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Zaaknummer: 2016/19257 
Referentie:      2016/19258 

Raadsvergadering d.d. 24 juni 2016 agendapunt 9       
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries 7 juni 2016,  
 
Portefeuillehouder:   Mevr. M.A. van Dijk 
Behandelend ambtenaar: dhr. B. Dijkstra 
Doorkiesnummer:   0592 - 266  
E-mail adres:                b.dijkstra@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
-   Zienswijzennota (geanonimiseerd) 
-   Ruimtelijke onderbouwing  
 
Onderwerp 
Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning zonnepark Groningen Airport Eelde 
 
Gevraagd besluit 
Een verklaring van geen bedenking af te geven ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor 
het oprichten van een zonnepark Groningen Airport Eelde op het middenterrein van de luchthaven, Machlaan 
14a te Eelde. 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Wij zijn voornemens om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een zonnepark 
Groningen Airport Eelde op het middenterrein van de luchthaven, Machlaan 14a te Eelde. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken heeft vanaf donderdag 24 maart tot en met 
woensdag 4 mei 2016 voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er twee zienswijzen van 
omwonenden ingediend. Omwonenden verwachten o.a. verandering en verlies van uitzicht, afbreuk van de 
kwaliteit van het landschap, geluidsoverlast en schittering van de panelen. De zienswijzen zijn in een nota 
zienswijzen verwerkt en van een reactie voorzien. De zienswijzen geven geen aanleiding om de plannen te 
wijzigen. Wij hebben de zienswijzen ongegrond verklaard.  
 
Ook is er een reactie ontvangen van de provincie Drenthe en van het Waterschap Hunze en Aa’s. De reactie 
van de provincie Drenthe geeft aanleiding om de ruimtelijke onderbouwing op een onderdeel te corrigeren. Per 
abuis stond vermeld dat de panelen in een oostwest opstelling en in een zuid opstelling zouden worden 
geplaatst. Er is echter sprake van een zuid opstelling. 
 
Wij hebben met uw raad werkafspraken gemaakt ten aanzien van de procedure van uitgebreide 
omgevingsvergunningen. Als er zienswijzen worden ingediend, dan wordt het bouwplan in een vergadering van 
de raad worden behandeld. U kunt vervolgens besluiten of ten behoeve van dit bouwplan een verklaring van 
geen bedenkingen wordt afgegeven. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In onze brief van 15 maart 2016 hebben wij u  per brief geïnformeerd over de procedure voor het zonnepark. 
Daarnaast bent u uitgenodigd voor een informatieavond over het bouwplan dat plaatsvond op 7 april 2016. Uw 
raad is via de griffie per mail geïnformeerd over de tervisielegging van de ontwerp-omgevingsvergunning.  



 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
Op 7 april heeft er een inloopmarkt plaatsgevonden. Omwonenden en belangstellenden zijn per brief en/of per 
mail uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Daarnaast is de ontwerp-omgevingsvergunning op de gebruikelijke 
wijze gepubliceerd.  
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Indien de verklaring van geen bedenking wordt afgegeven dan zal de omgevingsvergunning zo spoedig 
mogelijk worden verleend.  
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Het betreft een lopende aanvraag waarop de legesverordening van toepassing is. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 9 
 
Betreft: 
 
Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. omgevingsvergunning zonnepark Groningen Airport Eelde 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder d.d. 7 juni 2016; 
 
overwegende dat de aanvraag om omgevingsvergunning (WABO-2016019) voor afwijking van het geldende 
bestemmingsplan ex artikel 2.12, lid 1.a.3 voldoet aan de vereisten van een goede ruimtelijke ordening; 
 
dat er zienswijzen zijn ingekomen op het ontwerp-besluit van deze omgevingsvergunning; 
 
dat deze zienswijzen door het college van burgemeester en wethouders ongegrond zijn verklaard; 
 
gelet op afdeling 3.1. Wet ruimtelijke ordening en hoofdstuk 2 van de Wabo; 
 
 

B E S L U I T: 
 

Een verklaring van geen bedenking af te geven ten behoeve van de aanvraag om omgevingsvergunning voor 
het oprichten van een zonnepark Groningen Airport Eelde op het middenterrein van de luchthaven, Machlaan 
14a te Eelde.  

 
 

 
 Vries,  28 juni 2016 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 

voorzitter 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


