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1.Verkeersveiligheid en verbeteren ontsluiting 
N786

Al vele jaren wordt bezien of en zo ja op welke 
wijze de N786 kan worden verbeterd. Recent is 
een MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten 
Analyse) door de provincie afgerond. In deze 
MKBA zijn verschillende alternatieven tegen 
elkaar afgezet qua kosten en effecten.
Een adviesnotitie over de N786 met daarin een 
keuze óf en zo ja welk alternatief wordt gekozen 
en verder uitgewerkt, wordt rond de zomer 
voorgelegd aan Provinciale Staten. 

Daarnaast spelen er opgaven met betrekking tot 
de verkeersveiligheid in het dorp Eerbeek. 

2. Herinrichting Eerbeekse beek 

Het dorp Eerbeek met de papierbedrijven zijn op 
deze plek ontstaan door de ligging langs de beek. 
In de loop van de tijd is de afhankelijkheid van  
de beek verminderd en verdween de beek uit het 
zicht. Onderzocht wordt op welke wijze de 
beleefbaarheid van de beek in verschillende delen 
van het dorp kan worden vergroot. 

Daarnaast zijn er wellicht mogelijkheden om 
bijvoorbeeld een fietspad naast de beek te leggen 
(vanaf Landal Coldenhove).

3. Planvorming dorpscentrum

De gemeente Brummen werkt al geruime tijd aan 
het verbeteren en versterken van het centrum van 
Eerbeek. Een samenwerking tussen Industriekern 
Eerbeek Loenen (IKEL), gemeente Brummen en 
provincie is gewenst voor de stationsomgeving en 
het Kerstenterrein.

Onderzocht wordt de invulling van het 
Kerstenterrein en de stationsomgeving.
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1. Mayr Melnhof/ Poelkampstraat

In het in maart van dit jaar vastgestelde 
bestemmingsplan voor Eerbeek, is langs de 
Poelkampstraat, ter hoogte van het bedrijf  
Mayr Melnhof (MM), de bestemming “groen, 
landschappelijke inpassing” gelegd.  
Daarnaast is op deze locatie de bedrijfsbestem–
ming ten behoeve van MM iets verruimd om 
ruimte te bieden aan opslag en extra parkeer–
plaatsen op eigen terrein.
De groenbestemming is opgenomen om een goede 
ruimtelijke overgang tussen het bedrijf en het de 
woonomgeving te bewerkstelligen. 

De verdere uitwerking hiervan wordt onderzocht.

2. Herstructurering Oud Eerbeek (geurzone 6)

Oud Eerbeek is een woonwijk die in de meest 
geurgehinderde zone van Eerbeek ligt. Dit komt 
door de ligging direct naast de papierindustrie. 

Onderzocht wordt of en hoe verbeteringen op het 
gebied van geur en geluid in deze woonwijk 
behaald kunnen worden. 

3. Opleiding en talent

De papierbedrijven hebben behoefte aan 
personeel. Op dit moment ligt de gemiddelde 
leeftijd van de werknemers vrij hoog. Voor de 
continuïteit van de papierindustrie is het van 
belang dat er voldoende nieuwe mensen voor een 
opleiding en baan in de papierindustrie kiezen. 
De uitdaging is om te bezien hoe de papier–
branche interessant  blijft en kan inspelen  
op de veranderende vraag.

Daarnaast meer specifiek; hoe worden  
de papierbedrijven in Eerbeek weer een 
aantrekkelijke potentiële werkgever en wordt 
Eerbeek een aantrekkelijke woonomgeving. 

4. Innovatie, vergroten circulariteit 
papiercluster

De papierindustrie is continue aan het innoveren 
en de productieprocessen aan het verbeteren. 
Er ligt een grote uitdagingen voor de bedrijfstak: 
49% minder energieverbruik in 2030.

Daarnaast speelt circulariteit van oudsher een 
grote rol (hergebruik van papier, het onttrekken 
van minder water of meer hergebruiken van 
water).
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1. Project Burgersterrein LCE  
(Logistiek Centrum Eerbeek)

Het Burgersterrein is op dit moment een 
onbebouwd terrein gelegen vlakbij het centrum 
van Eerbeek. In het nieuwe bestemmingsplan 
voor Eerbeek is op deze plek de mogelijkheid 
opgenomen voor een logistiek centrum voor  
onder andere de (papier)bedrijven Mayr Melnhof 
en DS Smith en Schotpoort Logistics. Naar de 
(financiële) haalbaarheid van dit LCE vindt op  
dit moment een onderzoek plaats.
Onderdeel van het onderzoek is aanpassing van 
de verkeersontsluiting naar het bedrijf  
Mayr Melnhof.

2. Alternatieven Groninger gas

De gaswinning in Groningen wordt verminderd 
en uiteindelijk geheel gestopt. Dit is een grote 
uitdaging voor de gehele samenleving.
In Eerbeek betekent dit naast een uitdaging voor 
de woningen óók een pittige uitdaging voor de 
papierbedrijven. Deze bedrijven hebben een grote 
energiebehoefte en hebben de mededeling 
gekregen om vóór 2023 van het Groninger gas af  
te zijn. Al geruime tijd is de industrie bezig met 
innovatie om het energieverbruik terug te 
dringen. Verder onderzoek naar mogelijke 
alternatieven en de haalbaarheid daarvan,  
is dringend noodzakelijk. 

3. Zonnepanelen op bedrijfs- en 
maatschappelijke bebouwing

Zonnepanelen leveren duurzame stroom.  
In Eerbeek zijn, net als in de rest van Nederland, 
nog vele daken niet voorzien van zonnepanelen. 
Hier ligt een kans om het aanbod van duurzaam 
opgewekte stroom te vergroten, met name door 
grootschalige bebouwing te benutten en de 
verbinding te maken met het dorp Eerbeek 
(coöperatie gedachte).

De uitwerking hiervan wordt onderzocht. 

4. Verkenning restwarmte papierindustrie

Het gebruik van restwarmte van de industrie,  
kan de vraag naar aardgas door woningen, 
winkels en maatschappelijke voorzieningen in 
Eerbeek aanzienlijk reduceren en mogelijk zelfs 
vervangen. Nader verkennend onderzoek naar  
de technische haalbaarheid en financiële 
uitvoerbaarheid is noodzakelijk om te onder–
zoeken of hier kansen liggen die benut kunnen 
worden.
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