase is afgesloten met een besluit over 
het voorkeursalternatief dat verder is uitgewerkt. Participatie heeft ertoe geleid 
dat het inpassingsplan zich niet alleen beperkt tot het bedrijfsterrein van FBE. 
Ook een nieuwe route voor afwikkelen van (vracht)verkeer buiten het terrein  
van FBE werd onderdeel van het project. Ideeën uit de omgeving over nieuwe, 
mogelijk ontsluitingsroutes waren de basis voor een alternatievenonderzoek.  

Verkenningsfase, proces op hoofdlijnen
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 2.2.3 Planuitwerkingsfase project FBE
In de planuitwerkingsfase is het voorkeursalternatief uitgewerkt tot het niveau 
van een inpassingsplan. Een aantal planonderdelen, waaronder de pulpmachine, 
is gedetailleerder uitgewerkt voor een vergunningaanvraag.  
In de planuitwerkingsfase is veel overleg gevoerd met de omgeving. De input  
over vormgeving en inrichting van de nieuwe weg en de groenzone langs de 
Poelkampstraat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het plan, zoals dat  
er nu ligt. Ook maatregelen om overlast te verminderen zijn zoveel mogelijk 
meegenomen in het plan.
Afspraken over de realisatie worden vastgelegd in een overeenkomst tussen  
de partners die samenwerken.

Planuitwerkingsfase, proces op hoofdlijnen
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 3 Opzet participatieproces
Het organiseren van een participatieproces is geen doel op zich. Het is een middel 
om een achterliggend doel te bereiken. In dit hoofdstuk leest u het doel van het 
participatieproces, voor welke participatiestrategie is gekozen en welke doelgroepen 
onderscheiden worden.

 3.1 Doel van participatie 
Het bedrijfsterrein van FBE ligt midden in een woonwijk. Zowel het bedrijf als de 
omgeving zijn in de loop der tijd doorontwikkeld. De verwevenheid tussen beiden 
is steeds groter geworden en levert spanning op. Het oordeel van de RvS om het 
planonderdeel bedrijfslocatie FBE te vernietigen was naar aanleiding van beroepen 
van met name direct omwonenden van de fabriek. De uitspraak laat zien dat 
concreter onderbouwd moet worden wat de effecten op de omgeving zijn als 
gevolg van het plan. Ook vraagt de Raad van State om te kijken of maatregelen 
getroffen kunnen worden die het effect op woon- en leefklimaat kunnen 
verbeteren (bv inrichting van het bedrijfsterrein).

Om invulling te geven aan de punten die de Raad van State meegaf is het van 
belang dat de omgeving meedenkt in het proces. De opdracht aan het projectteam 
is dan ook om participatie integraal onderdeel te maken van het proces om te 
komen tot een inpassingplan. De nadruk van het participatieproces ligt op het 
benutten van kennis, ervaringen en ideeën uit de omgeving. Daarvoor moeten 
belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken worden en moet een 
transparant proces gevolgd worden. Beschikbaar stellen van informatie en onder–
ling vertrouwen zijn cruciaal om samen te komen tot een kwalitatief beter plan.

Aan het begin van iedere projectfase is een participatieplan opgesteld waarin 
staat hoe het participatietraject is ingericht. Daarin is aangegeven welke ruimte 
er is voor de omgeving om mee te denken en inbreng te leveren.

 3.2 Doelgroepen
Niet iedereen neemt in het participatieproces dezelfde positie in. Dit is 
afhankelijk van de rol, het belang en de verantwoordelijkheden. In grote lijnen 
zijn op basis hiervan aan het begin van het proces verschillende doelgroepen 
onderscheiden. De positie in het participatieproces bepaalt welke ruimte er is  
om het proces of inhoud te sturen. Aan de hand van de participatieladder  
(zie bijlage I) is bepaald op welk participatieniveau de doelgroepen betrokken 
worden. De participatieladder kent de volgende participatieniveaus: Informeren, 
Consulteren (en adviseren), Samen beslissen, Samen handelen, Ondersteunen  
van initiatieven (zelf organiseren). Het is niet zo dat de doelgroepen altijd als 
afzonderlijke groepen zijn betrokken bij het proces. Juist het onderlinge gesprek 
tussen doelgroepen kan leiden tot nieuwe ideeën, begrip en gedragenheid.
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 3.2.1 Bestuurlijk niveau
Op bestuurlijk niveau onderscheiden we verschillende doelgroepen.  
In onderstaande tabel staan de doelgroepen, rol in het project en positie  
in het participatieproces.

Doelgroep Rol in het project Mate van participatie

Gedeputeerde Staten van Gelderland  − Bevoegd gezag vaststellen ontwerp-
inpassingsplan 

 − Bevoegd gezag vergunning Wet 
natuurbescherming

 − Bevoegd gezag omgevingsvergunning 
activiteiten milieu en bouwen

 − initiatiefnemer MER (onderdeel planMER)
 − Medefinanciering uitvoering

Beslissingsbevoegdheid

Provinciale Staten van Gelderland  − Bevoegd gezag vaststelling definitief 
inpassingsplan

 − Beschikbaar stellen van financiële middelen 
(budgetrecht)

Beslissingsbevoegdheid 

College van B&W gemeente Brummen  − Medefinanciering uitvoering
 − Grondeigenaar
 − Beheerder openbare ruimte

Informeren 
Consulteren/Adviseren  
Samen beslissen

Gemeenteraad gemeente Brummen  − De gemeenteraad wordt gehoord over  
het inpassingsplan.

 − Beschikbaar stellen van financiële middelen 
(budgetrecht)

Informeren  
Consulteren/Adviseren

Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030  − Sturen op het proces
 − Adviseren van bevoegde gezagen over inhoud  

en proces.

Informeren  
Consulteren/Adviseren

Directie Folding Boxboard Eerbeek B.V.  − Initiatiefnemer MER (onderdeel projectMER)
 − Verantwoordelijk voor ontwikkelingen op  

eigen terrein
 − Aanvragen vergunningen ontwikkelingen  

eigen terrein

Informeren  
Consulteren/Adviseren  
Samen beslissen

 3.2.2 De omgeving
Voor de omgeving zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden. De indeling is 
gemaakt op basis van persoonlijk belang. Het kan voorkomen dat bewoners deel 
uitmaken van verschillende doelgroepen. In onderstaande tabel staan de 
doelgroepen, rol in het project en positie in het participatieproces.

Doelgroep Rol in het project Mate van participatie

Bewoners directe omgeving 
bedrijfsterrein

 − Belanghebbenden
 − Inbrengen van kennis, ervaringen en ideeën uit 

de praktijk

Informeren 
Consulteren/Adviseren

Bewoners met eigendom grenzend 
aan het tracé van de nieuwe weg

 − Belanghebbenden
 − Inbrengen van kennis, ervaringen en ideeën uit 

de praktijk
 − Inbrengen wensen over inrichting gebied tussen 

erfgrens en nieuwe weg.

Informeren 
Consulteren/Adviseren 
Samen beslissen

Grondeigenaren binnen de grenzen 
van het plangebied

 − Grondpositie op locatie benodigd voor realisatie 
van het plan.

Informeren 
Consulteren/Adviseren 
Samen beslissen

Belangstellenden  − Inbrengen van kennis, ervaringen en ideeën Informeren  
Consulteren/Adviseren
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 3.2.3 Belangenvertegenwoordiging
De wijk- en dorpsraad zijn de enige belangenvertegenwoordigers die structureel 
zijn aangehaakt op het proces. In onderstaande tabel staat hun rol in het project 
en hun positie in het participatieproces.

Doelgroep Rol in het project Mate van participatie

Dorpsraad Eerbeek-Hall en  
de wijkraad Eerbeek Zuid

Adviserende rol richting stuurgroep op inrichting 
en uitvoering van het participatieproces.  
Zij hebben minimaal 2x per jaar zitting in  
de stuurgroep.

Informeren 
Consulteren/Adviseren 
Samen beslissen

 3.3 Participatiestrategie
Voor bestuurders van de gemeente Brummen en de omgeving is een participatie–
traject gevoerd. Voor de bestuurders van de provincie Gelderland is geen apart 
participatietraject gevoerd. Zij hebben beslissingsbevoegdheid en zijn geïnformeerd 
en nemen besluiten volgens een vaste procedure. Voorafgaand aan een projectfase 
is een participatiestrategie bepaald. Deze strategie biedt bewust ruimte om in  
te kunnen spelen op onverwachte situaties en het leveren van maatwerk. 

Bestuurders gemeente Brummen
De bevoegdheid voor vaststelling van een inpassingsplan ligt bij de provincie. 
Dat betekent dat de bestuurders van de gemeente Brummen op een aantal 
formele momenten is gevraagd om te reageren op de stukken. De reactie wordt 
meegenomen in de besluitvorming. De bestuurders zijn gedurende het project 
geïnformeerd op inhoud en proces. Dit vond plaats via technische briefings aan  
de Raad en zitting van een wethouder in de Stuurgroep. Hierdoor zijn zij in staat 
gesteld om het proces te volgen, inhoudelijk op de hoogte te zijn en te adviseren 
op de formele momenten. Door zowel de Raad als de projectleider is initiatief 
genomen om technische briefings te agenderen.

Omgeving
Het project is geen blanco canvas. Er staat een fabriek, er zijn geldige vergunningen, 
er is een woongebied met een daarvoor passende bestemming. Dat betekent dat 
er geen mogelijkheid is om het gebied helemaal opnieuw in te richten. Dit heeft 
invloed gehad op de ruimte die geboden kon worden in het participatietraject. 
Sommige onderdelen uit het plan stonden al vast. Daar waar ontwerpruimte was, 
is de omgeving gevraagd mee te denken en mee te tekenen.
Al vrij snel in het proces hebben belanghebbenden en de belangenvertegen–
woordiging van bewoners aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de 
planontwikkeling. Het verzoek bestond uit meerdere onderdelen: beschikbare 
informatie en (concept)stukken vroeg in het proces delen, meedenken over 
uitgangspunten en onderzoeksopzet en bijdragen aan het vinden van 
oplossingsrichtingen. 

Om participatie een integraal onderdeel te maken van het proces en invulling  
te geven aan de wens van de omgeving is gedurende het project de volgende 
strategie gehanteerd: het voeren van een transparant en navolgbaar proces, 
aanspreekbaar zijn, korte lijnen over en weer en het benutten van kennis en 
wensen uit de omgeving.

• Transparant en navolgbaar proces: Tijdens het proces is veel gecommuniceerd 
en zijn verschillende communicatiemiddelen ingezet om mensen te attenderen 
op ontwikkelingen binnen het project. Ook zijn diverse mogelijkheden geboden 
met als doel om de, vaak complexe en omvangrijke informatie, makkelijker 
eigen te maken. Samenvattingen, posters, ingesproken PowerPoint-presentaties 
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en gesprekken met experts zijn hier voorbeelden van. Ook zijn meerdere malen 
concept stukken en tussenstappen gedeeld via de website Eerbeek-Loenen2030. 
Op deze manier zijn mensen actief betrokken bij het proces en in staat gesteld 
om inhoudelijk goed op de hoogte te zijn. Gestreefd is naar een transparant 
proces waarin voor iedereen duidelijk was wat de stappen waren, wat de 
inhoud was en welke inbreng mogelijk was. Mensen in staat stellen om 
inhoudelijk goed op de hoogte te zijn is essentieel om constructieve, 
inhoudelijke gesprekken te voeren.

• Aanspreekbaar: De omgevingsmanager van het project was de schakel tussen 
projectteam en de omgeving. Deze was rechtstreeks aanspreekbaar via mail, 
telefoon of fysiek tijdens bijeenkomsten of locatiebezoek. 

• Korte lijnen: Het ingerichte proces maakte het mogelijk om snel te schakelen 
tussen omgeving, projectteam en bestuurders. 

• Benutten van kennis: bij iedere stap in het proces is afgewogen of er ruimte 
was, en zo ja welke ruimte, om de omgeving te vragen inbreng te leveren.  
Door dit toe te passen is vaker dan vooraf bezien kennis uit de omgeving  
benut. Een voorbeeld hiervan is het aandragen van alternatieve routes  
voor de verkeersafwikkeling en aanvullingen op de uitgangspunten voor  
het MER-onderzoek verkeer.  
Naar aanleiding van nieuwe inzichten uit het participatieproces, is het plan 
meerdere malen geactualiseerd en aangescherpt.
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 4 Participatie per projectfase
Vanaf de start van het programma Eerbeek-Loenen 2030 zijn de belanghebbenden 
en belangenvertegenwoordiging van bewoners nauw betrokken bij het proces om 
te komen tot een inpassingsplan en de vergunningen. Participatie is van begin tot 
eind onderdeel geweest van het proces. Op verschillende momenten, waaronder 
de belangrijke keuzemomenten, is de omgeving gevraagd mee te denken en input 
te leveren. De inbreng van de omgeving is onderdeel van de brede afweging op 
basis waarvan het bestuur besluiten heeft genomen. 

De voorgaande hoofdstukken hebben inzicht gegeven in het kader en de 
uitgangspunten voor het gevoerde participatieproces. In dit hoofdstuk is het 
participatieproces per projectfase beschreven. De participatiemomenten die  
het meeste effect hebben gehad op het proces of inhoud zijn opgenomen in  
dit hoofdstuk. In bijlage 3 is een gedetailleerde tabel opgenomen met alle 
communicatie- en participatiemomenten en de resultaten daarvan.

 4.1 Participatie verkenningsfase
De periode tot aan de vaststelling van het voorkeursalternatief (VKA) heet de 
verkenningsfase. In deze fase is een besluit genomen over inrichting van het 
terrein van FBE (op hoofdlijnen) en de keuze voor een nieuwe ontsluitingsroute. 
Het participatietraject is van grote invloed geweest op het voorkeursalternatief. 
Onderstaand de belangrijkste participatiemomenten en resultaten van 
participatie van de verkenningsfase.

• Tervisielegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) (augustus 2020) 
Tijdens de tervisielegging van de NRD is door veel belanghebbenden verzocht 
de scope van het project te verruimen. Zorgen waren er over de verkeers–
afwikkeling via de bestaande route. Eenieder is vervolgens gevraagd om 
alternatieve routes aan te dragen. Naar aanleiding van deze reacties is besloten 
om de scope van het MER-onderzoek te verruimen. De nieuwe scope omvat 
behalve een onderzoek naar twee inrichtingsvarianten voor het terrein van 
Folding Boxboard Eerbeek, ook een onderzoek naar vijf mogelijke aan- en 
afrijdroutes naar dit terrein.

