
Voorzitter….vanavond staat het bestemmingsplan voor Eerbeek ter vaststelling op de 

agenda. De PvdA is daar heel blij mee. Ik zal u uitleggen waarom en kort meenemen in mijn 

ervaringen als raadslid in de afgelopen 8 jaren voor wat betreft Eerbeek. 

Toen ik in 2010 begon als raadslid lagen er mooie plannen voor het centrum van Eerbeek die 

tot stand waren gekomen door actieve trajecten met de inwoners van Eerbeek. Het kon niet 

mooi genoeg. De beek zou terugkomen het nieuwe gemeentehuis kreeg een plek in Eerbeek, 

er waren plannen voor woningbouw op het Burgersterrein, etc….. De werkelijkheid werd 

echter anders in 2010. 

Het gemeentehuis werd uit het plan gehaald, het bouwen op het Burgersterrein werd 

vanwege milieunormen afgeraden,  er kwam vanuit de provincie een nieuw bouwcontingent 

en  de relatie met provincie en industrie kreeg was verstoord, de ontwikkeling werd er aan 

de markt overgelaten en er gebeurde nauwelijks iets. Hooguit een aanpassing in de 

openbare ruimte. Eerbeek zat op slot. Na 4 jaar kwam het inzicht dat er overleg nodig was 

tussen gemeente, provincie en industrie.  

Wethouder Van Ooijen heeft die uitdaging  in 2014 opgepakt. 

Met ondersteuning van een hardwerkend en kundig ambtelijk team en een deskundig 

stedenbouwkundig adviesbureau heeft dat geresulteerd in het plan ZOALS HET ER NU LIGT. 

Het plan verhoudt zich tot het plan MER, de voorkeursvariant en de ruimtelijke economische 

visie, die we als raad eerder hebben vastgesteld. Laten we niet vergeten dat de 

voorkeursvariant met 18 stemmen voor is aangenomen door de raad. 

Er zijn veel belangen in Eerbeek en ze zijn allemaal heel legitiem. Dit college heeft de 

mogelijkheden gezocht om binnen de juridische kaders een zo goed mogelijk evenwicht te 

vinden tussen de rechten en belangen van de papierindustrie, de woningbouwopgave en de  

leefbaarheid in Eerbeek.  

Na vaststelling van het bestemmingsplan kunnen we eindelijk aan de slag met de bij vele 

inwoners van Eerbeek gewenste invulling van de vele lege plekken, zoals op het 

Kerstenterrein, het Burgersterrein  en op de vrijgekomen schoollokaties. Tevens geeft het 

bestemmingsplan de opmaat om in samenspraak met de inwoners de leefbaarheid in 

Eerbeek te verbeteren en de ambities op het gebied van duurzaamheid te realiseren.  

Tijdens informatieavonden, de fora met insprekers en de eerste forumavond heeft de PvdA  

zeer kritische vragen gesteld. De beantwoording van het college en de inhoudelijke 

gesprekken met de betrokken medewerkers van de gemeente hebben ons vertrouwen in dit 

bestemmingplan doen toenemen. In het proces hebben we zoveel mogelijk gekeken naar de 

grote lijnen, verbanden en juridische kaders.  

Verwachtingsmanagement 

Er is veel kritiek op het  gebrek aan burgerparticipatie bij de totstandkoming van dit 

bestemmingsplan. 

Aan de ene kant begrijpen we die kritiek wel in een tijd dat participatie , gegeven de komst 

van de Omgevingswet, belangrijker wordt. En toch vinden desondanks dat de aanpak van dit 

complexe proces de juiste is geweest om uit de jarenlang bestaande impasse te komen. 



Als is vastgelegd wat er kán, en dat doen we met dit bestemmingplan, dán komen alle 

inwoners en stakeholders aan zet om die locaties in te vullen. Daarmee voorkom je de 

massale teleurstelling uit 2010, toen er een plan lag dat breed gesteund werd door de 

inwoners, maar dat helaas niet haalbaar was. 

Burgers volop laten meepraten over een plan en daarna zeggen dat hun plan vanwege 

allerlei milieunormen en financiële kaders niet kan, dát vinden wij geen burgerparticipatie!  

De zienswijzen hebben het college aanleiding gegeven om onderzoek te doen, gesprekken te 

voeren met diverse betrokkenen en  wijzigingen aan te brengen in het ontwerp 

bestemmingsplan. Dat is best bijzonder. Zienswijzen zijn niet makkelijk ambtelijk afgedaan, 

integendeel, zij zijn stuk voor stuk goed bestudeerd. Er is gekeken op welke wijze eventueel 

nog aanpassingen in het plan in de gewenste richting mogelijk zijn. Het ontwerp-

bestemmingplan is daarop op vele punten aangepast. 

Dit zien wij als een interactief proces in de tot stand brenging van het plan. 

Wel zien wij spanning tussen de juridische beantwoording van de zienswijze en de beleving 

van betrokkenen. Bepaalde vormen van overlast kunnen juridisch weerlegd worden en 

tegelijkertijd kan de inwoner toch overlast ervaren. De PvdA vindt dat we hier in het 

vervolgproces na de vaststelling intensief  aandacht aan moeten besteden.  

Voorzitter ik wil als laatste een persoonlijk verhaal met u delen. In mijn zoektocht naar het 

krijgen van grip op dit dossier, het afwegen van persoonlijke belangen van inwoners, 

belangen van de industrie en anderen versus het grote belang (aan de slag in Eerbeek) 

moest ik denken aan een puzzel die ik af en toe maak om mijn hoofd leeg te maken. De dot 

to dot puzzel, wellicht kent u het…… Je ziet een heleboel stippen met cijfers op een wit 

papier. In eerste instantie zie je nog niet welke figuur het gaat worden.  

Ik vergelijk dit in dit proces met het vaststellen van de voorkeursvariant, de plan MER en de 

REV. 

Je gaat de lijnen verbinden van 1 naar 2 naar 3, etc en er wordt steeds meer duidelijk welke 

vorm het gaat krijgen. Deze stappen hebben we nu gezet. Bij de vaststelling van dit plan 

weten partijen eindelijk waar ze aan toe zijn. Daar horen grenzen bij. Die zijn nu getekend. 

Bij de laatste stap kleur ik de vlakken in. Het is aan het volgende college om dit samen met 

alle partijen in Eerbeek te doen. En de enorme betrokkenheid te gebruiken bij de uitwerking 

van de 10 gebiedsopgaven. 

Wat ons betreft gaan we zeker aan de slag in Eerbeek! 

 

Maaike Jeronimus 

 

 


