
*RV18.0008*   Blz. 1 van 3 

 
Wij stellen voor te besluiten om: 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het afwijken van het bestemmingsplan 
ten behoeve van: het ophangen van een kunstwerk over de Eerbeekse beek aan de gevel van 
de fabriek van DS Smith.  

2. De onder 1. bedoelde verklaring van geen bedenkingen aan te merken als definitieve verklaring 
van geen bedenkingen indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp verklaring wordt ingediend 
om zo de procedure te versnellen.   

 

 

Inleiding 

De Eerbeekse Beek is één van de gebiedsopgaven van het programma Ruimte voor Eerbeek.  
In opdracht van de Bekenstichting, en in samenwerking met DS-Smith, gemeente Brummen en Water-
schap Vallei en Veluwe, hebben studenten van het CIBAP een kunstwerk ontworpen in de vorm van 
een doek aan de wand van papierfabriek DS-Smith in Eerbeek langs de toekomstige ligging van de 
Eerbeekse Beek. Dit kunstwerk wordt één van de eerste zichtbare ontwikkelingen in het kader van 
‘Ruimte voor Eerbeek’, een programma met als einddoel een vitaal en toekomstbestendig Eerbeek. Het 
kunstwerk vertelt het ‘verhaal van Eerbeek’ aan passanten (o.a. inwoners en vele recreanten en toeris-
ten, zoals de bezoekers vanaf Landal Coldenhove).  
 
Het doek wordt – gespannen in een metalen frame – aan de muur bevestigd. Er is sprake van “enige 
omvang en constructie”, hetgeen betekent dat het een bouwwerk is. Gelet op de afmetingen en de situ-
ering betreft het een vergunningplichtig bouwwerk, in de categorie “bouwwerken, geen gebouwen zijn-
de”. Het ter plaatse geldende bestemmingsplan laat het gevraagde bouwwerk niet toe. Ook bevat het 
bestemmingsplan geen afwijkingsmogelijkheden om plaatsing van dit kunstwerk mogelijk te maken. 
Omdat de hoogte – gemeten vanaf het aansluitend terrein – meer bedraagt dan 10 m, kan ook geen 
gebruik worden gemaakt van de relatief eenvoudige afwijkingsmogelijkheid op grond van artikel 4, on-
derdeel 3 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (de zogeheten kruimelgevallenlijst). Dan res-
teert alleen de uitgebreide procedure op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).Het ophangen van het doek past niet binnen het huidige be-
stemmingsplan. Het voornemen is daarom om middels een uitgebreide procedure op grond van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) medewerking te verlenen aan een afwijking van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan.  

Argumenten 

 
1.1 Verfraaiing route het dorp in 

DS-Smith wil een zo positief mogelijke uitstraling naar het dorp creëren. Dit doen zij o.a. door het 
schoon en netjes houden van de fabriekswand langs de Veldkantweg en de Wethouder Sander-
straat. Het aanbrengen van een kunstwerk op een deel van de fabriekswand zorgt voor een op-
waardering van deze wand. Het kunstwerk wordt een blikvanger aan de wand van DS-Smith en 
verteld aan passanten, o.a. toeristen en recreanten die de fietsknooppuntenroute volgen, het 
verhaal van Eerbeek op de Veluwe met de Eerbeekse Beek als DNA-streng door het dorp, het 
water, de molens en de papierindustrie. 
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1.2 Zichtbaar maken Ruimte voor Eerbeek 
De gemeente Brummen heeft in het programmaplan Ruimte voor Eerbeek aangegeven dat de 
ontwikkeling van de Eerbeekse Beek één van de tien gebiedsopgaven is voor de nabije toe-
komst. In het programmaplan staat aangegeven dat de Eerbeekse Beek de DNA-streng van 
Eerbeek is met daaraan gekoppeld de gebiedsopgaven Centrum, Bedrijventerrein Eerbeek Zuid, 
Eerbeekse Enk en Oud Eerbeek. Het kunstwerk laat zien dat de gemeente Brummen in samen-
werking met andere partijen, waaronder het Waterschap Vallei en Veluwe, DS-Smith en de Be-
kenstichting bezig is met de uitwerking van deze gebiedsopgave. 
 

1.3 Het kunstwerk geeft een positieve impuls aan de gebiedsopgave Eerbeekse Beek en de sa-
menwerking met betrokken partijen 
Met het kunstwerk laten partijen (Waterschap, gemeente, DS-Smith, Bekenstichting) zien dat zij 
bereid zijn actie te ondernemen en te investeren in de ontwikkeling van de Eerbeekse Beek. Het 
kunstwerk is in gezamenlijkheid tot stand gekomen en markeert de start van de opgave om de 
Eerbeekse Beek meer zichtbaar en beleefbaar te maken in het dorp. Bij het kunstwerk wordt een 
informatiebord geplaatst dat toelichting geeft op het kunstwerk en het programma Ruimte voor 
Eerbeek. 
 

