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Zaaknummer: 2015/7692 
Referentie:      2015/16752 

Raadsvergadering d.d. 26 mei 2015 agendapunt 13        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries,  21 april 2015 
 
Portefeuillehouder:   mw. M. Engels en dhr. T.J. Wijbenga 
Behandelend ambtenaar: dhr. J.E. Ploeger 
Doorkiesnummer:   0592 - 266884  
E-mail adres:                j.e.ploeger@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Brief UMCG Ambulancezorg d.d. 19 februari 2015 (ter inzage) 
-   Voorlopig ontwerp multifunctioneel gebouw d.d. 12 maart 2015 (ter inzage) 
 
 
Onderwerp 
Bouw multifunctioneel gebouw t.b.v. hulpverlening op Groningen Airport Eelde 
 
Gevraagd besluit 
1. De coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening, van toepassing  

verklaren op de voorbereiding en bekendmaking van de herziening van het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning voor de bouw van een multifunctioneel gebouw voor hulpverlening (inclusief 
traumahelikopterstandplaats) op Groningen Airport Eelde, plaatselijk bekend Machlaan 14a te Eelde. 

2. Op grond van de Inspraakverordening bepalen, dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning 
gedurende zes weken in voorontwerp ter inzage worden gelegd met de mogelijkheid van het indienen 
van een schriftelijke zienswijze. 

3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om – na afronding van de procedure als bedoeld onder 2 en 
het wettelijk overleg met rijk, provincie, waterschappen e.d. – het bestemmingsplan in combinatie met 
de omgevingsvergunning “in ontwerp voor de vaststelling ter inzage te leggen”.  

 
Inleiding. 
Door de hulpverlenende organisaties Luchthavenbrandweer Groningen Airport Eelde (GAE), UMCG 
Ambulancezorg en het Mobiel Medisch Team (MMT) van het UMCG wordt gewerkt aan plannen om een 
gezamenlijk onderkomen te bouwen op het terrein van de luchthaven. 
 
Het betreft een multifunctioneel hulpverleningsgebouw, waar ook de traumahelikopter een plek krijgt. De fysieke 
samenvoeging van de drie diensten op de locatie GAE is van groot maatschappelijk belang. Hiermee kan 
worden voldaan aan de plicht om de traumaheli vanaf de locatie UMCG in Groningen te verplaatsen. Ook de 
zorgdekking van de ambulancedienst kan worden verbeterd. De huidige locatie van de brandweer, die nog wel 
aan de normen betreffende opkomsttijden, bezetting en slagkracht voldoet, is kwetsbaar in de zorgplicht, 
waardoor binnen 3 jaar aanpassing of nieuwbouw moet worden gerealiseerd. Voor een doelmatige 
bedrijfsvoering kiest GAE voor structurele oplossing in de vorm van nieuwbouw in combinatie met de plannen 
van UMCG.  
 
UMCG Ambulancezorg heeft ons bij brief van 19 februari 2015 verzocht om medewerking te verlenen aan het 
initiatief. 
 
 
 



 

1. Wat willen wij hiermee bereiken? 
 
1.1  Faciliteren van initiatief van derden. 
De hulpdiensten willen graag gezamenlijk in een nieuw pand op de luchthaven GAE zitten. Gevraagd wordt dit 
te faciliteren. Gezien de locatie van de luchthaven en de koppeling met de traumaheli ligt het voor de hand dit 
mogelijk te maken. 
 
1.2  De verplaatsing van de brandweerkazerne is wenselijk in verband met langere landingsbaan.  
Ten gevolge van de verlenging van de landingsbaan is de verplaatsing van de brandweer naar een andere plek 
wenselijk. Vanaf de nieuwe plek kan beter voldaan worden aan de wettelijk vereiste aanrijtijden. In de huidige 
situatie kan nog (net) wel worden voldaan aan deze tijd, zij het dat deze situatie niet ideaal is. 
 
1.3  Belangrijke functie: de verplaatsing van de traumaheli van het UMCG heeft haast.  
UMCG heeft haast bij de plaatsing de traumaheli. Dit is een proces dat al meerdere jaren loopt en nu de locatie 
duidelijk is, wil men zo snel mogelijk hiernaartoe verhuizen. In de stad is sprake van veel overlast en klachten. 
UMCG wil de nieuwbouw per 1 juli 2016 betrekken.  
 
1.4  Combinatie van ambulancezorg UMCG en brandweer GAE kan leiden tot enige kostenvoordelen.  
Misschien wel de belangrijkste opgave waar GAE voor staat is het sluitend krijgen van de begroting. Op dit 
moment is sprake van een exploitatietekort. Het sluitend krijgen van de begroting kan op een aantal manieren, 
te weten: meer opbrengsten uit vluchten of vastgoedexploitatie. Of minder kosten door bijvoorbeeld een 
efficiëntere inzet van personeel. Door zaken van brandweer en ambulancezorg te combineren kunnen wellicht 
(kleine) voordelen behaald worden.  
 