 → Resultaat participatie: Verbreding van de projectscope. Verkeersafwikkeling 
is onderdeel geworden van het project. De aangedragen alternatieve routes 
voor verkeersafwikkeling worden onderzocht en beoordeeld in een 
alternatievenonderzoek.

• Delen concept- alternatievenonderzoek (februari 2021) 
Het delen van een concept-versie van het alternatievenonderzoek (welke routes 
worden verder onderzocht in het MER) en inzicht bieden in de opzet van de 
MER-onderzoeken die uitgevoerd gaan worden.

 → Resultaat participatie: Vijf verschillende ontsluitingsroutes voor 
vrachtverkeer worden meegenomen in het MER en getoetst op milieu- en 
omgevingseffecten. Eigenaren voor wie een route invloed heeft op eigendom 
zijn persoonlijk geïnformeerd en in contact gebracht met de 
omgevingsmanager van het project. 

• Publicatie eerste MER resultaten (juni 2021) 
De alternatieve ontsluitingsroutes zijn onderzocht op hun milieueffecten.  
De MER onderzoeken zijn vroeg in het proces openbaar gemaakt.  
Met belanghebbenden en belangstellenden zijn zowel de onderzoeksopzet  
als de onderzoeksresultaten besproken. Om de grote hoeveelheid en complexe 
informatie op een laagdrempelige manier te delen is een samenvattende 
notitie geschreven, zijn ingesproken presentaties gedeeld en zijn per 
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milieuthema verschillende vragenuren met de experts van het onderzoeks–
bureau georganiseerd. Alle vragen zijn beantwoord in een gebundelde ‘vragen-
antwoordlijst’ op de website. De gesprekken hebben ertoe geleid dat de 
belangstellenden goed op de hoogte zijn gebracht, het juiste kennisniveau 
hebben om te kunnen adviseren over de keuze van het VKA. Ook zijn veel 
aandachtspunten opgehaald die bij de uiteindelijke doorrekening van het  
VKA worden meegenomen zodat de kwaliteit van de onderzoeken verbetert 
(bijvoorbeeld beter aansluiten op de werkelijke situatie).

 → Resultaat participatie: Belangstellenden zijn op de hoogte van de 
onderzoeksopzet en het adviesbureau heeft door de gesprekken een goed 
beeld van de feitelijke situatie. In de opzet van het verkeersonderzoek en 
geluid en trillingsonderzoek zijn naar aanleiding van de gesprekken 
wijzigingen doorgevoerd. 

• Individuele gesprekken met direct belanghebbenden (september 2021) 
De onderzochte nieuwe ontsluitingsroutes voor vrachtverkeer kunnen alleen 
gerealiseerd worden wanneer particulier eigendom wordt verworven. Met de 
eigenaren van woonhuizen/bedrijfspanden/ gronden die onderdeel uitmaken 
van één of meerdere mogelijke ontsluitingsroutes zijn individuele gesprekken 
gevoerd. Zij hebben op deze wijze hun persoonlijke belang mee kunnen geven 
voor de keuze van het voorkeursalternatief (VKA).

 → Resultaat participatie: Wensen, ideeën en bezwaren zijn opgehaald om 
mee te laten wegen in de bestuurlijke keuze voor het VKA. Persoonlijke 
voorkeuren van belanghebbenden liepen uiteen. Er is door de belang–
hebbenden geen gezamenlijke voorkeur uitgesproken. De gesprekken 
hebben inzicht gegeven dat geen van de onderzochte routes gerealiseerd 
kan worden via minnelijke verwerving.

• Informatiebijeenkomsten (september 2021) 
Voor belanghebbenden en belangstellenden zijn in kleine setting bijeenkomsten 
georganiseerd. Het doel van de bijeenkomsten was tweeledig: informeren over 
de resultaten van de MER-onderzoeken en het ophalen van aandachtspunten 
die meegewogen moesten worden bij de keuze van het VKA. Vragen die zijn 
voorgelegd zijn: zijn er nog meer maatregelen te bedenken die de effecten van 
Folding Boxboard Eerbeek op de omgeving kunnen verminderen, zijn er nog 
andere aanpassingen mogelijk die de leefbaarheid vergroten?  
Welk omgevingseffect moet voor u in de afweging de meeste aandacht krijgen? 
Wat vindt u belangrijk dat Gedeputeerde Staten meeneemt in de keuze voor 
een VKA?  
Het advies van de omgeving aan Gedeputeerde Staten is opgenomen in de 
notitie van 16 november 2021: “Project Folding Boxboard Eerbeek B.V, van 
alternatieven naar een voorkeursalternatief, Bundeling reacties 
omgevingsproces september-november 2021”.  

 → Resultaat participatie: Veel aangedragen ideeën kwamen overeen met de 
resultaten uit het MER (geluidswanden, bronmaatregelen, doorstroming 
verkeer). Participatie heeft de knelpunten en oplossingsrichtingen bevestigd. 
Participatie heeft daarnaast opgeleverd: 

 − Uit de reacties blijkt dat veel waarde wordt gehecht aan een groene 
woonomgeving met uitzicht en uitstraling van een woonwijk. Bij de 
uitwerking van het ontwerp is de nieuwe weg zo veel mogelijk onttrokken 
aan het zicht door (deels) verdiepte ligging en begroeide geluidswanden. 
Ook zijn extra bomen, struiken en zichtlijnen in het ontwerp opgenomen.  
Het zichtbaar maken van de Eerbeekse beek en wandelmogelijkheid langs  
de beek draagt bij aan de uitstraling van een woonwijk. 

 − Verbeterde communicatie tussen FBE en de omgeving. FBE is gestart  
met een eigen nieuwsbrief voor omwonenden en een aanspreekpunt  
om klachten te kunnen melden.  
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 − Bij de bestuurlijke keuze over het VKA heeft de wens van de omgeving - 
goede balans tussen industrie en wonen/leefbaarheid, verminderen hinder 
en rekening houden met nieuwe gehinderden en eigendommen van  
derden - zwaar meegewogen.

• Veldbezoek en bestuurlijk gesprek (oktober 2021) 
Meerdere bewonersgroepen hebben na de openbare bijeenkomsten verzocht 
om een bestuurlijk gesprek, voorafgaand aan de keuze voor een VKA. Om dit 
mogelijk te maken is de besluitvorming met drie weken uitgesteld. 
Omwonenden van de vijf onderzochte ontsluitingsroutes hebben de mogelijk–
heid gekregen om in gesprek te gaan met de gedeputeerde en wethouder 
(portefeuillehouders Eerbeek-Loenen 2030). Zij hebben elkaar gesproken  
tijdens een rondwandeling door het gebied.

 → Resultaat participatie: Bestuurders hebben door de persoonlijke gesprekken 
op locatie een goed beeld kunnen vormen van de wensen, zorgen, kansen en 
knelpunten. De bestuurders hebben deze kennis betrokken bij de keuze voor 
het voorkeursalternatief.

 4.2 Participatie planuitwerkingsfase
In de planuitwerkingsfase wordt het VKA uitgewerkt tot een inpassingsplan.  
Het detailniveau van het plan neemt in deze fase toe. Voor het participatieproces 
betekent dit dat de vraagstukken steeds concreter worden. Onderstaand de 
belangrijkste participatiemomenten en resultaten van de participatie tijdens  
de planuitwerkingsfase.

• Groenzone en geluidswand Poelkampstraat/Volmolenweg (eind 2020-2022) 
Grenzend aan de Poelkampstraat /hoek Volmolenweg wordt een groenzone 
met daarnaast een geluidswand gerealiseerd. Met de aanwonenden is op 
meerdere momenten besproken welke inrichting bij kan dragen aan een 
prettige leefomgeving. Wensen als: parkeerplaatsen, container-opstelplaatsen, 
groenblijvende beplanting en geen plaatsing van speeltoestellen en bankjes 
zijn meegenomen in het definitieve ontwerp van Folding Boxboard Eerbeek B.V. 
van de groenzone.

 → Resultaat participatie: aan het ontwerp zijn op verzoek van de aanwonenden 
parkeerplaatsen, container-opstelplaatsen en een verkeersdrempel in de 
Poelkampstraat toegevoegd. De groenzone wordt op verzoek van de 
aanwonenden vooral ingericht om het zicht op de fabriek te beperken  
en niet om te recreëren. 

• Inrichting groenzone ’t Haagje (februari 2022) 
Het VKA voor een nieuwe aan- en afrijdroute gaat door een bestaande 
groenstrook langs ’t Haagje. Met de direct aanwonenden zijn verschillende 
gesprekken gevoerd over de inrichting van de groenzone en de aansluiting van 
de particuliere percelen op nieuwe weg. Deze wensen van de aanwonenden 
zijn zo veel als mogelijk meegenomen in het ontwerp van de nieuwe weg en  
de inrichting van de groenzone. Niet alle punten waar overeenstemming over 
is bereikt kunnen geborgd worden in het inpassingplan. Het detailniveau en  
de aard van de wensen past niet in het ruimtelijk plan. Toezeggingen die zijn 
gedaan over de inrichting, worden in een separate brief naar de betreffende 
eigenaren gestuurd. 

 → Resultaat participatie: De ruimte tussen de nieuwe weg en de particuliere 
eigendommen aan de Coldenhovenseweg wordt zo veel mogelijk naar de 
wens van de aangrenzende eigenaren ingericht. Het gaat onder andere om 
het plaatsen van twee toegangshekken en schuttingen op de erfgrenzen, 
verlichting langs het toegangspad, beplanting van de geluidswand en de 
mogelijkheid om op eigen grond afschermende beplanting te plaatsen.  
Deze inrichting kan op instemming rekenen van het merendeel van de 
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aanwonenden. Voor de volledigheid goed om te vermelden.  
Instemming op het ontwerp van het gebied tussen de erfgrens en de 
geluidswand betekent niet dat er instemming is over de keuze voor  
de voorkeursvariant – de nieuwe weg door ’t Haagje. 

• Gesprekken verkeersveiligheid nieuwe route (april 2022) 
De VKA-uitwerking van de nieuwe route leverde bij de omgeving zorgen op 
over de verkeersveiligheid. De zorgen zijn besproken met de verkeerskundigen 
uit het project. De gesprekken hebben ertoe geleid dat de kruispunten 
Volmolenweg/nieuwe weg door het haagje en de kruising nieuwe weg met  
de Wethouder Sanderstraat zijn aangepast. De wijzigingen zullen een positief 
effect hebben op de verkeersveiligheid van met name fietsers en voetgangers.

 → Resultaat participatie: Het kruispunt nieuwe weg-Volmolenweg en het 
kruispunt nieuwe weg -Wethouder Sandersstraat zijn aangepast na 
gesprekken met de aanwonenden. De kruising met de Wethouder Sanders–
straat gaat in het aangepaste ontwerp uit van een andere voorrangssituatie 
(nieuwe weg moet voorrang verlenen). De kruising met de Volmolenweg is 
ook aangepast. De huidige versmalling op de Volmolenweg (bij ’t Haagje) 
blijft behouden.  
De aanpassingen van de kruispunten komen zo veel mogelijk tegemoet  
aan de wensen van de direct aanwonenden. De aanpassingen zijn gericht  
op een veiligere situatie voor voetgangers en fietsers.  
Voor de volledigheid goed om te vermelden dat aanpassingen aan de 
kruispunten en tegemoetkomen aan de wensen niet betekent dat er met  
de direct aanwonenden instemming is over de keuze voor de voorkeurs–
variant – de nieuwe weg door ’t Haagje.

• Bijeenkomst VKA (mei 2022) 
In mei is een inloopbijeenkomst georganiseerd om de stand van zaken van  
de uitwerking VKA te presenteren en het gesprek hierover te voeren.  
Deze bijeenkomst werd druk bezocht (60 mensen). De bijeenkomst heeft 
weinig reacties opgeleverd. De bijeenkomst heeft niet geleid tot aanpassen  
van het plan. 

 → Resultaat participatie: alle belangstellenden zijn op de hoogte van de 
inhoud en proces. De bijeenkomst heeft niet geleid tot grote aanpassingen 
in de onderzoeken en plannen. 



Participatieproces project Folding Boxboard Eerbeek Verantwoordingsnotitie 21

  Bijlage 1: Participatieladder

We betrekken graag iedereen bij de uitwerking van het project. Niet iedereen 
heeft echter hetzelfde belang. Ook lenen niet alle onderdelen van het proces zich 
voor een participatieproces. Aan de hand van de participatieladder is per projectfase 
in kaart gebracht op welke wijze de verschillende partijen betrokken worden bij 
het proces. 

Trede 1: Informeren
Het projectteam informeert de belangstellenden en 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 gevraagd en ongevraagd 
hun mening of advies tijdens 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.

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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  Bijlage 2: Communicatie- en 
participatiemiddelen

In het proces om te komen tot het inpassingsplan is gebruikgemaakt van 
verschillende communicatie- en participatiemiddelen. Beperkende maatregelen 
als gevolg van COVID 19 hebben invloed gehad op de inzet van deze middelen. 
Fysieke bijeenkomsten en gesprekken zijn in deze periode vervangen door digitale 
en schriftelijke gesprekken en bijeenkomsten. Ook zijn ingesproken presentaties 
op de website gezet.

  Website EL2030
De website www.eerbeekloenen2030.nl is de centrale plek voor informatie–
voorziening over het programma en de projecten. De website is daarnaast 
ingericht om dienst te kunnen doen als digitaal participatieplatform: 
belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de website hun mening  
geven of vragen stellen. Dit kan via het invullen van een reactieformulier of door 
rechtstreeks contact op te nemen met de omgevingsmanager. In alle gevallen 
volgt een persoonlijke terugkoppeling op de ingediende reactie of vraag. 
Voor het project FBE hebben we een projectpagina waarop informatie over o.a.  
de stand van zaken, de doelstellingen, proces en de planning staat. https://www.
eerbeekloenen2030.nl/projecten/folding-boxboard-eerbeek-mayr-melnhof.

  (Digitale) Bijeenkomsten
Bij voorkeur komen we fysiek bijeen, maar als dit door omstandigheden niet kan 
organiseren we de bijeenkomsten op digitale wijze. Tijdens het planproces zijn 
zowel fysieke als digitale bijeenkomsten gehouden. Gesprekken met specialisten 
over de MER zijn digitaal gevoerd. De meeste bijeenkomsten die fysiek 
plaatsvonden zijn kleinschalig ingericht. In kleine groepen, met uitgeprinte 
presentaties, zijn op een veilige manier constructieve gesprekken gevoerd.