1.4 Voor toeristenseizoen opening kunstwerk 
Het kunstwerk geeft een positieve impuls aan de belangrijke route tussen de Veluwe en het dorp 
Eerbeek. De knooppuntenroute is inmiddels al aangepast en loopt via de Veldkantweg, Wethou-
der Sanderstraat en ’t Haagje richting het centrum. Met de opening van het kunstwerk wordt de 
route direct opgewaardeerd en worden passanten geïnformeerd over het ontstaan van Eerbeek, 
de relatie tussen de Veluwe, water, wonen en industrie en het programma Ruimte voor Eerbeek.   
 

1.5 Het initiatief is ruimtelijk aanvaardbaar en inpasbaar  
Op basis van de ruimtelijke onderbouwing als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning 
blijkt dat het afwijken van de bestemmingsplanbepalingen geen negatieve effecten heeft op de 
relevante ruimtelijke-, milieu- en omgevingsaspecten. 

 
2.1 Het versnellen van de procedure zorgt ervoor dat het mogelijk is het kunstwerk vóór de start van 

het toeristenseizoen te realiseren  
Het kunstwerk geeft een positieve impuls aan de fietsknooppuntenroute en informeert toeristen 
over de bijzonderheid van het dorp Eerbeek. Het is de wens van de betrokken partijen om dit 
kunstwerk zichtbaar en beleefbaar te maken voor toeristen in het komende seizoen. Het versnel-
len van de procedure zorgt ervoor dat het kunstwerk in het voorjaar van 2018 onthuld kan wor-
den als één van de eerste zichtbare ontwikkelingen in het kader van ‘Ruimte voor Eerbeek’ 

Kanttekeningen 

1.1 Een kunstwerk heeft altijd voor- en tegenstanders 
De beleving van een kunstwerk is voor iedereen anders. Ook met dit kunstwerk zullen er moge-
lijk mensen zijn die het ophangen van het doek niet als een kwaliteitsimpuls zien. Echter het 
kunstwerk zorgt niet voor overlast in de omgeving. Het doek wordt opgehangen op eigen terrein 
en aan de wand van DS-Smith en er zijn geen omwonenden die direct zicht hebben op het 
kunstwerk. De mogelijke negatieve reacties wegen niet op tegen de positieve effecten zoals 
hierboven beschreven.  

Burgerparticipatie 

Niet van toepassing. 

Advies adviesorganen 

Niet van toepassing. 

Communicatie 

Na besluitvorming over de ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt de aanvraag met bijbeho-
rende stukken voor een zienswijzentermijn van zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan 
iedereen een zienswijze indienen.  - R
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Financiële toelichting 

De totale kosten voor het kunstwerk zijn geraamd op ca. 22.000 euro. In juni 2017 heeft de stuurgroep 
Ruimte voor Eerbeek met mandaat van het college besloten € 5.000,- beschikbaar te stellen om een 
deel van de plan- en procedurele kosten te financieren.  Deze kosten worden gedekt vanuit het pro-
grammabudget ‘Ruimte voor Eerbeek’. Daarnaast zijn er bijdrages van het Waterschap en de Beken-
stichting gedaan. De overige kosten worden gedekt door DS Smith. Zij zorgen tevens voor de financiële 
afwikkeling van de realisatie van het kunstwerk, inclusief het schilderen van de wand, etc.. Na realisatie 
is DS-Smith eigenaar van het kunstwerk en verantwoordelijk voor het onderhoud in de toekomst. 

Juridische grondslag 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Besluit omgevingsrecht (Bor), Wet ruimtelijke orde-
ning (Wro), Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en Algemene wet bestuursrecht (Awb). 

Inkoop en aanbesteding 

Niet van toepassing. 

Uitvoering 

De ontwerp verklaring van geen bedenkingen wordt gelijktijdig met de aanvraag met bijbehorende stuk-
ken en de ontwerpvergunning bekendgemaakt en ter visie gelegd. Tegen dit definitieve besluit kan be-
roep worden ingesteld bij de Rechtbank, indien tijdig een zienswijze kenbaar is gemaakt. 

Stukken ter vaststelling:  

1. Concept raadsbesluit (RB18.0009) 
 

Stukken ter informatie:  

1. Collegebesluit BW18.0041 d.d. 23 januari 2018 inclusief bijlagen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Brummen, 
 
 
 
 
M. Klos A.J. van Hedel 
secretaris burgemeester 
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