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Raadsbesluit nr. 11 
 
Betreft: Onteigeningen percelen baanverlenging luchthaven GAE 
 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 5 oktober 2010; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 78 van de Onteigeningswet; 
 
 
overwegende dat: 
 

- de luchthaven Groningen Airport Eelde (GAE) jaren bezig is om een verlenging van een start- en 
landingsbaan te realiseren teneinde de baan te verlengen van circa 1.800 meter naar circa 2.500 
meter; 

- de ministeries van V&W en VROM ten behoeve van de baanverlenging in 2001 twee 
aanwijzingsbesluiten hebben genomen, zijnde Aanwijzingsbesluit luchtvaartterrein Eelde en de 
RO- aanwijzing luchtvaartterrein Eelde; 

- vanwege de baanverlenging een nieuw bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde 
baanverlenging” door de gemeenteraad van Tynaarlo is vastgesteld; 

- GAE geruime tijd bezig is om de voor de baanverlenging benodigde gronden te verwerven; 
- met een aantal eigenaren geen overeenstemming kan worden bereikt, zodat die (gedeelten van) 

percelen middels het instrument onteigening verworven moeten worden; 
- onteigening een bevoegdheid is van de gemeente en in deze gebaseerd zal zijn op het 

voornoemde vastgestelde bestemmingsplan; 
- het de navolgende kadastrale percelen betreft:  

a. nr. 15, groot 2 ha 59 a 10 ca, daarvan is benodigd 75 a 84 ca, 
  eigenaren: de heer D.E. Dam; 
b. nr. 1894, groot 5 ha 70 a 30 ca, daarvan is benodigd 3 ha 9 a 55 ca, 
  eigenaren: de heer J.A.W. Lubberdink; 
  belast met een zakelijk recht ten behoeve van Waterschap Noorderzijlvest. 
 

B E S L U I T: 
 
 
Ter zake van de percelen kadastraal bekend Gemeente Vries, sectie T, nummers 15ged. en 1894ged., 
één en ander zoals aangegeven op de bij dit raadsbesluit behorende onteigeningslijst en 
grondplantekeningen, zulks ten laste van genoemde eigenaren een verzoek tot onteigening in te dienen 
bij de Kroon in het kader van het bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde baanverlenging”. 

 
              Vries, 16 november 2010 

 
De raad voornoemd, 
 
 
F.A. van Zuilen,                                       voorzitter 
 
 
J.L. de Jong,                                             griffier 