  (Individuele) gesprekken
Met name direct belanghebbenden maakten regelmatig gebruik van de 
mogelijkheid om hun persoonlijke verhaal in een één-op-één gesprek te delen.  
In gesprek is het makkelijker en laagdrempeliger om de specifieke situaties te 
bespreken. De mogelijkheid voor stakeholders om persoonlijk contact te zoeken 
met de omgevingsmanager stond gedurende de hele planuitwerkingsfase open. 
Ook was er de mogelijkheid om met een grotere groep (via beeld-bellen) in gesprek 
te gaan met de omgevingsmanager(s). Hier is meerdere keren gebruik van gemaakt 
door bewonersgroepen met een gemeenschappelijke zorg en/of belang.

  Informeren en uitnodigen
Om de omgeving te informeren of om ze uit te nodigen om aan het 
participatieproces deel te nemen, is gekozen voor onderstaande middelen:

• Nieuwsbrief EL2030: Periodieke (digitale) nieuwsbrief. Hiermee houden we 
belangstellenden actief op de hoogte van specifieke ontwikkelingen binnen 
projecten en de voortgang van het totale programma.

• Aanschrijving op adres: Om heel gericht mensen of groepen uit te nodigen 
• of te informeren is gebruik gemaakt van informatie verzenden per post (brief ). 

Ook zijn voor de groenzone Poelkampstraat/Volmolenweg meerdere flyers per 
post gestuurd.

• Social media: Inzet van Facebook en Twitter van provincie en gemeenten 
Brummen om een breder publiek te bereiken en belangstellenden te informeren 
over nieuwswaardige ontwikkelingen.

https://www.eerbeekloenen2030.nl
https://www.eerbeekloenen2030.nl/projecten/folding-boxboard-eerbeek-mayr-melnhof
https://www.eerbeekloenen2030.nl/projecten/folding-boxboard-eerbeek-mayr-melnhof
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• GemeenteThuis: Om een breder publiek te bereiken is gebruik gemaakt van  
de gemeentepagina om nieuws rondom het project naar buiten te brengen. 
GemeenteThuis is een onderdeel van het wekelijkse nieuwsblad 
BrummensNieuws. 

• Krant/ huis-aan-huisblad: Formele tervisielegging of besluiten waarop 
bezwaar of beroep mogelijk is moeten gepubliceerd worden in het provinciaal 
blad (digitale uitgave van provincie Gelderland). Om een breder publiek te 
bereiken zijn formele procedures of besluiten ook gecommuniceerd via een 
huis-aan-huisblad.
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  Bijlage 3: Overzichtslijst  
Participatie- en communicatie FBE  
Participatieverantwoording periode 
2017 - 2022

In deze bijlage treft u een overzicht aan van belangrijke communicatie- en 
participatiemomenten voor het project FBE. Op programma-niveau zijn 
momenten geweest die van invloed zijn geweest op het project FBE.  
Daarnaast is voor het project FBE een zelfstandig participatie- en communicatie–
traject doorlopen. De communicatie- en participatiemomenten voor het totale 
programma en de momenten specifiek voor het project FBE zijn in deze bijlage  
in twee aparte tabellen weergegeven. 

  Programma Eerbeek-Loenen 2030

Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden participatie- 
mogelijkheid Resultaat

Pré-verkenningsfase

09-11-2017 Workshop Belangen- 
vertegenwoordiging 
ondernemers, bewoners, 
woningbouw, industrie, 
cleantech regio, 
onderwijs,  
energieorganisaties en 
overheden.

Workshop over de opgaven 
en ambities in Eerbeek.  
Ter bespreking is voorgelegd: 
De Position Paper van 
de industrie (IKEL) en de 
Second opinion haalbaarheid 
opgaven Eerbeek 2030 
(McKinsey).

Er is een start gemaakt met:
 − Toekomstperspectief
 − Samenwerking 

Er is opgehaald wat iedere 
vertegenwoordiger verwacht 
te halen en brengen op het 
gebied van leefbaarheid, 
vestigingsklimaat en 
energie.

7/13/20 - 12- 
2017

Workshop (3x), 
Bestuurlijk 
overleg (1x)

Belangen- 
vertegenwoordiging 
ondernemers, bewoners, 
woningbouw, industrie, 
cleantech regio, 
onderwijs, energie-
organisaties en 
overheden.

Workshops:  

Energietransitie en 
duurzaamheid:  
bepalen ambitieniveau en 
inventariseren van wensen.  

Governance:  
vormgeven samenwerking, 
uitwerken mogelijke 
organisatiemodellen, rol 
bepalen.

Leefbaarheid(focus), 
Industrie en Energie: 
Schetsen gewenste 
toekomstbeeld van Eerbeek 
inventariseren wensen en 
kansen.  

Bestuurlijk overleg:  
Gesprek met stakeholders 
over governance.

Verdere uitwerking van 
initiatieven/projecten, 
samenwerking, belangen en 
rollen. Er is verkend of een 
samenwerking wenselijk is 
en hoe deze er uit kan zien.
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden participatie- 
mogelijkheid Resultaat

Pré-verkenningsfase

24-04-2018 Gesprek Dorpsraad Eerbeek-Hall 
en Wijkraad Eerbeek 
Zuid

Gesprek over rol 
belangenbehartiging 
bewoners via de Wijk-en 
dorpsraad. 

Gesprek met Wijk- en 
dorpsraad Heeft geleid tot 
een formele rol voor de Wijk- 
en dorpsraad in het proces.  
De Wijk- en dorpsraad 
krijgen de mogelijkheid 
om de stuurgroep Eerbeek-
Loenen 2030 rechtsreeks te 
spreken.

05-06-2018 Uitnodigings- 
brief voor 
informatie- 
markt

Organisaties, bedrijven, 
overheden en belangen–
vertegenwoordigers uit 
Eerbeek

Mogelijkheid om te reageren 
op:
 − concept-lijst projecten 

Eerbeek-Loenen 
2030. Gevraagd is om 
aandachtspunten en 
aanvullingen. 

 − participatiestructuur  
voor wijk- en dorpsraad. 

 − wie met welke rol 
betrokken moet worden 
bij de verkenning van de 
afzonderlijke projecten.

Er zijn geen nieuwe 
projecten aangedragen 
voor het programma 
Eerbeek-Loenen 2030. 
Voor alle projecten zijn 
aandachtspunten opgehaald. 
Deze inhoudelijk punten 
zijn meegenomen in 
de verkenning van de 
afzonderlijke projecten. 

Partijen die aangegeven 
hebben betroken te willen 
zijn bij verdere uitwering 
zijn in de afzonderlijke 
projecten benaderd en 
betrokken bij het proces. 

Alle aandachtspunten 
en beantwoording zijn 
weergegeven in een notitie 
‘Bundeling reacties_ 
informatiemarkt 5 juni 
2018_EL2030’. Deze notitie 
is een bijlage bij besluit 
Projectenboek en IOK  
(1 oktober 2018).

Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Verkenningsfase

01-10-2018 Protocol Wijkraad Eerbeek Zuid 
Dorpsraad Eerbeek-Hall 
(belangen- 
vertegenwoordiging 
bewoners 
participatieproces)

Formele vastlegging rol wijk- 
en dorpsraad in organisatie 
programma Eerbeek-Loenen 
2030. 

Ondertekening Protocol 
Belangenvertegen-
woordiging Bewoners door 
Wijkraad Eerbeek Zuid, 
Dorpsraad Eerbeek-Hall en 
de voorzitter stuurgroep.

01-10-2018 Participatie- 
plan Eerbeek-
Loenen 2030, 
format voor de 
verkennings- 
fase

Belangstellenden Wijkraad Eerbeek Zuid, 
Dorpsraad Eerbeek-Hall, 
Dorpsraad Loenen en 
Brummenenergie zijn 
gevraagd om input te 
leveren.

Vaststelling projectenboek, 
ondertekening 
intentieovereenkomst 
over samenwerking (IOK) 
met als bijlage’ format 
participatieplan voor de 
verkenningsfase’. Besluit 
om voor ieder project 
binnen Eerbeek Loenen 
2030 participatie integraal 
onderdeel te maken het 
proces en gebruik te 
maken van het format 
participatieplan. 
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Verkenningsfase

Okt 2018 Website www.
eerbeekloenen 
2030.nl

Alle belangstellenden Ondersteunend aan 
participatietraject 
(informeren, uitnodigen, 
contact)

Een projectwebsite die 
actueel is en waar voor 
zowel het programma als 
de afzonderlijke projecten 
alle beschikbare informatie 
gedeeld wordt.  

27-11-2018 
28-11-2018 
04-12-2018

Informatie- 
markt  
(3 bijeen- 
komsten)

Alle belangstellenden Informatiebijeenkomsten 
georganiseerd door de 
gemeente Brummen over 
het masterplan Centrum 
en Eerbeekse beek. Tevens 
was stand EL2030 ingericht. 
Doel: informeren over het 
definitieve Projectenboek 
Eerbeek-Loenen 2030 (totaal 
8 projecten) en ophalen 
van aandachtspunten 
voor het programma en 
participatieproces.

Opbrengst is gebundeld 
in ‘Eerbeek laat van 
zich horen! verslag 
informatiebijeenkomsten 
over het centrum en 
de Eerbeekse Beek’. 
Voor de projecten 
LCE, Energietransitie, 
Talent & Opleiding en 
Wegennet (N786) zijn 
aandachtspunten opgehaald. 
De aandachtspunten 
sloten aan bij de opgave 
van de verkenningsfase en 
zijn meegenomen in de 
verkenning. Voor het project 
LCE zijn vooral andere 
bestemmingen voor het 
voormalig Burgersterrein 
opgehaald. Deze 
opmerkingen paste toen niet 
in de scope van het project 
en zijn niet meegenomen in 
de verkenningsfase.

23 januari 
2019

Technische 
briefing

Provinciale 
Statencommissie EEM

Kennisnemen van 
programma Eerbeek-Loenen 
2030.

Leden Provinciale Staten zijn 
volledig op de hoogte van het 
programma Eerbeek-Loenen 
2030.

17 april 
2019

Informatie 
bijeenkomst, 
veldbezoek en 
gesprek

Provinciale Staten van 
Gelderland

Kennisnemen van 
het programma en 
gesprek voeren met 
gemeente, industrie en 
belangenvertegenwoordigers 
bewoners over programma 
Eerbeek-Loenen 2030. 
(onderdeel van het 
inwerkprogramma)

Leden Provinciale Staten zijn 
volledig op de hoogte van het 
programma Eerbeek-Loenen 
2030.

01-07-2019 Nieuwsbrief 
(digtaal)

Alle belangstellenden Ondersteunend aan 
het participatieproces 
(informeren, uitnodigen, 
contact).

Een digitale nieuwsbrief 
Eerbeek-Loenen 
2030. Belangrijkste 
communicatiemiddel, 
wordt uitgebracht 1x per 
4-6 weken. Mogelijkheid 
om aan te melden en de 
nieuwsbrieven automatisch 
digitaal te ontvangen. 

11-09-2019 Uitspraak 
Raad van State

- - Uitspraak Raad van 
State bestemmingsplan 
Eerbeek. Vernietiging 
planonderdelen: - 
bedrijfslocatie Mayr-Melnhof 
(nu FBE) - voormalig 
Burgersterrein, beoogde 
locatie LCE. Heroverweging 
projectenboek Eerbeek-
Loenen 2030 noodzakelijk. 
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Verkenningsfase

09-12-2019 Besluit - - Stuurgroep-besluit reparatie 
bestemmingsplan Eerbeek: 
Voor project FBE (voorheen 
Mayr Melnhof) en project 
LCE wordt de reparatie 
van het bestemmingsplan 
opgepakt via een 
inpassingsplan.

27 januari 
2020

Bestuurlijk 
overleg

Wijk- en dorpsraad Adviseren participatieproces 
in de verkenningsfase voor 
de projecten Eerbeek-Loenen 
2030.

Wijk- en dorpsraad hebben 
verzocht om de voortgang 
van projecten niet ten 
koste te laten gaan van een 
zorgvuldig omgevingsproces. 
De stuurgroep heeft 
bevestigd dat participatie 
integraal onderdeel is van 
het proces en medebepalend 
is voor de planning.

  Project Folding Boxboard Eerbeek
Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Verkenningsfase

11-09-2019 Uitspraak 
Raad van State

- - Uitspraak Raad van 
State bestemmingsplan 
Eerbeek. Vernietiging 
planonderdelen:
 − bedrijfslocatie Mayr-

Melnhof (nu FBE)
 − voormalig Burgersterrein, 

beoogde locatie LCE.
Heroverweging 
projectenboek Eerbeek-
Loenen 2030 noodzakelijk. 

09-12-2019 Besluit - - Stuurgroep-besluit reparatie 
bestemmingsplan Eerbeek: 
Voor project FBE (voorheen 
Mayr Melnhof) en project 
LCE wordt reparatie van 
het bestemmingsplan via 
inpassingplan opgepakt. 

Januari 
2020

Besluit - - Instemmen met canvas 
omgevingsmanagement 
Mayr Melnhof door 
stuurgroep.

Februari 
2020

Nieuwsbrief Belang- 
stellenden 

Informeren Start proces 
inpassingsplannen LCE 
en FBE. Aankondiging 
gesprekken met direct 
aanwonenden en later (vanaf 
april) start ontwerpproces in 
breder verband. 
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Verkenningsfase

6 maart 
2020

Brief Direct omwonenden 
FBE

Uitnodiging voor 
gesprekken in kleine 
groepen (kleinschalige 
bijeenkomsten). 
Vooruitlopend op de 
uitwerking is gevraagd 
in gesprek te gaan om te 
horen wat omwonenden 
belangrijk vinden en welke 
aandachtspunten in de 
verdere uitwerking terug 
moeten komen.

Aanmeldingen van direct 
aanwonenden om in gesprek 
te gaan. 

De uitnodigingsbrief is 
gestuurd aan 
117 huishoudens om deel te 
nemen aan kleinschalige 
bijeenkomsten. De respons 
op de uitnodiging was 
ongeveer 50%.

17 maart 
2020

Brief Direct aanwonenden 
FBE

Annulering bijeenkomsten 
tot 6 april 2020 (lockdown 
COVID-19)

1 april 2020 Brief Direct aanwonenden 
FBE

Annulering bijeenkomsten 
tot 1 juni (beperkingen 
voor bijeenkomsten ivm 
COVID-19)

Opnieuw annulering fysieke 
bijeenkomsten.  
Gezocht wordt 
naar alternatieve 
communicatiemiddelen om 
participatie voort te kunnen 
zetten. 