1.5  Bestemmingsplan GAE Voorterrein. 
De bouwlocatie is in het bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde voorterrein” (vastgesteld op 18 december 
2001) bestemd voor “luchthaven en luchthaven verbonden bedrijvigheid”. De nieuwbouw kan niet binnen het op 
de verbeelding aangegeven bouwvlak worden gebouwd. Ook is een gedeelte van het bouwterrein gelegen 
binnen de begrenzing van het  bestemmingsplan “Groningen Airport Eelde baanverlenging” met de bestemming 
“verkeer”. Los van de nu voorliggende coördinatieregeling ligt er nog een opgave om het bestemmingsplan voor 
het hele voorterrein te herzien (zie ook 1.6). 
 
1.6   Planontwikkeling is onderdeel van een grotere afspraak – gebiedsontwikkeling omgeving GAE. 
Sinds begin 2013 wordt op een constructieve wijze nauw samengewerkt met de provincie Drenthe. Behalve tot 
een ontwikkelvisie heeft dit inmiddels geleid tot het oprichten van een living lab (samenwerking met de 
Hanzehogeschool) in het gebied. Dit initiatief past in de verdere ontwikkeling van het gebied. Vestiging van het 
Mobiel Medisch Team en UMCG Ambulancezorg kunnen een impuls zijn voor verdere ontwikkeling en 
diversificatie van het gebied. 
 
1.7  Coördinatieregeling optimaliseert procedures. 
We hebben in Tynaarlo goede ervaringen opgedaan met de toepassing van de coördinatieregeling. De 
procedure rondom het bestemmingsplan wordt gekoppeld aan die van de omgevingsvergunning. Dit is in de 
voorfase even wat lastiger, maar biedt voordelen voor de initiatiefnemer (het aantal procedures is beperkt tot 1) 
en geeft voor de burger/ omwonenden ineens duidelijk inzicht in het bestemmingsplan en het daarop 
gebaseerde bouwplan.. 
Initiatiefnemer wil de nieuwbouw per 1 juli 2016 in gebruik nemen. Dit is ambitieus, gelet op de procedure die 
nog moet worden doorlopen. Ter voorbereiding van de vaststelling van het bestemmingsplan en het verlenen 
van de omgevingsvergunning moet worden bezien voor welke onderdelen er omgevingsvergunning nodig is, 
welke onderzoeken er moeten plaatsvinden en welke ontheffingen er nodig zijn. Het is dus de vraag of de 
planning haalbaar is. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
 
3.1  Kostenverhaal anderszins verzekerd, wel een anterieure overeenkomst. 
De gecombineerde huisvesting voor de brandweer van GAE, UMCG Ambulancezorg en de traumaheli van het 
UMCG is een bouwplan in de zin van de Wro, waarbij kostenverhaal dient plaats te vinden. Dit is een wettelijke 
verplichting. Naast kosten voor het opstellen van een postzegelbestemmingsplan betreft het kosten voor de 
gemeentelijke ureninzet ten behoeve van het bestemmingsplan. Voor wat betreft het opstellen van het 
bestemmingsplan zal initiatiefnemer zelf een bureau in de arm te nemen, als opdrachtgever fungeren en de 
volledige kosten dragen. Hiermee ligt ook het (aanwezige) risico van vertraging in de procedure bij de 
initiatiefnemer. Het een en ander dient na het raadsbesluit nader te worden uitgewerkt in een anterieure 
overeenkomst. 
 
3.2  Algemeen kostenverhaal is in onze gemeente in veruit de meeste gevallen de beleidslijn. 
Bij alle initiatieven worden de gemeentelijke kosten ‘doorberekend’ naar de initiatiefnemer. Het te bouwen pand 
is groter dan 1.000 m2. Daardoor moet op grond van artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening een 
exploitatieplan worden vastgesteld dan wel een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer worden 
afgesloten.  
 
3.3  Financiering nieuwbouw. 
De nieuwbouw wordt gedeeltelijk gefinancierd vanuit UMCG Ambulancezorg en het Mobiel Medisch Team. Voor 
dat deel is de economische uitvoerbaarheid geregeld. Voor de uitvoerbaarheid van het gedeelte 
luchthavenbrandweer is er een aantal opties. Deze worden momenteel onderzocht. In juni 2015 is het de 
bedoeling dat de aandeelhouders hierover een besluit gaan nemen.  
Op het moment van het vaststellen van het bestemmingsplan door de raad en het verlenen van de 
omgevingsvergunning door het college moet de financiële uitvoerbaarheid zijn aangetoond. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           


