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Raadsvergadering d.d. 15 februari 2011 agendapunt 14  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 januari 2011 
 
Onderwerp:          Projectbesluitprocedure Watermolendijk 3 Eelde  
Portefeuillehouder:   Dhr. H. Kosmeijer  
Behandelend ambtenaar: Dhr. J.S. Huisman  
Doorkiesnummer:   0592 - 266 894 
E-mail adres:   j.s.huisman@tynaarlo.nl  
Gevraagd besluit:   
1.  Een projectbesluitprocedure opstarten ten behoeve van een schietbaan op het perceel  
     Watermolendijk 3 te Eelde; 
2.  de procedure delegeren aan het college van B&W. 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Op 29 december 2009 is naar aanleiding van een brief van de fractie van Leefbaar Tynaarlo een controle 
uitgevoerd aan de Watermolendijk 3 te Eelde. Hierbij is geconstateerd dat er zonder vergunning een 
schietbaan met kantine is gerealiseerd op dit perceel. Vervolgens is door zowel de gemeente als door 
een medewerker van de politie (bijzondere wetten) geconcludeerd dat de locatie geschikt is voor de 
activiteiten van een schietbaan (en dat de vereniging aan de regels omtrent het gebruiken en opbergen 
van wapens voldoet), dat de brandveiligheid niet in het geding komt en dat op het gebied van 
milieuwetgeving, verlening van de benodigde vergunningen mogelijk geacht wordt.  
 
Er zijn geen ruimtelijke bezwaren tegen het legaliseren van een schietbaan op deze locatie door deze 
positief te bestemmen. Omdat de schietbaan al aan de veiligheidseisen voldoet, is op 18 november een 
gedoogbeschikking afgegeven voor het gebruik van de schietbaan door schietvereniging de Gouden 
Kogel op de dinsdag avond. Dit betreft het gebruik dat plaats vond, naar aanleiding waarvan er in 
beginsel een controle is uitgevoerd.  
 
In de gemeente is nog een schietbaan aanwezig (Groningerweg 2a Tynaarlo). Deze baan voldoet echter 
niet meer aan de veiligheidseisen die door de politie Drenthe (bijzondere wetten) worden gesteld. De 
schietvereniging (Filadelfia) die van deze baan gebruik maakte heeft aan de gemeente toestemming 
gevraagd voor het uitoefenen van de verenigingsactiviteiten aan de Watermolen dijk 3 te Eelde.  
 
Op 25 november 2010 is door ons college een gedoogbeschikking afgegeven voor het gebruik van de 
schietbaan op één avond per week door schietvereniging Filadelfia. Voor het legaliseren van deze 
activiteiten kan middels een projectbesluit het gebruik en de bouw geregeld worden.   
 
Voorgesteld wordt het bouwplan en gebruik te effectueren door een projectbesluitprocedure op te starten, 
en deze procedure te delegeren aan ons college. 
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Argumenten 

1.1 Er zijn geen ruimtelijke tegenargumenten tegen de situering van een schietbaan op deze locatie. 
De Watermolendijk te Eelde is een straat waaraan verspreid verschillende functies liggen. Deze 
omgeving leent zich goed voor dit initiatief. Doordat het een dunbevolkte straat is en er in de directe 
omgeving (naast en tegenover) weinig bewoning is, zal de overlast gering zijn. Tevens kan gebruik 
gemaakt worden van bestaande bebouwing welke zijn oorspronkelijke functie verloren heeft. Hiermee 
wordt aangesloten bij het toekomstige beleid betreffende vrijstaande agrarische bebouwing.  
 
1.2 De schietbaan is door de politie Drenthe gekeurd en geschikt bevonden voor het betreffende 

gebruik. 
De schietbaan is door de politie Drenthe gekeurd en uit deze keuring blijkt dat de baan voldoet aan de 
geldende regels.  

Vervolgprocedure 

Indien uw raad in akkoord gaat met het starten van een projectbesluitprocedure ten behoeve van de 
schietbaan zal het projectbesluit gelijk met de bouwaanvraag in procedure gebracht worden.  
 

Financiële consequenties 

De initiatiefnemer zal middels de leges de kosten dragen voor de ontwikkeling van het plan.  
 

Gevraagd besluit 

 
1.  Een projectbesluitprocedure opstarten ten behoeve van een schietbaan op het perceel  
     Watermolendijk 3 te Eelde; 
2.  de procedure delegeren aan het college van B&W. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,                secretaris  