April 2020 Nieuwsbrief Belangstellenden Informeren Annulering fysieke 
bijeenkomsten ivm 
COVID-19 maatregelen 
(voor projecten LCE, FBE 
en Wegennet). Annulering 
geplande gesprekken met 
direct betrokkenen en uitstel 
bredere bijeenkomst. 

Juni 2020 Nieuwsbrief Belangstellenden Informeren Vooraankondiging ter 
visielegging NRD in aug/sept 
2020

Juni 2020 Website Belangstellenden Vernieuwde website met 
mogelijkheid om digitaal via 
een reactieformulier.

Mogelijkheid om 
laagdrempelig, digitaal 
contact te leggen met het 
projectteam. Op de (tijdelijke) 
webpagina ‘denk mee, doe 
mee’ staan ook vragen aan de 
lezer om mee te denken over 
het project FBE.

Juli 2020 Flyer Aanwonenden FBE, LCE 
en Wegennet

Attenderen op 
contactmogelijkheden en 
informatiemogelijkheden.

Belanghebbenden zijn 
extra geïnformeerd over de 
voortgang in de projecten 
en mogelijkheid om contact 
op te nemen. Verstuurd 
naar 480 adressen (voor 
Wegennet, LCE en FBE 
samen)
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Verkenningsfase

Augustus 
2020

 − Publicatie 
provinciaal  
blad  
(3-8-2020)

 − Regiobode 
(4-8-2020) - 
Brummens 
nieuws  
(14-8-2020)

 − Nieuwsbrief 
EL2030  
(4-8-2020)

 − Gemeente- 
Thuis  
(week 35)

 − Mail
 − Social 

media 
Gemeente 
Brummen

 − Belangstellenden
 − Mensen die eerder 

aangegeven hebben 
op de hoogte te 
willen blijven  
(per mail)

Ter inzagelegging Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD). In periode van 
11 augustus tot en met 
21 september 2020 is de 
mogelijkheid geweest voor 
indienen van een zienswijze.

Vragen die zijn gesteld:
 − Zijn de alternatieven 

volledig?
 − Ontbreken er 

nog varianten of 
alternatieven?

 − Worden de juiste 
milieuthema’s 
onderzocht?

 − Worden de juiste 
uitgangspunten voor de 
onderzoeken gehanteerd? 

Aankondiging en 
aanmeldmogelijkheid voor 
informatiebijeenkomst 
9-9-2020

Op de NRD van Mayr-
Melnhof zijn 19 zienswijzen 
ingediend. 

Voor de bedrijfslocatie van 
Mayr-Melnhof wordt de 
zorg uitgesproken over de 
verkeersafwikkeling via de 
bestaande wegen.  
Verzocht wordt om breder 
te kijken dan alleen de 
uitspraak van de Raad van 
State.  
Dit verzoek is overgenomen 
en heeft geleid tot een 
besluit in oktober om een 
alternatievenonderzoek 
uit te voeren voor de 
verkeersafwikkeling. 

9-9-2020  − Informatie 
bijeenkomst

 − Digitaal 
alternatief: 
ingesproken 
Powerpoint-
presentatie 
over de NRD

Belangstellenden Informeren en in gesprek 
over de inhoud van de NRD. 
(vooraf inschrijven voor 
gesprekken in kleine setting. 
Totaal 7 ronden van 45 min)

Ongeveer 30 personen 
hebben zich laten 
informeren en hebben 
deelgenomen aan de 
informatiebijeenkomsten. 

Het verzoek is om de 
verkeersafwikkeling ook 
mee te nemen in het plan 
en ook te kijken of de aanleg 
van nieuwe wegen of andere 
aansluitingen op bestaande 
wegen mogelijk zijn.  
Dit verzoek is overgenomen 
en heeft geleid tot een 
besluit in oktober om een 
alternatievenonderzoek 
uit te voeren voor de 
verkeersafwikkeling.

Oktober 
2020

Nieuwsbrief Belang- 
stellenden

Informeren en verzoek 
inbreng te leveren.
 − Alternatievenonderzoek 

naar verkeersafwikkeling 
wordt ingevoegd in het 
proces

 − uitnodiging om 
oplossingen/alternatieven  
voor de verkeersafwikke- 
ling aan te dragen.

 − Mededeling dat 
communicatie komende 
tijd weer digitaal zal zijn.

 − Uitnodiging en oproep 
ook zelf initiatief te 
nemen om contact op te 
 nemen als er onduidelijk- 
heden of zorgen of 
nieuwe ideeën zijn. 

Pas op de plaats 
LCE en FBE, start 
alternatievenonderzoek. 

De mogelijkheid wordt 
geboden om alternatieven 
aan te dragen die getoetst 
worden op haalbaarheid in 
het alternatievenonderzoek. 
De uitkomst van het 
alternatievenonderzoek is 
de basis voor het vervolg van 
het project.  
Het alternatievenonderzoek 
geeft antwoord op veel van 
de ingediende zienswijzen 
NRD.
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Verkenningsfase

Oktober 
2020

 − Website 
EL2030 
(14-10-2020)

 − Nieuwsbrief 
(15-10-2020)

 − Website, 
twitter, 
facebook 
gemeente 
Brummen 
(15-10-2020)

 − Gemeente 
Thuis 
(16-10-2020)

 − Brief en 
mail aan 
indieners 
zienswijze 
NRD  
(20-10-2020)

 − Artikel van 
Wijk-en 
dorpsraad 
in de 
Regiobode 
(4-11-2020)

Belang- 
stellenden 

Processtap: Verkenningsfase 
(alternatievenonderzoek)

 − - Aandragen 
alternatieven voor de 
verkeersafwikkeling 
rondom FBE.

 − - Mogelijkheid 
voor indienen van 
alternatieven mogelijk  
tot 9 november 2020.

In totaal zijn 15 verschillende 
alternatieven opgehaald om 
het alternatievenonderzoek 
te beoordelen.  
Alle voorstellen zijn op 
haalbaarheid getoetst. 
Haalbare alternatieven zijn 
toegevoegd aan de NRD en 
worden volledig getoetst in 
de milieueffectrapportage.

27 oktober 
2020

Technische 
briefing

Gemeenteraad 
Brummen

Informeren over de stand 
van zaken projecten FBE en 
LCE Stellen van technische 
vragen over beide projecten 
aan projectteam en 
verantwoordelijk wethouder

De gemeenteraad is volledig 
op de hoogte van beide 
projecten.

23 
september 
2020

Besluit 
provinciale 
Staten 
Gelderland

Provinciale Staten Besluiten over: 
 − Coördinatiebesluit – 

Project Mayr-Melnhof
 − Voorbereidingsbesluiten ‒ 

Projecten LCE en Mayr-
Melnhof
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Planuitwerkingsfase

8 nov 2020 Brief en 
gesprek

Bewoners Volmolenweg, 
Coldenhovenseweg, 
Beekpad

Verzoek van omwonenden 
om in gesprek te gaan 
en afspraken maken over 
participatie gedurende 
proces.  

Gespreksmogelijkheid 
geboden (digitaal) op  
3 momenten:  
27, 30 november en  
2 december. 

 − Mailgroep om bewoners 
sneller en rechtstreeks te 
informeren

 − Delen eerste analyse 
alternatievenstudie

 − Input voor VKA van 
omwonenden wordt 
meegenomen in de 
overwegingen voor een 
keuze voor het VKA. 

 − Toezegging verfijnings- 
slag van het VKA: via 
schetssessies (of een 
digitale variant) worden 
belanghebbenden 
uitgenodigd om mee te 
denken en mee te tekenen.

 − Toezegging verkeer: 
organiseren 

College/webinar.  
Hier is invulling aan 
gegeven via een ingesproken 
PowerPoint-presentatie (op 
de site geplaatst 11-3-2020).

November 
2020

Flyer + 
intekenkaart

Bewoners 
Poelkampstraat 
en Volmolenweg 
(verzending per post)

Verzoek om wensen en 
ideeën aan te dragen voor 
groenzone en geluidswand 
Poelkampstraat/
Volmolenweg

Ongeveer 20 huishoudens 
maakten gebruik van deze 
mogelijkheid.  
Wensen en ideeën zijn 
gebundeld teruggekoppeld 
via een nota (feb 2021). 
Zo veel mogelijk ideeën 
komen terug in het ontwerp 
(waaronder beplanting, 
parkeerplaatsen en container 
opstelplaatsen en inrichting 
van het groen).

November 
2020- 
februari 
2021

Data op orde 
(trilling)

Specifieke adressen 
Volmolenweg en 
Kloosterstraat

STAB-advies heeft 
opmerkingen tav trilling 
gemaakt voor twee 
woningen Volmolenweg 
ikv het bestemmingsplan 
Eerbeek.  
In zienswijzen NRD 
en telefonisch hebben 
meerdere mensen 
aangegeven last te hebben 
van trilling. 

Er is een gesprek geweest 
met de bewoners van de 
betreffende woonhuizen.  
Er zijn trillingsmeters 
geplaatst om de werkelijke 
trilling te meten. 

10 
december 
2020

Technische 
briefing

Gemeenteraad 
Brummen

Informeren over de stand 
van zaken projecten FBE en 
LCE.  
Stellen van technische 
vragen over beide projecten 
aan projectteam en 
verantwoordelijk wethouder

De gemeenteraad is volledig 
op de hoogte van beide 
projecten.
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Planuitwerkingsfase

Februari 
2021

 − Brief
 − telefonisch 

contact 

 − Direct aanwonenden 
FBE 

 − Aanwonenden 
alternatieve 
ontsluitingsroutes.

 − Indieners zienswijze 
NRD

Actief, telefonisch 
informeren van direct 
belanghebbenden over het 
alternatievenonderzoek. 

Actief per brief aanschrijven 
van bewoners in gebied 
rondom fabriek en 
alternatievenstudie.

Rechtstreeks informeren van 
bewoners/bedrijven waarvoor 
mogelijk consequenties tav  
eigendom aan de orde is.

Begin 
Februari 
2021

 − Brief
 − telefonisch 

contact
 − website

Speciale aandacht voor 
bewoners die gehinderd 
kunnen worden door de 
alternatieven en mensen 
die zienswijzen/reacties 
hebben ingediend.
 
Direct aanwonenden 
fabriek en alternatieve 
ontsluitingsroutes

Belangstellenden

Informeren over nader te 
onderzoeken varianten en 
alternatieven in NRD
 
Delen van concept-
documenten:
 − Alternatievenonderzoek 

verkeersafwikkeling 
Mayr-Melnhof

 − Overzicht van uit te 
voeren onderzoeken 
Mayr-Melnhof  
(is onderdeel van de  
nieuwe NRD)

Uitnodiging om in 
gesprek te gaan over deze 
documenten. 
Mogelijkheid om vragen te 
stellen of aandachtspunten 
mee te geven richting 
besluitvorming.

4 t/m 16 feb evenemententool 
ingezet voor het inplannen 
van gesprekken voor de  
projecten FBE en LCE.

3 februari 
2021

Technische 
briefing

Gemeenteraad 
Brummen

Informeren over de stand 
van zaken projecten FBE en 
LCE. 
Stellen van technische 
vragen over beide projecten 
aan projectteam en 
verantwoordelijk wethouder

De gemeenteraad is volledig 
op de hoogte van beide 
projecten.

2 maart 
2021

 − Telefonisch 
contact

 − Mail
 − Website
 − Brief
 − Nieuwsbrief

 − Belangstellenden
 − Speciale aandacht 

voor mensen 
gehinderd kunnen 
worden door de 
alternatieven

 − Mensen die 
zienswijzen/reacties 
hebben ingediend.

Processtap: Besluit GS
(vaststellen NRD)

Informeren (geen inspraak)

Informeren over:
 − de Reactienota
 − het Alternatieven- 

onderzoek 
 − definitieve NRD.
 − participatieplan MM 

planuitwerkingsfase

Uitnodigen om contact op te 
nemen bij vragen.

2 maart 
2021

Statenbrief Provinciale staten van 
Gelderland

Informatie over project 
FBE, instemming door GS 
definitieve NRD

Provinciale Staten zijn 
op de hoogte van de 
ontwikkelingen en vervolg 
van het proces om te komen 
tot een PIP voor FBE
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Planuitwerkingsfase

9 maart 
2021

Statenbrief Provinciale staten van 
Gelderland

Informatie over project 
LCE, instemming door GS 
definitieve NRD

Provinciale Staten zijn 
op de hoogte van de 
ontwikkelingen en vervolg 
van het proces om te komen 
tot een PIP voor LCE.

25 maart 
2021

Technische 
briefing

Gemeenteraad 
Brummen

Informeren over de stand 
van zaken project LCE. 
Stellen van technische 
vragen aan projectteam en 
verantwoordelijk wethouder

De gemeenteraad is volledig 
op de hoogte van het project.

15 juni 
2021

Besluit 
Provinciale 
Staten 
Gelderland

Provinciale Staten Besluiten over:
 − Voorbereidingsbesluiten
 − Projecten LCE en  

Mayr-Melnhof

28 juni 
2021

 − Nieuwsbrief
 − Website
 − Publieks- 

vriendelijke 
informatie

 − vragen- 
uurtjes met 
MER- 
deskundige

Omwonenden
Overige 
belangstellenden

Processtap: 
Planuitwerkingsfase 
(vrijgave MER-onderzoeken)

Informeren. 

Verzoek uit de omgeving 
om in een vroeg stadium 
informatie te delen.  
Daarbij ook het verzoek om 
de informatie gepast aan te 
bieden, rekening houdend 
met beschikbare tijd en 
achtergrondkennis van  
de omgeving.

Gedeelde informatie:
 − inhoudelijke 

MER-rapporten
 − samenvatting MER 

(‘overkoepelende notitie’)
 − Ingesproken presentaties 

(ppt) per MER-thema: 
verkeer& vervoer, 
geluid & trilling, 
geur, luchtkwaliteit, 
stedenbouw& visuele 
beleving,  
overige milieu-thema’s.

 − Vragenuurtjes met 
MER-deskundige 
(digitaal) op; 12 en 13 juli 
2021; 1 en 2 september 
2021.

Kennis delen en bespreken 
ter voorbereiding op de 
werksessie met de omgeving 
over de keuze VKA (in sept).

