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Aan Elis Ligtlee werd (met terugwerkende kracht tot 26 augustus, huldiging van Elis in 

Eerbeek vanwege het winnen van een gouden Olympische medaille) de Penning van 
Verdienste van de gemeente toegekend. 
 

Treasury statuut 
Aan de raad wordt voorgesteld het statuut te wijzigen in die zin dat door de gemeente geld 

uitgeleend worden aan bijv. private partijen. Een aantal fracties, waaronder Lokaal Belang, 
steunt een motie van de fractie Wijnhoven, die beoogt de raad als orgaan dat het verstrekken 
van een lening moet goedkeuren in de verordening op te nemen. En niet dit over te laten aan 

B&W. Wethouder Pauw ‘ontraadt de motie ten stelligste’. Voordat er gestemd wordt over de 
motie stelt LB een schorsing voor. Vervolgens pleit zij voor uitstel van het besluit het 

Treasury statuut te wijzigen: de andere collegepartijen stemmen daar mee in, en de oppositie 
dus ook…  
 

Ontwerp Geluidreductieplan Eerbeek 
Doel is binnen 5 jaar de overschrijding van geluidsniveaus naar het wettelijke niveau terug te 

brengen. De raad wordt gevraagd geen zienswijze in te dienen tegen dit besluit van B&W. En 
doet dat ook niet. 
 

Voorkeursalternatief plan MER Eerbeek 
Het Burgersterrein in Eerbeek heeft (nog) de bestemming woningbouw (Roosdom Tijhuis). 

Die is echter niet realiseerbaar vanwege de geur- en geluidcontour rondom de papierindustrie, 
die Eerbeek in een soort wurggreep houdt. Met het plan MER wordt beoogd een 
voorkeursalternatief te ontwikkelen dat tzt opgenomen wordt in een (nieuw) bestemmingsp lan 

voor Eerbeek-Zuid, waarin zowel voor woningbouw (elders?) in Eerbeek mogelijkheden 
worden gecreëerd, als voor uitbreiding van de papierindustrie. Voor de zomer heeft de 

papierindustrie een plan ingediend om op het Burgersterrein een logistiek centrum te 
ontwikkelen; deze variant is meegenomen in het plan MER. 
Het is overigens een bevoegdheid van College het  plan MER vast te stellen, maar het College 

wenst dat de raad zich positief uitspreekt over haar besluit.  
Het College heeft besloten om alternatief 3C (werken op het Burgersterrein) als voorlopig 

voorkeurs alternatief in een nieuw bestemmingsplan op te nemen. Waarbij vervangende 
nieuwbouw op de Eerbeekse Enk wordt toegestaan. Mocht dat economisch of juridisch niet 
uitvoerbaar zijn, dan is de ‘second best’ keuze alternatief 3A: wonen op het Burgersterrein.  

De raad staat positief tegenover het besluit van het College.  
 

Woningbouwprogrammering Steden3hoek 2015-2024 
De Steden3hoekgemeenten hebben met de provincie Gelderland afspraken gemaakt over het 
aantal te bouwen woningen in de komende 10 jaar. Uitgezonderd Deventer, deze gemeente 

maakte afspraken met Overijssel. Brummen kan in dit decennium ca 560 woningen bouwen. 
De raad stemt in met de gemaakte afspraken. 
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