
Agendaverzoek Statendag 
 
Onderwerp: Eerbeek -Loenen  
 
Ik verzoek u : 
 
Een beeldvormende vergadering te beleggen (technische presentatie, aangevuld met relevante 
documenten stand van zaken) en een werkbezoek te organiseren aan Eerbeek en Loenen. 
 
1 Inhoud Agendaverzoek (beoogd resultaat 
 
In het kader van deze beeldvormende bijeenkomst willen we op korte termijn, bij voorkeur in 
januari, geïnformeerd worden over: 
- de stand van zaken met betrekking tot het programma Eerbeek – Loenen 2030 en de hoofdlijnen 
van de projecten (proces, inhoud en participatie) die in het kader van het programma Eerbeek -
Loenen 2030 lopen. 
 
Ten aanzien van een aantal projecten willen we diepgaander worden geïnformeerd. Het gaat dan om 
het Logistiek Centrum Eerbeek, Bedrijventerrein Kieveen en de N786 (met name in en rond Loenen). 
Over deze projecten willen we geïnformeerd worden over; 
1.  de inhoudelijke ontwikkelingen en bereikte resultaten vanaf de start van de projecten tot heden; 
2.  de onderzoeken die tot heden hebben plaatsgevonden in het kader van de projecten; 
3.  de wijze waarop de samenwerking met de partners verloopt; 
4.  de wijze waarop bewoners en andere belanghebbenden/geïnteresseerden worden/zijn betrokken  
bij de projecten;  
5.  de resultaten van het participatieproces tot nu toe; 
6.  welke stappen het komende jaar naar verwachting gezet zullen worden; 
7.  de wijze waarop PS bij de verschillende stappen zullen worden betrokken; 
8. de onderwerpen waarover GS in het kader van het programma nog deze statenperiode voorstellen 
aan PS wil gaan voorleggen; 
9.  een planning van te zetten stappen.  
 
   2 Aanleiding 
Door GS wordt er gewerkt aan de opgave Eerbeek-Loenen 2030. In dat kader is onder andere een 
Projectenboek verschenen. In het projectenboek is de opgave en zijn de onderliggende projecten 
beschreven.  
 
Recent hebben bewoners uit Eerbeek aandacht gevraagd voor de locatiekeuze voor het Logistiek 
Centrum Eerbeek. Ook publicaties in de media o.a. een bericht op omroep Gelderland 1, een artikel in 
de Stentor2, een artikel in de Volkskrant 3 vormen de aanleiding om te vragen om een 
beeldvormende vergadering over het programma Eerbeek-Loenen 2030 en de projecten die in onder 
het programma vallen.  
 

 
1 https://www.gld.nl/nieuws/7471376/inwoners-woest-over-nieuwe-weg-voor-kartonfabriek  
2 https://www.destentor.nl/apeldoorn/onrust-in-eerbeek-om-plan-voor-immens-gebouw-van-13-meter-te-
gek-voor-woorden~a4ece1e6/  
3 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/in-eerbeek-woedt-de-schipholdiscussie-maar-dan-op-een-paar-
hectare~b2652589/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
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In het projectenboek4 is over de opgave te lezen:  
“De opgave in het project Eerbeek-Loenen 2030 is om Eerbeek en Loenen toekomstbestendig te 
maken door een situatie te bereiken waarbij er balans is tussen industriële en maatschappelijke 
ontwikkelingen en kansen te benutten op het gebied van energie. Per project wordt stap-voor-stap 
uitgewerkt wat de haalbaarheid en de benodigde inzet/bijdrage per partij is om tot uitvoering over te 
kunnen gaan. Er zijn vele spelers/stakeholders in het gebied actief en er is samenhang tussen de 
verschillende ontwikkelingen en opgaven. Participatie door stakeholders neemt een belangrijke 
plaats in het project Eerbeek-Loenen 2030 in. “ 
 
Ten aanzien van de doelstelling is in het projectenboek aangeven:  
 
“Het doel voor de lange termijn is, gefocust op de pijlers economie, leefbaarheid en energie, te 
komen tot een toekomstbestendig Eerbeek en Loenen.  
Elke pijler heeft een eigen hoofddoelstelling: 
 -Economie: blijvend competitief papiercluster;  
- Leefbaarheid: behouden en verbeteren van het leefklimaat;  
- Energie: bijdragen aan energie- en CO2 neutraal Eerbeek en Loenen in 2050.” 
 
 
3 Standpunt en overwegingen 
Het is van belang dat PS voldoende is geïnformeerd met betrekking tot de inhoud van het genoemde 
programma, de projecten en de wijze waarop de participatie wordt vormgegeven.  
 
De hoofddoelstellingen die per pijler zijn vastgesteld brengen in samenhang met elkaar bekeken een 
zekere spanning met zich mee. Van belang is dat er een passende balans wordt gevonden voor de 
verbetering van de leefbaarheid aan de ene kant en de economische belangen aan de andere kant.  
 
We vinden het van belang dat de inbreng van bewoners voldoende ruimte krijgt en tijdens de 
stappen die worden gezet er voldoende inzicht is voor alle betrokken - waaronder de direct 
omwonenden maar ook PS - welke informatie/argumenten er zijn voor de te zetten stappen c.q. de 
te nemen en genomen besluiten.  
 
Vanuit de kaderstellende, controlerende en de volksvertegenwoordigende rol is het belangrijk om als 
PS geïnformeerd te worden.  
 
 
10 december 2021 
Gerhard Bos, CDA 
Fokko Spoelstra, PvdA 
Evert Mulder, SGP 
Stan Hellegers, D66 
Frans Bruning, GL 
Rene Westra, VVD 
Wouter Kamp, CU  

 
4https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6863344/1/Bijlage_1_Projectenboek_Eerbeek-
Loenen_2030  
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