Belanghebbenden en 
belangstellenden zijn in de 
gelegenheid gesteld om op 
een laagdrempelige manier 
kennis te nemen van de 
onderzoeksresultaten.  
Op deze manier zijn zij 
in staat gesteld om in 
september inhoudelijk mee 
te praten over de uitkomsten 
van de onderzoeken en 
voorbereiding van de  
keuze voor het VKA. 

Gesprekken met de 
omgeving hebben ook de 
onderzoeken aangescherpt 
en aandachtspunten voor 
vervolgonderzoek opgeleverd.

Vragen over de 
MER-onderzoeken en 
de antwoorden zijn 
gebundeld in de notitie 
‘vraag- en antwoordlijst 
MER-onderzoeken.  
Deze notitie is 28 juli 2021 
gedeeld op de website.
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Planuitwerkingsfase

September 
2021

 − Individuele 
gesprekken

 − bijeenkomst
 − schriftelijke 

reacties

 − Belangstellenden
 − Speciale aandacht 

voor mensen die 
gehinderd kunnen 
worden door de 
alternatieven.

Processtap: 
Planuitwerkingsfase 
(voorbereiden keuze VKA)
 
Informeren over:  
inhoud MER-resultaten 
per alternatief, impact op 
de omgeving, kosten en 
mogelijke mitigatie.
 
Vragen die zijn voorgelegd 
aan de omgeving: 
 − Zijn er nog meer 

maatregelen te bedenken 
die de effecten van 
een alternatief op de 
omgeving kunnen 
verminderen?

 − Zijn er nog andere 
aanpassingen mogelijk 
die de leefbaarheid 
vergroten?

 − Welk omgevingseffect 
moet voor u in de 
afweging de meeste 
aandacht krijgen?

 − Wat vindt u belangrijk 
dat de bestuurder 
meeneemt in de 
keuze voor het 
voorkeursalternatief? 

Eigenaren die door een van 
de alternatieven mogelijk in 
eigendom worden geraakt 
zijn persoonlijk gebeld 
en uitgenodigd voor een 
persoonlijk gesprek. 

Voor alle belanghebbenden 
en belangstellenden is een 
bijeenkomst georganiseerd 
op 16 september 2021. 

Het advies van de omgeving 
aan Gedeputeerde Staten is 
opgenomen in de notitie van 
16 november 2021: “Project 
Folding Boxboard Eerbeek 
B.V, Van alternatieven naar 
een voorkeursalternatief, 
Bundeling reacties 
omgevingsproces september-
november 2021”.  
(15 reacties per mail,  
15 mensen gebeld,  
10 persoonlijke gesprekken) 

Op deze wijze is het 
participatietraject onderdeel 
van het bestuurlijke besluit 
over het VKA.

9 september 
2021

Technische 
briefing

Gemeenteraad 
Brummen

Informeren over de stand 
van zaken projecten FBE. 
Stellen van technische 
vragen over het project 
aan projectteam en 
verantwoordelijk wethouder

De gemeenteraad is volledig 
op de hoogte van het project.

29 oktober 
2021

Bestuurlijk 
gesprek

Direct aanwonenden 
van alternatieven uit 
alternatieven onderzoek 
VKA FBE.

Processtap: 
Planuitwerkingsfase 
(voorbereiden keuze VKA) 

Gesprek op locatie op 
verzoek van omwonenden. 

7 korte gesprekken met 
omwonenden, gedeputeerde 
dhr Marking en wethouder 
mevr van Burgsteden op 
locatie. 

Verzoek van omwonenden 
om vóór besluitvorming 
over het VKA op locatie te 
spreken met bestuurders is 
georganiseerd.  

Bestuurders hebben zorgen, 
aandachtpunten en kansen 
uit de eerste hand gekregen 
van omwonenden. 

Besluitvorming over VKA 
is 3 weken uitgesteld om 
de gesprekken mogelijk te 
maken. 
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Planuitwerkingsfase

November 
2021

 − Flyer (per 
post)

 − Inloop-
bijeenkomst 

Direct aanwonenden 
Poelkampstraat/
Volmolenweg

Processtap: 
Planuitwerkingsfase  
(poelkampstraat) 

Eerder ingebrachte wensen 
en ideeën zijn vertaald naar 
twee varianten. Omgeving 
wordt gevraagd om mee te 
denken over: 
 − Parkeren langs de 

Poelkampstraat 
 − Container-opstelplaatsen
 − nrichting groenzone 

Poelkampstraat 
(beplanting en 
wandelpad)

 − Inrichting groenzone 
Volmolenweg

Gesprek met aanwonenden 
Poelkampstraat en 
Volmolenweg  
(4 november 2021). 

Opbrengst:  
concrete voorstellen 
voor parkeerplaatsen, 
container opstelplekken 
en inrichtingen en gebruik 
groenzone. 

Nov- dec 
2021

 − Brief 
Gesprek

 − Persbericht
 − Nieuwsbrief 
 − Bijeenkomst

 − Belangstellenden
 − Speciale aandacht 

voor mensen die 
mogelijk gehinderd 
worden door het 
gekozen VKA

Processtap: 
Planuitwerkingsfase 
keuze VKA)

 − Informeren over de  
keuze VKA

 − mogelijkheid om nav 
bericht over keuze VKA  
23 of 25 nov projectteam 
te spreken op locatie.

 − uitnodiging voor 
bijeenkomst 7 december 
(direct aanwonenden 
VKA ontvingen tevens 
uitnodiging per post) 

Vragen aan omgeving:  
De onderwerpen die we de 
direct aanwonenden hebben 
voorgelegd zijn:
1. Vormgeving en hoogtes 

van geluidswerende 
voorzieningen (keerwand, 
keerwand met groene 
wal, beplante geluidswal).

2. Wenselijkheid 
achterom-pad 
achtertuinen (korte) 
Coldenhovenseweg.

3. Ligging van het voetpad 
langs de Eerbeekse beek.

4. Beheer beplanting 
geluidswerende wand/
wal.

Doel van deze bijeenkomst is 
geweest om uitgangspunten 
te bepalen die belangrijk 
zijn voor de gedetailleerde 
MER-doorrekening van  
de route langs ’t Haagje. 

Aandachtspunten, 
beantwoording en 
verantwoording is 
opgenomen in de notitie: 
‘Bundeling en beantwoording 
reacties uitwerking nieuwe 
route langs ’t Haagje en 
inrichting Eerbeekse 
beek, Input omwonenden 
december 2021’

25 november 
2021

Veldbezoek 
(Horen van de 
Raad?)

Gemeenteraad 
Brummen

Informeren over de stand 
van zaken project FBE. 
Rondleiding op het terrein 
van FBE, informatie en 
gesprek met projectteam 
over de verschillende 
planonderdelen van het 
Voorkeursalternatief.

De gemeenteraad is volledig 
op de hoogte van het project 
om advies uit te brengen 
aan GS van Gelderland over 
de uitgangspunten van 
het ontwerp provinciaal 
inpassingsplan.
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Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Planuitwerkingsfase

12 januari 
2022

Technische 
presentatie

Provinciale Staten van 
Gelderland

Informeren over de stand 
van zaken Programma 
Eerbeek-Loenen 2030

Provinciale staten zijn 
volledig op de hoogte van het 
programma Eerbeek-Loenen 
2030 en de afzonderlijke 
projecten

14 maart 
2022

Technische 
briefing

Gemeenteraad 
Brummen

Informeren over de stand 
van zaken projecten FBE, 
LCE en wegennet. 
Stellen van technische 
vragen over programma 
Eerbeek-Loenen 2030 
aan projectteam en 
verantwoordelijk wethouder

De gemeenteraad is volledig 
op de hoogte van het 
programma Eerbeek-Loenen 
2030 en de afzonderlijke 
projecten.

16 maart 
2022

Veldbezoek en 
gesprek

Provinciale Staten van 
Gelderland

Informeren over 
de stand van zaken 
programma Eerbeek-
Loenen 2030, veldbezoek 
aan de verschillende 
projecten in Eerbeek en 
Loenen en gesprek met 
geïnteresseerden die met 
leden van PS wilden spreken 
over het programma 
Eerbeek-Loenen 2030

Provinciale Staten zijn 
volledig op de hoogte 
van het programma 
Eerbeek-Loenen 2030 en 
de afzonderlijke projecten. 
Zij hebben gesproken met 
en zich laten informeren 
door belangstellenden en 
belanghebbenden.

April 2022 Gesprekken Direct aanwonenden 
groenzone ‘t Haagje

Processtap: 
Planuitwerkingsfase 
(uitwerking VKA) 

Gesprek over 
verkeersveiligheid  
nieuwe ontsluitingsroute 

Gesprekken over 
aansluiting achtertuinen 
Coldenhovenseweg op 
nieuwe ontsluitingsroute.

Op basis van aangedragen 
suggesties zijn aanpassingen 
in het ontwerp van de 
kruispunten doorgevoerd 
(mn tbv fietsverkeer en 
voetgangers). 

Concrete afspraken over 
inrichting aansluiting tuinen 
op geluidswand van nieuwe 
ontsluitingsroute. 

Opgehaalde ideeën zijn 
verwerkt in de informatie/
posters van de bijeenkomst 
van 17 mei 2021

12 mei 
2022

Bijeenkomst Belangstellenden Processtap: 
Planuitwerkingsfase 
(uitwerking VKA) 

Informeren over stand van 
zaken uitwerking VKA

Mogelijkheid om in gesprek 
te gaan met projectteam, 
experts adviesbureau, FBE

Ongeveer 60 belangstellen 
hebben zich laten 
informeren en hebben 
gesprekken gevoerd tijdens 
de bijeenkomst.

Aanscherping uitwerking 
VKA.

1 juni 2022 Inwerk- 
programma 
nieuwe 
gemeenteraad

Gemeenteraad 
Brummen

Informeren over de stand 
van zaken programma 
Eerbeek-Loenen 2030. 
Fietstocht langs de 
Eerbeekse projecten die 
vallen onder programma 
Eerbeek-Loenen 2030

De nieuwe gemeenteraad 
is volledig op de hoogte van 
programma Eerbeek-Loenen 
2030.



38 Participatieproces project Folding Boxboard Eerbeek Verantwoordingsnotitie

Datum/
tijdvak Instrument Doelgroep

Geboden 
participatiemogelijkheid Resultaat

Planuitwerkingsfase

21 oktober 
2022

Bijpraat- 
moment en 
veldbezoek

College Brummen en 
projectteams Eerbeek-
Loenen 2030

Informeren over de stand 
van zaken programma 
Eerbeek-Loenen 2030, 
samenhang van de 
projecten en gesprek over de 
samenwerking tussen  
de partners.

