
Uw brief van  Uw kenmerk  Ons kenmerk  Bijlage[n]  
  10/8281/bwt           

Behandeld door  Doorkiesnummer  Vries 
College 0592 – 266  662                        23 november 2010 

 

 

Postadres  Bezoekadres  Website   Bankrelaties 
Postbus 5, 9480 AA  Vries  Kornoeljeplein 1, Vries   www.tynaarlo.nl  Bng 28.50.79.050 
      Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges) 
Telefoonnummer  Faxnummer   Email   

[0592] 26 66 62                                [0592] 26 66 00                                  info@tynaarlo.nl   
   

   
Aan de leden van de Raad  

 
 
 

        
 
Onderwerp: vraag fractie leefbaar Tynaarlo 
 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
De fractie van Leefbaar Tynaarlo heeft ons op 14 oktober 2010 een brief gestuurd. Daarin worden wij gevraagd 
duidelijkheid te verschaffen over een schietbaan annex horecagelegenheid te Eelde. Graag informeren wij u 
met deze brief over de stappen die gezet zijn en de overwegingen die tot de huidige situatie hebben geleid. 
 
Voorgeschiedenis 
De controles 
Op 3 november 2009 heeft de fractie van leefbaar Tynaarlo ons gemeld dat aan de Watermolendijk te Eelde 
een schietvereniging actief was, zonder de daartoe benodigde toestemmingen. Na intern overleg,  hebben me-
dewerkers van de teams Milieu en Bouw- en woningtoezicht de situatie ter plaatse beoordeeld. 
 
Geconstateerd is dat in een loods op het perceel Watermolendijk 3 in Eelde een schietbaan met kantine was 
gerealiseerd. Er heeft vervolgens nog een inspectie plaatsgevonden met een medewerker van team Veiligheid 
om de situatie te beoordelen op het gebied van brandveiligheid. Uit die inspectie is gebleken dat er geen over-
treding van de regelgeving plaatsvindt, als het aantal mensen dat in de loods aanwezig is minder bedraagt dan 
50. 
 
De aanschrijving 
De conclusie uit deze inspecties was dat er sprake was van een situatie die in strijd was met wet- en regelge-
ving. Wij hebben daarom op 31 december 2009 de schietvereniging en de eigenaar van de loods aangeschre-
ven. In die brief hebben wij hen gesommeerd om per direct de horeca-activiteiten, het schenken van alcohol-
houdende dranken, te beëindigen. Voor de wekelijkse schietavond hebben wij een termijn van twee weken ge-
geven om de vereniging de mogelijkheid te geven om een andere locatie te vinden. 
 
Haalbaarheidsonderzoek 
Wij hebben in die brief expliciet aangegeven dat begin januari 2010 ons standpunt over de ruimtelijke inpas-
baarheid van de schietvereniging op het betreffende perceel zou worden bepaald. Dat standpunt is bepalend 
voor het verdere verloop van een handhavingprocedure.  
 
Naast het onderzoek over de ruimtelijke inpasbaarheid en de brandveiligheid, hebben gesprekken plaatsgevon-
den met de eigenaar, de schietvereniging en één van de politieagenten die inspecties uitvoert bij schietvereni-
gingen. 
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De conclusies uit dit onderzoek waren dat de locatie geschikt wordt geacht voor het hebben van een schiet-
baan. Een zelfstandige horeca-inrichting aan de Watermolendijk wordt niet wenselijk geacht, maar dat is ook 
nooit de bedoeling geweest van de eigenaar en de schietvereniging. 
 
De (brand)veiligheid is niet in het geding en op het gebied van de milieuwetgeving wordt vergunningverlening 
mogelijk geacht. 
 
Voorts is uit de gesprekken gebleken dat de vereniging één avond in de week actief is, er geparkeerd kan wor-
den op eigen terrein en er maximaal dertig mensen aanwezig zijn in de loods. De politie heeft geconstateerd dat 
de vereniging aan de regels omtrent het gebruiken en opbergen van wapens voldoet. Ook heeft zij ons meege-
deeld dat tijdens een inspectie op 20 januari 2010 geen alcoholhoudende dranken aanwezig waren. 
 
Gemaakte afspraken 
Het is niet ongebruikelijk dat hangende de legalisatieprocedure afgezien wordt van handhavend optreden. Om-
dat het vinden van een schietbaan de vereniging moeilijk is gevallen, zijn wij bereid geweest hen tegemoet te 
komen. Wij hebben na de gevoerde gesprekken en beoordeling van de betrokken wet- en regelgeving aan de 
schietvereniging meegedeeld dat wij hangende de legalisatieprocedure bereid zijn af te zien van handhavend 
optreden mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.  
 
Een voorwaarde is dat de Drank- en Horecawet niet mag worden overtreden. Er mogen dus geen alcoholhou-
dende dranken worden geschonken zolang er geen drank- en horecavergunning is verleend.  
 
Bovendien is de impact van de strijdige activiteit beperkt, waarbij parkeren plaatsvindt op het perceel Watermo-
lendijk 3 te Eelde. Verder hebben we keuringsrapporten gevraagd van de KNSA en de politie. Gebleken is dat 
de KNSA alleen wedstrijdbanen keurt. Deze is dus niet noodzakelijk gebleken. De politie heeft echter wel een 
schriftelijke, positieve, verklaring afgelegd.  
 
Vergunningprocedure 
Momenteel loopt er een vergunningprocedure voor het exploiteren van een schietbaan op het perceel Watermo-
lendijk 3 te Eelde. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan in voorbereiding en is een milieuvergun-
ning aangevraagd. 
 
Resumerend 
Zoals u kunt zien hebben we deze zaak adequaat opgepakt. Het beeld van een stilzittende gemeente die geen 
gehoor heeft gegeven aan de melding van de fractie van Leefbaar Tynaarlo onderschrijven wij dan ook niet. In 
de lopende procedures zijn wij druk bezig om de schietbaan te voorzien van de nodige vergunningen. De be-
trokken belangen worden daarbij uiteraard afgewogen. 
 
Wel hebben wij geconcludeerd dat in ons handhavingsbeleid, vastgesteld in 2006, staat dat gedogen uitsluitend 
via een schriftelijke beschikking plaatsvindt. We hebben destijds wel een overzicht van gemaakte afspraken aan 
de exploitant overhandigd, maar een gedoogbeschikking is niet afgegeven. Dit hebben wij inmiddels alsnog 
gedaan. 
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Schietvereniging Filadelfia 
Inmiddels heeft ook schietvereniging Filadelfia ons gevraagd om te gedogen dat zij één avond in de week, de 
vrijdagavond, gebruik maken van de schietbaan in Eelde. Wij hebben gezien de situatie rondom hun vorige 
locatie besloten om ook voor hen een gedoogbesluit te nemen. De voorwaarden die gelden voor De Gouden 
Kogel, gelden ook voor Filadelfia. De legalisatieprocedure is inmiddels gestart en deze omvat ook de activiteiten 
van schietvereniging Filadelfia. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen               F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur         burgemeester 


