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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de verplaatsing en nieuwbouw van de 

brandweerkazerne op het vliegveld Groningen Airport Eelde (hierna GAE). Het huidige onderkomen van de 

brandweer voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen en daarnaast kan de wettelijke aanrijtijd van 3 

minuten niet meer worden gegarandeerd vanwege de ongunstige situering van de brandweer ten opzichte van 

het platform en de landingsbanen. 

Het voornemen is om een nieuwe brandweerkazerne te realiseren aan de zuidzijde van de reeds aanwezige 

locatie van het Mobiel Medisch Team van UMCG Ambulancezorg. De bebouwing van beide functies grenst 

direct aan elkaar.

1.2  Situering van het plangebied

Het plangebied grenst aan de taxibanen en start- en landingsbaan van de luchthaven. Aan de noordzijde van 

het plangebied bevinden zich de platformgebonden bebouwing (hangars, kantoren, diensten) van de 

luchthaven. Voor het grootste gedeelte bestaat het plangebied uit grasland. Onderstaande afbeelding geeft het 

plangebied weer.

Afbeelding 1. Plangebied bestemmingsplan brandweerkazerne GAE (bron: ruimtelijkeplannen.nl, d.d. 4-10-2017)

1.3  Planologisch juridische regeling

De vigerend planologisch-juridische regeling voor het plangebied is neergelegd in de beheersverordening 

Groningen Airport Eelde (vastgesteld op 26 september 2017) en het bestemmingsplan Eelde baanverlenging 

(vastgesteld op 2 november 2010). 

Het plangebied heeft op grond van voornoemde beheersverordening de enkelbestemming 'Bedrijventerrein - 

Luchthaven' en op grond van voornoemd bestemmingsplan de enkelbestemming 'Verkeer'. 

Het planvoornemen is op twee onderdelen in strijd met de vigerende planologisch-juridische regeling:

1. de brandweerkazerne is deels geprojecteerd buiten het bouwvlak van de bestemming 'Bedrijventerrein - 

Luchthaven';
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2. de bestemming 'Verkeer' voorziet niet in de functie brandweerkazerne en staat geen gebouwen toe.

Om medewerking te kunnen verlenen aan het planvoornemen dient het bestemmingsvlak 'Bedrijventerrein - 

Luchthaven' en het bijbehorende bouwvlak te worden vergroot. 

Op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt de coördinatieregeling ex artikel 3.30 van de Wet 

ruimtelijke ordening van toepassing verklaard. In paragraaf 5.3 wordt hier nader op ingegaan.

1.4  Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk wordt in het kort de huidige situatie van het plangebied uiteengezet en wordt 

aangegeven hoe de toekomstige situatie er uit zal zien. In hoofdstuk 3 staat beschreven welke beleidsmatige 

aspecten relevant zijn voor het onderhavig plan. Hoofdstuk 4 gaat in op de uitgevoerde onderzoeken. 

Hoofdstuk 5 verwoordt de juridische vormgeving van het onderhavige bestemmingsplan. Ten slotte komen de 

economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid in de hoofdstukken 6 en 7 aan de orde.
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving

2.1  Huidige situatie

2.1.1  Ruimtelijke en functionele situatie

Het terrein van GAE heeft een oppervlakte van circa 200 ha en ligt tussen de dorpen Eelde en Yde-De Punt. Het 

banenstelsel bestaat uit twee banen. De grote noordoost-zuidwest (23-05) baan, welke in 2013 is verlengd, 

wordt het meest gebruikt vanwege zijn lengte en heeft een gunstigere ligging ten opzichte van de meest 

voorkomende windrichtingen. De enigszins dwars daarop liggende noord-zuid baan (19-01) wordt alleen in de 

daglichtperioden gebruikt.

Alle gebouwde faciliteiten van het vliegveld, waaronder de brandweerkazerne, zijn geconcentreerd op het 

voorterrein.

Afbeelding 2. Luchtfoto ruimtelijke situatie (bron: ruimtelijkeplannen.nl, d.d. 4-10-2017)

Bovenstaande luchtfoto geeft het zuidelijke deel van de gebouwde faciliteiten weer. Het onderhavige 

plangebied ligt in het verlengde van de drie hangars en is in de huidige situatie onbebouwd.