College van Brummen en 
projectteams zijn volledig 
op de hoogte van de inhoud 
van het programma, de 
samenhang tussen de 
verschillende projecten  
wen de samenwerking.
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Eerbeek - Loenen 2030 is een samenwerkingsverband tussen
provincie Gelderland, gemeente Brummen, gemeente Apeldoorn en IKEL (Industriekern Eerbeek - Loenen
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	 1 Inleiding 
	Binnen de dorpskern van Eerbeek staat het bedrijf Folding Boxboard Eerbeek B.V. (FBE). Het bedrijf produceert speciaal karton voor de verpakking van voedsel en medicijnen. Op de huidige bedrijfslocatie is ruim 350 jaar een papier- en kartonfabriek gevestigd. Het bedrijf heeft zich in de loop van de tijd doorontwikkeld en heeft ook meerdere (internationale)eigenaren gehad. Om toekomstige ontwikkelingen op de bedrijfslocatie zorgvuldig te kunnen toetsen is een passende bestemming nodig voor het terrein van FB
	 1.1 Eerbeek-Loenen 2030
	Het programma Eerbeek-Loenen 2030 is een samenwerking tussen de Industrie–kern Eerbeek Loenen (IKEL), provincie Gelderland, gemeente Brummen en gemeente Apeldoorn. Gezamenlijk hebben deze partners de ambitie om in de dorpen Eerbeek en Loenen een aantal grote projecten te realiseren. Deze projecten dragen bij aan:
	Projecten die bijdragen aan één of meer van deze doelstellingen én waarvoor samenwerking tussen provincie, gemeente en industrie noodzakelijk is, zijn opgenomen in het programma Eerbeek-Loenen 2030. Tien projecten maken onderdeel uit van het programma. Het project Folding Boxboard Eerbeek B.V. (FBE) is één van deze projecten.
	De stuurgroep van het programma Eerbeek-Loenen 2030 heeft als taak de regie te voeren op het volledige programma, waaronder ook de verschillende projecten. De stuurgroep adviseert bestuurders van provincie Gelderland, gemeenten en de directie van de (papier)fabrieken over de koers, planning, inhoud en financiën. De stuurgroep neemt geen besluiten.
	 1.2 Bestemmingsplan Eerbeek 2018
	Voor een groot deel van de kom van Eerbeek is in 2018 een bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad Brummen. Het bedrijfsterrein van FBE viel binnen de plangrenzen van dit bestemmingsplan. In september 2019 is het planonderdeel FBE vernietigd, als gevolg van beroep bij de Raad van State (RvS). In het bestemmingsplan Eerbeek 2018 was voor het bedrijf extra ontwikkelruimte meegenomen. De RvS bepaalde dat onvoldoende was onderbouwd wat de effecten van deze extra ontwikkelruimte op de omgeving zouden zij
	 1.3 Inpassingplan Folding Boxboard Eerbeek
	Provincie Gelderland repareert de bestemming via een provinciaal inpassingsplan (PIP). In het PIP zijn de kaders en randvoorwaarden voor de bedrijfsbestemming van FBE vastgelegd. In de nieuwe bestemming is het uitgangspunt de vergunde productiecapaciteit van 200.000 ton papier/karton en 80.000 ontinkte stof. Uitbreiding van de vergunde productiecapaciteit is geen onderdeel van het PIP. Dat betekent dat de ontwikkelruimte die nog in de vergunning zit, gebruikt mag worden. Ook wordt het oordeel van de RvS ver
	Om een inpassingplan vast te kunnen stellen is veel onderzoek nodig. Vooral de onderzoeken die in beeld brengen wat het effect is op milieu en omgeving zijn omvangrijk. De conclusies worden verwerkt in de planregels en de plankaart. Samen vormen de onderzoeken de milieueffectrapportage (MER). Het MER maakt onderdeel uit van het PIP.
	Naast het inpassingsplan zijn ook vergunningen nodig. Een aantal ontwerp-vergunningen liggen tegelijk met het ontwerp-inpassingsplan ter inzage.
	 1.4 Participatie en communicatie
	Participatie en communicatie is een belangrijk onderdeel in het proces om te komen tot een inpassingsplan. Zo zijn er op meerdere momenten in het proces bestuurders, direct omwonenden en belangstellenden geïnformeerd en heeft er ook inventarisatie plaatsgevonden. De vraag om actief mee te denken leverde ideeën, wensen en zorgen op. Die leidden tot aanpassingen in het inpassingsplan en aanvullende toezeggingen. Op deze wijze heeft participatie zichtbaar bijgedragen aan de totstandkoming van het inpassingplan
	Helaas kreeg ook de door het project gewenste participatieaanpak te maken met beperkende COVID 19-maatregelen. Fysieke bijeenkomsten met grotere groepen als ook keukentafelgesprekken waren niet mogelijk. Het programma heeft er toen voor gekozen om intensiever te communiceren via de beschikbare onlinekanalen zoals de website www.eerbeekloenen2030.nl en de digitale nieuwsbrief. Een belangrijk digitaal middel voor het project FBE waren ook de ingesproken thema Powerpoint-presentaties. Daarnaast is ook meer ing
	 1.5 Leeswijzer
	In deze participatieverantwoordingsnotitie is het participatie- en communicatie–proces beschreven van het project FBE. In hoofdstuk 2 leest u een toelichting op uitgangspunten van het project en de processtappen die zijn doorlopen. In hoofdstuk 3 is toegelicht op welke wijze omgevingsmanagement en participatie is ingezet. In hoofdstuk 4 is het participatieproces per projectfase beschreven. Ook is toegelicht op welke wijze de opbrengst uit het participatieproces is verwerkt.
	In bijlage 1 is de participatieladder toegelicht. Bijlage 2 laat zien welke communicatiemiddelen zijn ingezet tijdens het proces. In bijlage 3 is een gedetailleerd overzicht opgenomen van participatie- en communicatiemomenten in het proces. 
	 2 Uitgangspunten en proces 
	In dit hoofdstuk leest u in het kort de uitgangspunten van het project en de doorlopen processtappen. 
	 2.1 Uitgangspunten 
	Het bedrijf Folding Boxboard Eerbeek B.V. heeft geldige vergunningen voor de productie en bedrijfsvoering. Echter een passende bestemming voor het bedrijfsterrein ontbreekt. Het uitgangspunt voor het inpassingsplan en de MER-onderzoeken is om de vergunde productiecapaciteit vastleggen in een passende bedrijfsbestemming. We nemen daarnaast wijzigingen in de bedrijfs–voering (korte termijn), de inrichting van de zone langs de Poelkampstraat en de verkeersafwikkeling mee in het plan. 
	Het bedrijf en de woonomgeving zijn met elkaar verweven. Dit levert spanning op. Bij alle afwegingen die worden gemaakt, kijken we naar het effect op de leefomgeving. Het effect op de leefomgeving komt zowel uit de MER-onderzoeken als van de bewoners. Het uitgangspunt voor het participatieproces is open en transparant.  De omgeving is actief gevraagd tussentijds mee te denken en te reageren op voorstellen. De continuïteit in dit afstemmingsproces heeft ervoor gezorgd dat het participatieproces een belangrij
	Grootste wijzigingen die door het inpassingplan mogelijk worden:
	Uitgangspunt voor de inrichting van het bedrijfsterrein is dat nieuwe ontwikkelingen op het terrein zo worden ingepast dat deze zo min mogelijk overlast opleveren voor de omgeving. 
	 2.2 Processtappen
	Het realiseren van een project verloopt stapsgewijs. Voor alle projecten uit het programma Eerbeek-Loenen 2030 wordt het processchema voor gebiedsontwikkeling van de provincie Gelderland gebruikt. Voor het project FBE is de verkenningsfase en de planuitwerkingsfase doorlopen.
	 2.2.1 Processtappen gebiedsontwikkeling
	Het provinciale processchema gebiedsontwikkeling gaat uit van vijf projectfasen: de pré-verkenning, verkenning, planuitwerking, realisatie en exploitatie&beheer.
	Iedere stap in het proces is een GO of NO GO moment. Als blijkt dat een stap niet positief wordt afgesloten, volgt er geen verdere uitwerking meer. Besluiten de partners om door te gaan naar de volgende fase, dan borgen zij de afspraken in een overeenkomst. Net als het project zelf worden de onderlinge afspraken tussen partners steeds concreter.
	Processtappen gebiedsontwikkeling
	 2.2.2 Verkenningsfase project FBE
	Het project FBE is gestart vanwege de uitspraak van de RvS. De RvS heeft in 2019 het planonderdeel voor de bedrijfslocatie FBE vernietigd en de gemeenteraad Brummen de opdracht gegeven het bestemmingsplan te repareren. Omdat er een concrete opdracht lag, start het proces van het inpassingplan voor FBE niet in de préverkenningsfase maar in de verkenningsfase. In deze fase is de afbakening van het project bepaald. Deze fase is afgesloten met een besluit over het voorkeursalternatief dat verder is uitgewerkt. 
	Verkenningsfase, proces op hoofdlijnen
	 2.2.3 Planuitwerkingsfase project FBE
	In de planuitwerkingsfase is het voorkeursalternatief uitgewerkt tot het niveau van een inpassingsplan. Een aantal planonderdelen, waaronder de pulpmachine, is gedetailleerder uitgewerkt voor een vergunningaanvraag. In de planuitwerkingsfase is veel overleg gevoerd met de omgeving. De input over vormgeving en inrichting van de nieuwe weg en de groenzone langs de Poelkampstraat heeft in belangrijke mate bijgedragen aan het plan, zoals dat er nu ligt. Ook maatregelen om overlast te verminderen zijn zoveel mog
	Afspraken over de realisatie worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de partners die samenwerken.
	Planuitwerkingsfase, proces op hoofdlijnen
	 3 Opzet participatieproces
	Het organiseren van een participatieproces is geen doel op zich. Het is een middel om een achterliggend doel te bereiken. In dit hoofdstuk leest u het doel van het participatieproces, voor welke participatiestrategie is gekozen en welke doelgroepen onderscheiden worden.
	 3.1 Doel van participatie 
	Het bedrijfsterrein van FBE ligt midden in een woonwijk. Zowel het bedrijf als de omgeving zijn in de loop der tijd doorontwikkeld. De verwevenheid tussen beiden is steeds groter geworden en levert spanning op. Het oordeel van de RvS om het planonderdeel bedrijfslocatie FBE te vernietigen was naar aanleiding van beroepen van met name direct omwonenden van de fabriek. De uitspraak laat zien dat concreter onderbouwd moet worden wat de effecten op de omgeving zijn als gevolg van het plan. Ook vraagt de Raad va
	Om invulling te geven aan de punten die de Raad van State meegaf is het van belang dat de omgeving meedenkt in het proces. De opdracht aan het projectteam is dan ook om participatie integraal onderdeel te maken van het proces om te komen tot een inpassingplan. De nadruk van het participatieproces ligt op het benutten van kennis, ervaringen en ideeën uit de omgeving. Daarvoor moeten belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken worden en moet een transparant proces gevolgd worden. Beschikbaar stellen 
	Aan het begin van iedere projectfase is een participatieplan opgesteld waarin staat hoe het participatietraject is ingericht. Daarin is aangegeven welke ruimte er is voor de omgeving om mee te denken en inbreng te leveren.
	 3.2 Doelgroepen
	Niet iedereen neemt in het participatieproces dezelfde positie in. Dit is afhankelijk van de rol, het belang en de verantwoordelijkheden. In grote lijnen zijn op basis hiervan aan het begin van het proces verschillende doelgroepen onderscheiden. De positie in het participatieproces bepaalt welke ruimte er is om het proces of inhoud te sturen. Aan de hand van de participatieladder (zie bijlage I) is bepaald op welk participatieniveau de doelgroepen betrokken worden. De participatieladder kent de volgende par
	 3.2.1 Bestuurlijk niveau
	Op bestuurlijk niveau onderscheiden we verschillende doelgroepen. In onderstaande tabel staan de doelgroepen, rol in het project en positie in het participatieproces.
	Doelgroep
	Doelgroep
	Rol in het project
	Mate van participatie
	Gedeputeerde Staten van Gelderland
	Beslissingsbevoegdheid
	Provinciale Staten van Gelderland
	Beslissingsbevoegdheid 
	College van B&W gemeente Brummen
	Informeren 
	Consulteren/Adviseren Samen beslissen
	Gemeenteraad gemeente Brummen
	Informeren Consulteren/Adviseren
	Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030
	Informeren Consulteren/Adviseren
	Directie Folding Boxboard Eerbeek B.V.
	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen

	 3.2.2 De omgeving
	Voor de omgeving zijn verschillende doelgroepen te onderscheiden. De indeling is gemaakt op basis van persoonlijk belang. Het kan voorkomen dat bewoners deel uitmaken van verschillende doelgroepen. In onderstaande tabel staan de doelgroepen, rol in het project en positie in het participatieproces.
	Doelgroep
	Doelgroep
	Rol in het project
	Mate van participatie
	Bewoners directe omgeving bedrijfsterrein
	InformerenConsulteren/Adviseren
	Bewoners met eigendom grenzend aan het tracé van de nieuwe weg
	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen
	Grondeigenaren binnen de grenzen van het plangebied
	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen
	Belangstellenden
	Informeren Consulteren/Adviseren

	 3.2.3 Belangenvertegenwoordiging
	De wijk- en dorpsraad zijn de enige belangenvertegenwoordigers die structureel zijn aangehaakt op het proces. In onderstaande tabel staat hun rol in het project en hun positie in het participatieproces.
	Doelgroep
	Doelgroep
	Rol in het project
	Mate van participatie
	Dorpsraad Eerbeek-Hall en de wijkraad Eerbeek Zuid
	Adviserende rol richting stuurgroep op inrichting en uitvoering van het participatieproces. Zij hebben minimaal 2x per jaar zitting in de stuurgroep.
	Informeren Consulteren/Adviseren Samen beslissen

