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Geacht College,
Hierbij sturen wij u onze gecombineerde zienswijze toe op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Logistiek Centrum Eerbeek, zaaknummer 2020-009955 en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Mayr-Melnhof, zaaknummer 2020-009957.
De Gelderse Natuur en Milieufederatie heeft eerder beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan Eerbeek. Het beroep is daarbij gegrond verklaard. Met betrekking tot voorgenomen
ontwikkelingen in Eerbeek is de federatie bezorgd over de gevolgen voor de Veluwe en
natuurgebieden gelegen in de IJsselvallei, o.a. Natura2000 landgoederen Brummen en Empese en
Tondense Hei. Hierbij ligt een relatie met beoogde uitbreiding van activiteiten van de papierindustrie.
Verder spelen de gevolgen voor de Eerbeekse Beek die door het plangebied Eerbeek loopt. Wij zijn
van mening dat negatieve effecten zowel op de waterhuishouding zelf van de beek als op de oevers
en het verloop van de beek moeten worden voorkomen. Wenselijk is dat de ecologische kwaliteit van
deze waterloop, inclusief de oeverzone wordt versterkt.
In relatie tot het distributiecentrum speelt dat in geval van uitbreiding van activiteiten en toename
van verkeer er in de huidige situatie al sprake is van lokale overlast. Vanwege de ligging op grotere
afstand tot de A50 en A1 zou mogelijk ook gekeken kunnen worden of bepaalde takken van
productie en transport van het bedrijventerrein verplaatst kunnen worden naar elders.
Onderstaand gaan wij in op specifieke locaties en thema’s.
1. Papierindustrie (Mayr Melnhof) en wateronttrekking
Hierbij spelen de volgende aspecten:
- Gevolgen van toename van grondwaterverbruik vanwege extra onttrekkingen en daardoor
effecten op zowel de grondwater- en oppervlaktewaterbalans en op kwelsituaties in de diverse
natuurgebieden en daarmee op de diverse ecosysteemfuncties: habitats, overige vegetaties,
leefgebieden voor dieren, drinkwater, beken.
- Cumulatieve effecten die optreden door: a. afname van de beschikbare hoeveelheid water in
verband met verdroging en extra verdamping (warme zomers, tekorten aan neerslag), b. extra
onttrekking t.b.v. drinkwater in deze periodes, c. toenemend waterverbruik inclusief toename
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van het aantal en de hoeveelheid grondwateronttrekking ten gevolge van autonome
ontwikkelingen in de sectoren wonen, recreatie, landbouw en industrie (ook papierindustrie
Loenen bijvoorbeeld).
Effectbepalingen, ook in cumulatieve zin op de diverse instandhoudingsdoelstellingen
Natura2000 van de betrokken Natura2000-gebieden en op de GNN- en GO-doelen in het
plangebied en de omgeving.
Effectbepalingen vanwege uitbreidingen in fysieke zin door van bebouwing en verhardingen,
inclusief parkeren.
Mogelijkheden voor besparing van waterverbruik en voor alternatief watergebruik zodat
grondwateronttrekking verminderd kan worden.

2. Eerbeekse Beek
Inzicht is wenselijk ten aanzien van:
- Gevolgen op de waterhuishouding zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin op het systeem
Gravinnebeek, Coldenhovensche Beek, Eerbeekse beek, inclusief sprengen.
- Gevolgen op het beekverloop, inclusief de oevers en aangrenzende zones.
- Gevolgen voor voorkomende natuurwaarden en voor natuurdoelen en ontwikkelopgaven (ook
waar voorkomend GNN en GO gerelateerd en als ecologische verbindingszone EerbeekIJsselvallei).
3. Stikstof
Inzicht is wenselijk ten aanzien van:
- De bijdrage en de gevolgen van toename van stikstofemissies en deposities vanwege:
a. toename van bedrijfsactiviteiten, b. toename van woon-werkverkeer, c. toename van overig
bedrijfsgerelateerd verkeer inclusief het bestemmingsverkeer naar en van een eventueel nieuw
distributiecentrum op de diverse Natura2000-gebieden en op overige stikstofgevoelige
vegetaties in de omgeving.
- De cumulatieve effecten vanwege stikstof in samenhang met andere plannen en projecten die
recent zijn vergund of worden voorbereid.
- Onderzoek naar alternatieven.
4. Leefomgeving en beoogde ontwikkelingen Mayr Melnhof
Inzicht is wenselijk ten aanzien van:
- De effecten op de luchtkwaliteit, fijnstof, stikstof en geur, en daarmee ook op de volksgezondheid. In dit kader is een GGD-advies ook van belang.
- De effecten van toenemende geluidbelasting, zowel voor mens als dier (natuur).
- De gevolgen voor de verkeerveiligheid.
- De gevolgen op bestaande groenstructuren en groenopstanden.
- De gevolgen voor het gebruik van de bestaande verkeersinfrastructuur in relatie tot toenemende
verkeersdruk en daarmee voor de leefomgeving en de diverse omgevingskwaliteiten. Ook die
optreden buiten de planlocatie zelf.
- Beoogde planvorming en afstanden bedrijfszonering volgens de VNG-richtlijnen tot gevoelige
functies.
- Te nemen natuurinclusieve maatregelen (via de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is
natuurinclusieve planontwikkeling het uitgangspunt bij nieuwe plannen).
- Milieuvriendelijke alternatieven, waaronder het meest milieuvriendelijke alternatief.
- Te nemen natuurinclusieve maatregelen (via de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is
natuurinclusieve planontwikkeling het uitgangspunt bij nieuwe plannen).
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5. Logistiek Centrum Eerbeek
Inzicht is wenselijk ten aanzien van:
- Nut en noodzaak.
- Effecten van toename van activiteiten en verkeerstromen (ook buiten de planlocatie) op de
kernkwaliteiten en omgevingscondities van het Veluws Natuurgebied en andere waardevolle
natuurgebieden en op de kernkwaliteiten van het Nationale Landschap Veluwe deelgebied
Zuidelijke IJsselvallei en Wiggen Oost-Veluwe.
- Milieuvriendelijk alternatief (schoon en ander vervoer, andere locatie voor een deel van de
activiteiten e.d.) waaronder het meest milieuvriendelijke alternatief.
- De effecten op de luchtkwaliteit, fijnstof, stikstof en geur, en daarmee ook op de
volksgezondheid. In dit kader is een GGD-advies ook van belang.
- De effecten van toenemende geluidbelasting, zowel voor mens als dier (natuur).
- De gevolgen voor de verkeerveiligheid.
- De gevolgen op bestaande groenstructuren en groenopstanden.
- De gevolgen voor het gebruik van de bestaande verkeersinfrastructuur in relatie tot toenemende
verkeersdruk en daarmee voor de leefomgeving en de diverse omgevingskwaliteiten. Ook die
optreden buiten de planlocatie zelf.
- Beoogde planvorming en afstanden bedrijfszonering volgens de VNG-richtlijnen tot gevoelige
functies.
- Te nemen natuurinclusieve maatregelen (via de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland is
natuurinclusieve planontwikkeling het uitgangspunt bij nieuwe plannen).
Voor zover onze gecombineerde zienswijzen.
Met vriendelijke groet,

Petra Souwerbren
Directeur
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