GAE is een regionale luchthaven van nationaal belang. Jaarlijks maken ruim 200.000 passagiers gebruik van de 

luchthaven. 

Naast vakantievluchten en lijndiensten wordt een aanzienlijk deel van het vliegverkeer ingenomen door 

lesvluchten. Daarnaast is GAE een belangrijke luchthaven voor medische donorvluchten. De traumahelikopter 

van het UMCG is gestationeerd op het vliegveld. Ook reddingsdiensten en het Ministerie van Defensie (voor 

militaire operationele vluchten) maken gebruik van het vliegveld.

2.2  Toekomstige situatie

Nieuwbouw van de brandweer is noodzakelijk omdat het huidige onderkomen bouwkundig zwaar gedateerd 

is. Bovendien is door de baanverlenging het risico op het niet halen van de  aanrijtijd van 3 minuten in geval 

van een calamiteit op de luchthaven vergroot. Het structureel niet halen van deze wettelijke norm kan tot 

mogelijke implicaties met betrekking tot de regelgeving leiden. De huidige route van de brandweerkazerne naar 

de start- en landingsbanen is voorts ongewenst in verband met de taxiroute van de traumaheli en de nabij 

opgestelde vliegtuigen. De voorgenomen verplaatsing lost deze onveilige situatie op.

Daarnaast kan een kostenbesparing worden gerealiseerd door voorzieningen van de brandweerkazerne te 

koppelen aan het gebouw van het naastgelegen Mobiel Medisch Team (traumaheli) van UMCG 

Ambulancezorg. Deze combinatie kan synergievoordelen opleveren in termen van een efficiëntere exploitatie, 

een effectievere operatie van de luchthavenbrandweer en een verdere reductie van het veiligheidsrisico.
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nieuwe situatie (bron: BBAW)
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gevelaanzicht noord-oostgevel en zuid-westgevel (bron: BBAW)
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. De SVIR heeft 

diverse nota's vervangen, zoals de Nota Ruimte en Nota Mobiliteit. Ook zijn met het SVIR de ruimtelijke doelen 

en uitspraken vervallen die zijn benoemd in de Agenda Landschap, Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de 

Delta. In het SVIR is de visie van de rijksoverheid op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland 

richting 2040 aangegeven. Dit betreft een nieuw, integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw 

rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In het SVIR is gekozen voor een meer selectieve inzet van het 

rijksbeleid dan voorheen. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt:

vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de ruimtelijk-economische structuur van 

Nederland;

verbeteren van de bereikbaarheid;

zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden.

Met bovengenoemde rijksdoelen zijn 13 nationale belangen geformuleerd die in het SVIR verder gebiedsgericht 

zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. Buiten deze nationale belangen 

hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het terrein van de ruimtelijke ordening gekregen; het 

kabinet is van mening dat provincies en gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio 

en de vraag van bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke (ruimtelijke) 

ingrepen in een gebied nodig zijn.

Het beheersgebied Groningen Airport Eelde, waartoe het plangebied behoort, is in de SVIR aangeduid als 

burgerluchthaven van nationale betekenis en ligt in een stedelijke regio met een concentratie van topsectoren. 

Een van de 13 nationale belangen is: Een excellente ruimtelijke-economische structuur van Nederland door een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio's met een 

concentratie van topsectoren.

Groningen Airport Eelde draagt bij aan een goede internationale bereikbaarheid. Het onderhavige plan 

versterkt Groningen Airport Eelde als burgerluchthaven van nationale betekenis door een verbeterde 

hulpverlening, en is daarmee in overeenstemming met de SVIR.

3.1.2  Ladder voor duurzame verstedelijking

De Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: Ladder) is een instrument voor efficiënt ruimtegebruik, met 

een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk 

worden gemaakt. Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder toegevoegd aan artikel 3.1.6 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) en vervolgens op 1 oktober 2012 in werking getreden. Op 1 juli 2017 is het Bro 

gewijzigd, waarbij een nieuwe Laddersystematiek geldt.