	 3.3 Participatiestrategie
	Voor bestuurders van de gemeente Brummen en de omgeving is een participatie–traject gevoerd. Voor de bestuurders van de provincie Gelderland is geen apart participatietraject gevoerd. Zij hebben beslissingsbevoegdheid en zijn geïnformeerd en nemen besluiten volgens een vaste procedure. Voorafgaand aan een projectfase is een participatiestrategie bepaald. Deze strategie biedt bewust ruimte om in te kunnen spelen op onverwachte situaties en het leveren van maatwerk. 
	Bestuurders gemeente Brummen
	De bevoegdheid voor vaststelling van een inpassingsplan ligt bij de provincie. 
	Dat betekent dat de bestuurders van de gemeente Brummen op een aantal formele momenten is gevraagd om te reageren op de stukken. De reactie wordt meegenomen in de besluitvorming. De bestuurders zijn gedurende het project geïnformeerd op inhoud en proces. Dit vond plaats via technische briefings aan de Raad en zitting van een wethouder in de Stuurgroep. Hierdoor zijn zij in staat gesteld om het proces te volgen, inhoudelijk op de hoogte te zijn en te adviseren op de formele momenten. Door zowel de Raad als d
	Omgeving
	Het project is geen blanco canvas. Er staat een fabriek, er zijn geldige vergunningen, er is een woongebied met een daarvoor passende bestemming. Dat betekent dat er geen mogelijkheid is om het gebied helemaal opnieuw in te richten. Dit heeft invloed gehad op de ruimte die geboden kon worden in het participatietraject. Sommige onderdelen uit het plan stonden al vast. Daar waar ontwerpruimte was, is de omgeving gevraagd mee te denken en mee te tekenen.
	Al vrij snel in het proces hebben belanghebbenden en de belangenvertegen–woordiging van bewoners aangegeven nauw betrokken te willen worden bij de planontwikkeling. Het verzoek bestond uit meerdere onderdelen: beschikbare informatie en (concept)stukken vroeg in het proces delen, meedenken over uitgangspunten en onderzoeksopzet en bijdragen aan het vinden van oplossingsrichtingen. 
	Om participatie een integraal onderdeel te maken van het proces en invulling te geven aan de wens van de omgeving is gedurende het project de volgende strategie gehanteerd: het voeren van een transparant en navolgbaar proces, aanspreekbaar zijn, korte lijnen over en weer en het benutten van kennis en wensen uit de omgeving.
	 4 Participatie per projectfase
	Vanaf de start van het programma Eerbeek-Loenen 2030 zijn de belanghebbenden en belangenvertegenwoordiging van bewoners nauw betrokken bij het proces om te komen tot een inpassingsplan en de vergunningen. Participatie is van begin tot eind onderdeel geweest van het proces. Op verschillende momenten, waaronder de belangrijke keuzemomenten, is de omgeving gevraagd mee te denken en input te leveren. De inbreng van de omgeving is onderdeel van de brede afweging op basis waarvan het bestuur besluiten heeft genom
	De voorgaande hoofdstukken hebben inzicht gegeven in het kader en de uitgangspunten voor het gevoerde participatieproces. In dit hoofdstuk is het participatieproces per projectfase beschreven. De participatiemomenten die het meeste effect hebben gehad op het proces of inhoud zijn opgenomen in dit hoofdstuk. In bijlage 3 is een gedetailleerde tabel opgenomen met alle communicatie- en participatiemomenten en de resultaten daarvan.
	 4.1 Participatie verkenningsfase
	De periode tot aan de vaststelling van het voorkeursalternatief (VKA) heet de verkenningsfase. In deze fase is een besluit genomen over inrichting van het terrein van FBE (op hoofdlijnen) en de keuze voor een nieuwe ontsluitingsroute. Het participatietraject is van grote invloed geweest op het voorkeursalternatief. Onderstaand de belangrijkste participatiemomenten en resultaten van participatie van de verkenningsfase.
	 4.2 Participatie planuitwerkingsfase
	In de planuitwerkingsfase wordt het VKA uitgewerkt tot een inpassingsplan. Het detailniveau van het plan neemt in deze fase toe. Voor het participatieproces betekent dit dat de vraagstukken steeds concreter worden. Onderstaand de belangrijkste participatiemomenten en resultaten van de participatie tijdens de planuitwerkingsfase.
	  Bijlage 1: Participatieladder
	We betrekken graag iedereen bij de uitwerking van het project. Niet iedereen heeft echter hetzelfde belang. Ook lenen niet alle onderdelen van het proces zich voor een participatieproces. Aan de hand van de participatieladder is per projectfase in kaart gebracht op welke wijze de verschillende partijen betrokken worden bij het proces. 
	Trede 1: Informeren
	Het projectteam informeert de belangstellenden en 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 gevraagd en ongevraagd hun mening of advies tijdens 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.
	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. 
	  Bijlage 2: Communicatie- en participatiemiddelen
	In het proces om te komen tot het inpassingsplan is gebruikgemaakt van verschillende communicatie- en participatiemiddelen. Beperkende maatregelen als gevolg van COVID 19 hebben invloed gehad op de inzet van deze middelen. Fysieke bijeenkomsten en gesprekken zijn in deze periode vervangen door digitale en schriftelijke gesprekken en bijeenkomsten. Ook zijn ingesproken presentaties op de website gezet.
	  Website EL2030
	De website  is de centrale plek voor informatie–voorziening over het programma en de projecten. De website is daarnaast ingericht om dienst te kunnen doen als digitaal participatieplatform: belanghebbenden en belangstellenden kunnen via de website hun mening geven of vragen stellen. Dit kan via het invullen van een reactieformulier of door rechtstreeks contact op te nemen met de omgevingsmanager. In alle gevallen volgt een persoonlijke terugkoppeling op de ingediende reactie of vraag. 
	Voor het project FBE hebben we een projectpagina waarop informatie over o.a. de stand van zaken, de doelstellingen, proces en de planning staat. .
	  (Digitale) Bijeenkomsten
	Bij voorkeur komen we fysiek bijeen, maar als dit door omstandigheden niet kan organiseren we de bijeenkomsten op digitale wijze. Tijdens het planproces zijn zowel fysieke als digitale bijeenkomsten gehouden. Gesprekken met specialisten over de MER zijn digitaal gevoerd. De meeste bijeenkomsten die fysiek plaatsvonden zijn kleinschalig ingericht. In kleine groepen, met uitgeprinte presentaties, zijn op een veilige manier constructieve gesprekken gevoerd.
	  (Individuele) gesprekken
	Met name direct belanghebbenden maakten regelmatig gebruik van de mogelijkheid om hun persoonlijke verhaal in een één-op-één gesprek te delen. In gesprek is het makkelijker en laagdrempeliger om de specifieke situaties te bespreken. De mogelijkheid voor stakeholders om persoonlijk contact te zoeken met de omgevingsmanager stond gedurende de hele planuitwerkingsfase open. 
	Ook was er de mogelijkheid om met een grotere groep (via beeld-bellen) in gesprek te gaan met de omgevingsmanager(s). Hier is meerdere keren gebruik van gemaakt door bewonersgroepen met een gemeenschappelijke zorg en/of belang.
	  Informeren en uitnodigen
	Om de omgeving te informeren of om ze uit te nodigen om aan het participatieproces deel te nemen, is gekozen voor onderstaande middelen:
	  Bijlage 3: Overzichtslijst Participatie- en communicatie FBE Participatieverantwoording periode 2017 - 2022
	In deze bijlage treft u een overzicht aan van belangrijke communicatie- en participatiemomenten voor het project FBE. Op programma-niveau zijn momenten geweest die van invloed zijn geweest op het project FBE. Daarnaast is voor het project FBE een zelfstandig participatie- en communicatie–traject doorlopen. De communicatie- en participatiemomenten voor het totale programma en de momenten specifiek voor het project FBE zijn in deze bijlage in twee aparte tabellen weergegeven. 
	  Programma Eerbeek-Loenen 2030
	Datum/tijdvak
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatie-mogelijkheid
	Resultaat
	Pré-verkenningsfase
	09-11-2017
	Workshop
	Belangen-vertegenwoordiging ondernemers, bewoners, woningbouw, industrie, cleantech regio, onderwijs, energieorganisaties en overheden.
	Workshop over de opgaven en ambities in Eerbeek. Ter bespreking is voorgelegd: De Position Paper van de industrie (IKEL) en de Second opinion haalbaarheid opgaven Eerbeek 2030 (McKinsey).
	Er is een start gemaakt met:
	Er is opgehaald wat iedere vertegenwoordiger verwacht te halen en brengen op het gebied van leefbaarheid, vestigingsklimaat en energie.
	7/13/20 - 12- 2017
	Workshop (3x), Bestuurlijk overleg (1x)
	Belangen-vertegenwoordiging ondernemers, bewoners, woningbouw, industrie, cleantech regio, onderwijs, energie-organisaties en overheden.
	Workshops: 
	Energietransitie en duurzaamheid: bepalen ambitieniveau en inventariseren van wensen. 
	Governance: vormgeven samenwerking, uitwerken mogelijke organisatiemodellen, rol bepalen.
	Leefbaarheid(focus), Industrie en Energie: Schetsen gewenste toekomstbeeld van Eerbeek inventariseren wensen en kansen. 
	Bestuurlijk overleg: Gesprek met stakeholders over governance.
	Verdere uitwerking van initiatieven/projecten, samenwerking, belangen en rollen. Er is verkend of een samenwerking wenselijk is en hoe deze er uit kan zien.
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatie-mogelijkheid
	Resultaat
	Pré-verkenningsfase
	24-04-2018
	Gesprek
	Dorpsraad Eerbeek-Hall en Wijkraad Eerbeek Zuid
	Gesprek over rol belangenbehartiging bewoners via de Wijk-en dorpsraad. 
	Gesprek met Wijk- en dorpsraad Heeft geleid tot een formele rol voor de Wijk- en dorpsraad in het proces.  De Wijk- en dorpsraad krijgen de mogelijkheid om de stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 rechtsreeks te spreken.
	05-06-2018
	Uitnodigings-brief voor informatie-markt
	Organisaties, bedrijven, overheden en belangen–vertegenwoordigers uit Eerbeek
	Mogelijkheid om te reageren op:
	Er zijn geen nieuwe projecten aangedragen voor het programma Eerbeek-Loenen 2030. Voor alle projecten zijn aandachtspunten opgehaald. Deze inhoudelijk punten zijn meegenomen in de verkenning van de afzonderlijke projecten. 
	Partijen die aangegeven hebben betroken te willen zijn bij verdere uitwering zijn in de afzonderlijke projecten benaderd en betrokken bij het proces. 
	Alle aandachtspunten en beantwoording zijn weergegeven in een notitie ‘Bundeling reacties_ informatiemarkt 5 juni 2018_EL2030’. Deze notitie is een bijlage bij besluit Projectenboek en IOK (1 oktober 2018).

	Datum/tijdvak
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Verkenningsfase
	01-10-2018
	Protocol
	Wijkraad Eerbeek Zuid Dorpsraad Eerbeek-Hall (belangen-vertegenwoordiging bewoners participatieproces)
	Formele vastlegging rol wijk- en dorpsraad in organisatie programma Eerbeek-Loenen 2030. 
	Ondertekening Protocol Belangenvertegen-woordiging Bewoners door Wijkraad Eerbeek Zuid, Dorpsraad Eerbeek-Hall en de voorzitter stuurgroep.
	01-10-2018
	Participatie-plan Eerbeek-Loenen 2030, format voor de verkennings-fase
	Belangstellenden
	Wijkraad Eerbeek Zuid, Dorpsraad Eerbeek-Hall, Dorpsraad Loenen en Brummenenergie zijn gevraagd om input te leveren.
	Vaststelling projectenboek, ondertekening intentieovereenkomst over samenwerking (IOK) met als bijlage’ format participatieplan voor de verkenningsfase’. Besluit om voor ieder project binnen Eerbeek Loenen 2030 participatie integraal onderdeel te maken het proces en gebruik te maken van het format participatieplan. 
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Verkenningsfase
	Okt 2018
	Website www.eerbeekloenen2030.nl
	Alle belangstellenden
	Ondersteunend aan participatietraject (informeren, uitnodigen, contact)
	Een projectwebsite die actueel is en waar voor zowel het programma als de afzonderlijke projecten alle beschikbare informatie gedeeld wordt.  
	27-11-2018 28-11-2018 04-12-2018
	Informatie-markt (3 bijeen-komsten)
	Alle belangstellenden
	Informatiebijeenkomsten georganiseerd door de gemeente Brummen over het masterplan Centrum en Eerbeekse beek. Tevens was stand EL2030 ingericht. Doel: informeren over het definitieve Projectenboek Eerbeek-Loenen 2030 (totaal 8 projecten) en ophalen van aandachtspunten voor het programma en participatieproces.
	Opbrengst is gebundeld in ‘Eerbeek laat van zich horen! verslag informatiebijeenkomsten over het centrum en de Eerbeekse Beek’. Voor de projecten LCE, Energietransitie, Talent & Opleiding en Wegennet (N786) zijn aandachtspunten opgehaald. De aandachtspunten sloten aan bij de opgave van de verkenningsfase en zijn meegenomen in de verkenning. Voor het project LCE zijn vooral andere bestemmingen voor het voormalig Burgersterrein opgehaald. Deze opmerkingen paste toen niet in de scope van het project en zijn ni
	23 januari 2019
	Technische briefing
	Provinciale Statencommissie EEM
	Kennisnemen van programma Eerbeek-Loenen 2030.
	Leden Provinciale Staten zijn volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030.
	17 april 2019
	Informatiebijeenkomst, veldbezoek en gesprek
	Provinciale Staten van Gelderland
	Kennisnemen van het programma en gesprek voeren met gemeente, industrie en belangenvertegenwoordigers bewoners over programma Eerbeek-Loenen 2030. (onderdeel van het inwerkprogramma)
	Leden Provinciale Staten zijn volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030.
	01-07-2019
	Nieuwsbrief (digtaal)
	Alle belangstellenden
	Ondersteunend aan het participatieproces (informeren, uitnodigen, contact).
	Een digitale nieuwsbrief Eerbeek-Loenen 2030. Belangrijkste communicatiemiddel, wordt uitgebracht 1x per 4-6 weken. Mogelijkheid om aan te melden en de nieuwsbrieven automatisch digitaal te ontvangen. 
	11-09-2019
	Uitspraak Raad van State
	-
	-
	Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Eerbeek. Vernietiging planonderdelen: - bedrijfslocatie Mayr-Melnhof (nu FBE) - voormalig Burgersterrein, beoogde locatie LCE. Heroverweging projectenboek Eerbeek-Loenen 2030 noodzakelijk. 
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Verkenningsfase
	09-12-2019
	Besluit 
	-
	-
	Stuurgroep-besluit reparatie bestemmingsplan Eerbeek: Voor project FBE (voorheen Mayr Melnhof) en project LCE wordt de reparatie van het bestemmingsplan opgepakt via een inpassingsplan.
	27 januari 2020
	Bestuurlijk overleg
	Wijk- en dorpsraad
	Adviseren participatieproces in de verkenningsfase voor de projecten Eerbeek-Loenen 2030.
	Wijk- en dorpsraad hebben verzocht om de voortgang van projecten niet ten koste te laten gaan van een zorgvuldig omgevingsproces. De stuurgroep heeft bevestigd dat participatie integraal onderdeel is van het proces en medebepalend is voor de planning.

	  Project Folding Boxboard Eerbeek
	Datum/tijdvak
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Verkenningsfase
	11-09-2019
	Uitspraak Raad van State
	-
	-
	Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Eerbeek. Vernietiging planonderdelen:
	Heroverweging projectenboek Eerbeek-Loenen 2030 noodzakelijk. 
	09-12-2019
	Besluit 
	-
	-
	Stuurgroep-besluit reparatie bestemmingsplan Eerbeek: Voor project FBE (voorheen Mayr Melnhof) en project LCE wordt reparatie van het bestemmingsplan via inpassingplan opgepakt. 
	Januari 2020
	Besluit
	-
	-
	Instemmen met canvas omgevingsmanagement Mayr Melnhof door stuurgroep.
	Februari 2020
	Nieuwsbrief
	Belang-stellenden 
	Informeren
	Start proces inpassingsplannen LCE en FBE. Aankondiging gesprekken met direct aanwonenden en later (vanaf april) start ontwerpproces in breder verband. 
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Verkenningsfase
	6 maart 2020
	Brief
	Direct omwonenden FBE
	Uitnodiging voor gesprekken in kleine groepen (kleinschalige bijeenkomsten). Vooruitlopend op de uitwerking is gevraagd in gesprek te gaan om te horen wat omwonenden belangrijk vinden en welke aandachtspunten in de verdere uitwerking terug moeten komen.
	Aanmeldingen van direct aanwonenden om in gesprek te gaan. 
	De uitnodigingsbrief is gestuurd aan 
	117 huishoudens om deel te nemen aan kleinschalige bijeenkomsten. De respons op de uitnodiging was ongeveer 50%.
	17 maart 2020
	Brief
	Direct aanwonenden FBE
	Annulering bijeenkomsten tot 6 april 2020 (lockdown COVID-19)
	1 april 2020
	Brief
	Direct aanwonenden FBE
	Annulering bijeenkomsten tot 1 juni (beperkingen voor bijeenkomsten ivm COVID-19)
	Opnieuw annulering fysieke bijeenkomsten. Gezocht wordt naar alternatieve communicatiemiddelen om participatie voort te kunnen zetten. 
	April 2020
	Nieuwsbrief
	Belangstellenden
	Informeren
	Annulering fysieke bijeenkomsten ivm COVID-19 maatregelen (voor projecten LCE, FBE en Wegennet). Annulering geplande gesprekken met direct betrokkenen en uitstel bredere bijeenkomst. 
	Juni 2020
	Nieuwsbrief
	Belangstellenden
	Informeren
	Vooraankondiging ter visielegging NRD in aug/sept 2020
	Juni 2020
	Website 
	Belangstellenden
	Vernieuwde website met mogelijkheid om digitaal via een reactieformulier.
	Mogelijkheid om laagdrempelig, digitaal contact te leggen met het projectteam. Op de (tijdelijke) webpagina ‘denk mee, doe mee’ staan ook vragen aan de lezer om mee te denken over het project FBE.
	Juli 2020
	Flyer 
	Aanwonenden FBE, LCE en Wegennet
	Attenderen op contactmogelijkheden en informatiemogelijkheden.
	Belanghebbenden zijn extra geïnformeerd over de voortgang in de projecten en mogelijkheid om contact op te nemen. Verstuurd naar 480 adressen (voor Wegennet, LCE en FBE samen)
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Verkenningsfase
	Augustus 2020
	Ter inzagelegging Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In periode van 11 augustus tot en met 21 september 2020 is de mogelijkheid geweest voor indienen van een zienswijze.
	Vragen die zijn gesteld:
	Aankondiging en aanmeldmogelijkheid voor informatiebijeenkomst 9-9-2020
	Op de NRD van Mayr-Melnhof zijn 19 zienswijzen ingediend. 
	Voor de bedrijfslocatie van Mayr-Melnhof wordt de zorg uitgesproken over de verkeersafwikkeling via de bestaande wegen. Verzocht wordt om breder te kijken dan alleen de uitspraak van de Raad van State. Dit verzoek is overgenomen en heeft geleid tot een besluit in oktober om een alternatievenonderzoek uit te voeren voor de verkeersafwikkeling. 
	9-9-2020
	Belangstellenden
	Informeren en in gesprek over de inhoud van de NRD. (vooraf inschrijven voor gesprekken in kleine setting. Totaal 7 ronden van 45 min)
	Ongeveer 30 personen hebben zich laten informeren en hebben deelgenomen aan de informatiebijeenkomsten. 
	Het verzoek is om de verkeersafwikkeling ook mee te nemen in het plan en ook te kijken of de aanleg van nieuwe wegen of andere aansluitingen op bestaande wegen mogelijk zijn. Dit verzoek is overgenomen en heeft geleid tot een besluit in oktober om een alternatievenonderzoek uit te voeren voor de verkeersafwikkeling.
	Oktober 2020
	Nieuwsbrief
	Belang-stellenden
	Informeren en verzoek inbreng te leveren.
	Pas op de plaats LCE en FBE, start alternatievenonderzoek. 
	De mogelijkheid wordt geboden om alternatieven aan te dragen die getoetst worden op haalbaarheid in het alternatievenonderzoek. De uitkomst van het alternatievenonderzoek is de basis voor het vervolg van het project. Het alternatievenonderzoek geeft antwoord op veel van de ingediende zienswijzen NRD.
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Verkenningsfase
	Oktober 2020
	Belang-stellenden 
	Processtap: Verkenningsfase (alternatievenonderzoek)
	In totaal zijn 15 verschillende alternatieven opgehaald om het alternatievenonderzoek te beoordelen. Alle voorstellen zijn op haalbaarheid getoetst. Haalbare alternatieven zijn toegevoegd aan de NRD en worden volledig getoetst in de milieueffectrapportage.
	27 oktober 2020
	Technische briefing
	Gemeenteraad Brummen
	Informeren over de stand van zaken projecten FBE en LCE Stellen van technische vragen over beide projecten aan projectteam en verantwoordelijk wethouder
	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van beide projecten.
	23 september 2020
	Besluit provinciale Staten Gelderland
	Provinciale Staten
	Besluiten over: 