De Ladder staat als instrument niet op zichzelf, maar geeft mede vorm aan de systeemverantwoordelijkheid 

van de minister van Infrastructuur en Milieu voor een goede ruimtelijke ordening. Deze verantwoordelijkheid 

brengt met zich mee, dat de minister er voor zorgt dat decentrale overheden over de juiste instrumenten 

kunnen beschikken voor een zorgvuldige benutting van de ruimte. Hieronder wordt begrepen het voorkomen 

van overprogrammering, het faciliteren van groei, het anticiperen op stagnatie en het leefbaar houden van 

krimpregio's

De Ladder is onder andere van toepassing op bouwplannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke 

ontwikkeling. Bij het bepalen óf en hoe de Ladder moet worden toegepast zijn de volgende aspecten van 

belang:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling? 

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw? 

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 
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5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

In hoofdstuk 4 wordt deze Ladder verder uitgewerkt.

3.2  Provincie

3.2.1  Omgevingsvisie Drenthe

De provincie Drenthe heeft op 2 juni 2010 het nieuwe omgevingsplan vastgesteld: de Omgevingsvisie Drenthe. 

De Omgevingsvisie is het strategische kader voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Drenthe voor de 

periode tot 2020. De Omgevingsvisie 2010 is op een aantal inhoudelijke thema's geactualiseerd. Deze 

wijzigingen zijn opgenomen in het document Actualisatie Omgevingsvisie Drenthe 2014. De geactualiseerde 

visie is op 20 augustus 2014 in werking getreden.

Kernkwaliteiten

De missie voor de Omgevingsvisie Drenthe luidt: “Het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij de 

kernkwaliteiten die de provincie rijk is”. Deze ambitie vormt het hart van het provinciaal beleid. De provincie wil 

'ontwikkelen met ruimtelijke kwaliteit', mede vanuit de wetenschap dat landschapskwaliteit een belangrijke 

vestigingsfactor is. De provincie benoemt in haar beleid zes verschillende kernkwaliteiten die de ruimtelijke 

kwaliteit inhoud geven. Het gaat om landschap, cultuurhistorie, aardkundige waarden, archeologie, rust en 

natuur. Zorgvuldig ruimtegebruik en milieu en leefomgevingskwaliteit vormen de andere aspecten van 

ruimtelijke kwaliteit.

 Omdat niet alle kernkwaliteiten goed te duiden zijn in het fysiek-ruimtelijk domein, zijn deze vertaald naar 

indicatoren. Rust is vertaald naar stilte en duisternis. Ruimte staat voor de openheid van het landschap. De 

graadmeter voor natuur is de biodiversiteit. Landschap is vertaald naar diversiteit en gaafheid van 

landschapstypen. Oorspronkelijkheid is concreet gemaakt in de kernkwaliteiten cultuurhistorische, 

archeologische en aardkundige waarden. Veiligheid staat voor sociale, externe en verkeersveiligheid.

De kernkwaliteiten noaberschap, menselijke maat en kleinschaligheid zijn lastig ruimtelijk te duiden, maar zijn 

meegenomen in de begrippen 'leefbaarheid' en 'passend bij Drenthe'. Onder natuur wordt verstaan de 

biodiversiteit in de provincie. Biodiversiteit is echter veelomvattend. De provinciale inzet op het behouden en 

het versterken van de biodiversiteit richt zich primair op het soortenbeleid en op het realiseren van het 

Natuurnetwerk Nederland. In de wet heet dit het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Landschap

De kwaliteit en de diversiteit van het Drentse landschap dragen sterk bij aan een aantrekkelijk milieu om in te 

wonen, te werken en te recreëren. De identiteit van het Drentse landschap wordt bepaald door de 

ontstaansgeschiedenis en de diversiteit aan landschapstypen. De provincie richt zich op het in stand houden 

en versterken van het landschap als economisch, ecologisch en cultureel kapitaal.

De provinciale ambitie is een Drents landschap waarin de verscheidenheid in landschapstypen en –onderdelen 

zich blijvend manifesteert. Landschapstypen met de bijbehorende landschapskenmerken wil men in 

samenhang behouden en versterken. Daarmee wordt gestreefd naar een Drents landschap waarin het 

grondgebruik, het type natuur en het landschapsbeeld passen bij de ontwikkelingsgeschiedenis van het 

landschap. Vanuit dat perspectief wil de provincie keuzes voor nieuwe ontwikkelingen in het landschap blijvend 

mogelijk maken. 