	Datum/tijdvak
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Planuitwerkingsfase
	8 nov 2020
	Brief en gesprek
	Bewoners Volmolenweg, Coldenhovenseweg, Beekpad
	Verzoek van omwonenden om in gesprek te gaan en afspraken maken over participatie gedurende proces. 
	Gespreksmogelijkheid geboden (digitaal) op 3 momenten: 27, 30 november en 2 december. 
	College/webinar. Hier is invulling aan gegeven via een ingesproken PowerPoint-presentatie (op de site geplaatst 11-3-2020).
	November 2020
	Flyer + intekenkaart
	Bewoners Poelkampstraat en Volmolenweg (verzending per post)
	Verzoek om wensen en ideeën aan te dragen voor groenzone en geluidswand Poelkampstraat/Volmolenweg
	Ongeveer 20 huishoudens maakten gebruik van deze mogelijkheid. Wensen en ideeën zijn gebundeld teruggekoppeld via een nota (feb 2021). Zo veel mogelijk ideeën komen terug in het ontwerp (waaronder beplanting, parkeerplaatsen en container opstelplaatsen en inrichting van het groen).
	November 2020-februari 2021
	Data op orde (trilling)
	Specifieke adressen Volmolenweg en Kloosterstraat
	STAB-advies heeft opmerkingen tav trilling gemaakt voor twee woningen Volmolenweg ikv het bestemmingsplan Eerbeek. In zienswijzen NRD en telefonisch hebben meerdere mensen aangegeven last te hebben van trilling. 
	Er is een gesprek geweest met de bewoners van de betreffende woonhuizen. Er zijn trillingsmeters geplaatst om de werkelijke trilling te meten. 
	10 december 2020
	Technische briefing
	Gemeenteraad Brummen
	Informeren over de stand van zaken projecten FBE en LCE. Stellen van technische vragen over beide projecten aan projectteam en verantwoordelijk wethouder
	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van beide projecten.
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Planuitwerkingsfase
	Februari 2021
	Actief, telefonisch informeren van direct belanghebbenden over het alternatievenonderzoek.
	Actief per brief aanschrijven van bewoners in gebied rondom fabriek en alternatievenstudie.
	Rechtstreeks informeren van bewoners/bedrijven waarvoor mogelijk consequenties tav eigendom aan de orde is.
	Begin Februari 2021
	Speciale aandacht voor bewoners die gehinderd kunnen worden door de alternatieven en mensen die zienswijzen/reacties hebben ingediend.
	Direct aanwonenden fabriek en alternatieve ontsluitingsroutes
	Belangstellenden
	Informeren over nader te onderzoeken varianten en alternatieven in NRD
	Delen van concept-documenten:
	Uitnodiging om in gesprek te gaan over deze documenten. 
	Mogelijkheid om vragen te stellen of aandachtspunten mee te geven richting besluitvorming.
	4 t/m 16 feb evenemententool ingezet voor het inplannen van gesprekken voor de projecten FBE en LCE.
	3 februari 2021
	Technische briefing
	Gemeenteraad Brummen
	Informeren over de stand van zaken projecten FBE en LCE.Stellen van technische vragen over beide projecten aan projectteam en verantwoordelijk wethouder
	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van beide projecten.
	2 maart 2021
	Processtap: Besluit GS
	(vaststellen NRD)
	Informeren (geen inspraak)
	Informeren over:
	Uitnodigen om contact op te nemen bij vragen.
	2 maart 2021
	Statenbrief
	Provinciale staten van Gelderland
	Informatie over project FBE, instemming door GS definitieve NRD
	Provinciale Staten zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en vervolg van het proces om te komen tot een PIP voor FBE
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Planuitwerkingsfase
	9 maart 2021
	Statenbrief
	Provinciale staten van Gelderland
	Informatie over project LCE, instemming door GS definitieve NRD
	Provinciale Staten zijn op de hoogte van de ontwikkelingen en vervolg van het proces om te komen tot een PIP voor LCE.
	25 maart 2021
	Technische briefing
	Gemeenteraad Brummen
	Informeren over de stand van zaken project LCE.Stellen van technische vragen aan projectteam en verantwoordelijk wethouder
	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van het project.
	15 juni 2021
	Besluit Provinciale Staten Gelderland
	Provinciale Staten
	Besluiten over:
	28 juni 2021
	Omwonenden
	Overige belangstellenden
	Processtap: Planuitwerkingsfase(vrijgave MER-onderzoeken)
	Informeren. 
	Verzoek uit de omgeving om in een vroeg stadium informatie te delen. Daarbij ook het verzoek om de informatie gepast aan te bieden, rekening houdend met beschikbare tijd en achtergrondkennis van de omgeving.
	Gedeelde informatie:
	Kennis delen en bespreken ter voorbereiding op de werksessie met de omgeving over de keuze VKA (in sept).
	Belanghebbenden en belangstellenden zijn in de gelegenheid gesteld om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van de onderzoeksresultaten. Op deze manier zijn zij in staat gesteld om in september inhoudelijk mee te praten over de uitkomsten van de onderzoeken en voorbereiding van de keuze voor het VKA. 
	Gesprekken met de omgeving hebben ook de onderzoeken aangescherpt en aandachtspunten voor vervolgonderzoek opgeleverd.
	Vragen over de MER-onderzoeken en de antwoorden zijn gebundeld in de notitie ‘vraag- en antwoordlijst MER-onderzoeken. Deze notitie is 28 juli 2021 gedeeld op de website.
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Planuitwerkingsfase
	September 2021
	Processtap: Planuitwerkingsfase (voorbereiden keuze VKA)
	Informeren over: inhoud MER-resultaten per alternatief, impact op de omgeving, kosten en mogelijke mitigatie.
	Vragen die zijn voorgelegd aan de omgeving: 
	Eigenaren die door een van de alternatieven mogelijk in eigendom worden geraakt zijn persoonlijk gebeld en uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
	Voor alle belanghebbenden en belangstellenden is een bijeenkomst georganiseerd op 16 september 2021. 
	Het advies van de omgeving aan Gedeputeerde Staten is opgenomen in de notitie van 16 november 2021: “Project Folding Boxboard Eerbeek B.V, Van alternatieven naar een voorkeursalternatief, Bundeling reacties omgevingsproces september-november 2021”. (15 reacties per mail, 15 mensen gebeld, 10 persoonlijke gesprekken)
	Op deze wijze is het participatietraject onderdeel van het bestuurlijke besluit over het VKA.
	9 september 2021
	Technische briefing
	Gemeenteraad Brummen
	Informeren over de stand van zaken projecten FBE.Stellen van technische vragen over het project aan projectteam en verantwoordelijk wethouder
	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van het project.
	29 oktober 2021
	Bestuurlijk gesprek
	Direct aanwonenden van alternatieven uit alternatieven onderzoek VKA FBE.
	Processtap: Planuitwerkingsfase (voorbereiden keuze VKA)
	Gesprek op locatie op verzoek van omwonenden.
	7 korte gesprekken met omwonenden, gedeputeerde dhr Marking en wethouder mevr van Burgsteden op locatie. 
	Verzoek van omwonenden om vóór besluitvorming over het VKA op locatie te spreken met bestuurders is georganiseerd. 
	Bestuurders hebben zorgen, aandachtpunten en kansen uit de eerste hand gekregen van omwonenden.
	Besluitvorming over VKA is 3 weken uitgesteld om de gesprekken mogelijk te maken. 
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Planuitwerkingsfase
	November 2021
	Direct aanwonenden Poelkampstraat/Volmolenweg
	Processtap: Planuitwerkingsfase (poelkampstraat)
	Eerder ingebrachte wensen en ideeën zijn vertaald naar twee varianten. Omgeving wordt gevraagd om mee te denken over: 
	Gesprek met aanwonenden Poelkampstraat en Volmolenweg (4 november 2021).
	Opbrengst: concrete voorstellen voor parkeerplaatsen, container opstelplekken en inrichtingen en gebruik groenzone. 
	Nov- dec 2021
	Processtap: Planuitwerkingsfasekeuze VKA)
	Vragen aan omgeving: De onderwerpen die we de direct aanwonenden hebben voorgelegd zijn:
	Doel van deze bijeenkomst is geweest om uitgangspunten te bepalen die belangrijk zijn voor de gedetailleerde MER-doorrekening van de route langs ’t Haagje. 
	Aandachtspunten, beantwoording en verantwoording is opgenomen in de notitie: ‘Bundeling en beantwoording reacties uitwerking nieuwe route langs ’t Haagje en inrichting Eerbeekse beek, Input omwonenden december 2021’
	25 november 2021
	Veldbezoek(Horen van de Raad?)
	Gemeenteraad Brummen
	Informeren over de stand van zaken project FBE.Rondleiding op het terrein van FBE, informatie en gesprek met projectteam over de verschillende planonderdelen van het Voorkeursalternatief.
	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van het project om advies uit te brengen aan GS van Gelderland over de uitgangspunten van het ontwerp provinciaal inpassingsplan.
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Planuitwerkingsfase
	12 januari 2022
	Technische presentatie
	Provinciale Staten van Gelderland
	Informeren over de stand van zaken Programma Eerbeek-Loenen 2030
	Provinciale staten zijn volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de afzonderlijke projecten
	14 maart 2022
	Technische briefing
	Gemeenteraad Brummen
	Informeren over de stand van zaken projecten FBE, LCE en wegennet.Stellen van technische vragen over programma Eerbeek-Loenen 2030 aan projectteam en verantwoordelijk wethouder
	De gemeenteraad is volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de afzonderlijke projecten.
	16 maart 2022
	Veldbezoek en gesprek
	Provinciale Staten van Gelderland
	Informeren over de stand van zaken programma Eerbeek-Loenen 2030, veldbezoek aan de verschillende projecten in Eerbeek en Loenen en gesprek met geïnteresseerden die met leden van PS wilden spreken over het programma Eerbeek-Loenen 2030
	Provinciale Staten zijn volledig op de hoogte van het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de afzonderlijke projecten. Zij hebben gesproken met en zich laten informeren door belangstellenden en belanghebbenden.
	April 2022
	Gesprekken
	Direct aanwonenden groenzone ‘t Haagje
	Processtap: Planuitwerkingsfase(uitwerking VKA)
	Gesprek over verkeersveiligheid nieuwe ontsluitingsroute
	Gesprekken over aansluiting achtertuinen Coldenhovenseweg op nieuwe ontsluitingsroute.
	Op basis van aangedragen suggesties zijn aanpassingen in het ontwerp van de kruispunten doorgevoerd (mn tbv fietsverkeer en voetgangers).
	Concrete afspraken over inrichting aansluiting tuinen op geluidswand van nieuwe ontsluitingsroute.
	Opgehaalde ideeën zijn verwerkt in de informatie/posters van de bijeenkomst van 17 mei 2021
	12 mei 2022
	Bijeenkomst 
	Belangstellenden 
	Processtap: Planuitwerkingsfase(uitwerking VKA)
	Informeren over stand van zaken uitwerking VKA
	Mogelijkheid om in gesprek te gaan met projectteam, experts adviesbureau, FBE
	Ongeveer 60 belangstellen hebben zich laten informeren en hebben gesprekken gevoerd tijdens de bijeenkomst.
	Aanscherping uitwerking VKA.
	1 juni 2022
	Inwerk-programma nieuwe gemeenteraad
	Gemeenteraad Brummen
	Informeren over de stand van zaken programma Eerbeek-Loenen 2030.Fietstocht langs de Eerbeekse projecten die vallen onder programma Eerbeek-Loenen 2030
	De nieuwe gemeenteraad is volledig op de hoogte van programma Eerbeek-Loenen 2030.
	Datum/tijdvak
	Instrument
	Doelgroep
	Geboden participatiemogelijkheid
	Resultaat
	Planuitwerkingsfase
	21 oktober 2022
	Bijpraat-moment en veldbezoek
	College Brummen en projectteams Eerbeek-Loenen 2030
	Informeren over de stand van zaken programma Eerbeek-Loenen 2030, samenhang van de projecten en gesprek over de samenwerking tussen de partners.
	College van Brummen en projectteams zijn volledig op de hoogte van de inhoud van het programma, de samenhang tussen de verschillende projecten wen de samenwerking.