Het plangebied maakt deel uit van het esdorpenlandschap. Van provinciaal belang zijn:

de essen; deze voor het esdorpenlandschap kenmerkende open ruimtes zijn veelal omgeven met 

esrandbeplanting;

de beekdalen: onbebouwd gebied met kleinschalige beplantingstructuren en beekdal(rand)beplanting.

Het provinciaal beleid is gericht op behoud van de open ruimte en het versterken van esrandbeplanting. 

Tevens is het beleid gericht op het behoud van het onbebouwde karakter en het versterken van karakteristiek 

beekdal(rand)beplanting.

De nieuwbouw vindt plaats op het reeds bestaande vliegveld. Derhalve wordt de kernkwaliteit landschap niet 

aangetast.
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Natuur

De provincie is direct verantwoordelijk voor de kwaliteit en kwantiteit van de natuur binnen de EHS. De 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangende structuur van gebieden met een speciale 

natuurkwaliteit. De Ecologische Hoofdstructuur vormt de ruggengraat van het Drentse natuurnetwerk en 

waarborgt biodiversiteit en duurzame natuur. De op perceelsniveau begrensde EHS vormt het kader voor 

regelgeving en subsidies. Gemeenten en waterschappen zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor natuur 

buiten de EHS. In een te ontwikkelen Natuurvisie wordt uitgewerkt welke rol de provincie heeft in 

natuurwaarden buiten de begrensde EHS.

Dit bestemmingsplan maakt geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die de kernkwaliteit natuur kunnen 

aantasten. In paragraaf 4.7 Flora en fauna wordt nader ingegaan op de Wet natuurbescherming.

Cultuurhistorie

Het provinciale beleid ten aanzien van cultuurhistorie is beschreven in het Cultuurhistorisch Kompas. Twee 

doelstellingen staan hierin centraal. Ten eerste wil de provincie de cultuurhistorie herkenbaar houden. Ten 

tweede wil de provincie de ruimtelijke identiteit versterken.

De provincie doet dat door ruimtelijke ontwikkelingen te sturen vanuit samenhangende cultuurhistorische 

kwaliteiten, met respect en durf. Daarin is ruimte voor inspiratie en eigen afwegingen van de partners. Het 

veiligstellen van cultuurhistorische waarden en tegelijkertijd het bieden van ruimte voor ontwikkelingen, vraagt 

om een heldere wijze van sturing. Onderscheid wordt gemaakt tussen drie sturingsniveaus: respecteren, 

voorwaarden stellen en eisen stellen.

Voor plangebied geldt het sturingsniveau “eisen stellen”. De provincie stuurt de ontwikkelingen in de (vanuit de 

cultuurhistorie bezien) gewenste richting. Voor het gebied “De Drentse Aa”, waar het plangebied deel van uit 

maakt, is de ambitie als volgt vastgelegd:

Het in stand houden van de karakteristiek van het esdorpenlandschap. Deze karakteristiek uit zich in een 

zichtbare ruimtelijke samenhang tussen esdorp, es, beekdal en veld met bijbehorend microreliëf en 

beplantingselementen als houtwallen en esrandbosjes. Bovendien kent het esdorpenlandschap een grote 

tijdsdiepte, wat blijkt uit vele zichtbare en onzichtbare (pre)historische bewoningssporen als 

nederzettingen, grafmonumenten en celtic fields.

Het vasthouden en zorgvuldig doorzetten van de ruimtelijke opzet van de esdorpen. Deze opzet wordt 

getypeerd door een vrije ordening van bebouwing en boerderijen, afwisseling tussen bebouwde plekken 

en open ruimtes (in het bijzonder de brinken) en doorzichten naar het omliggende buitengebied.

Het behouden en herstellen van de oorspronkelijke beekloop in de beekdalen met hieraan gekoppeld de 

historische percelering, de houtwallen en houtsingels en de reliëfranden.

het zichtbaar houden en beter beleefbaar maken van de historische en prehistorische route, waar 

karrenspoor, voorden, grafheuvels en andere prehistorische relicten een unieke verzameling 

archeologische sporen vormen, in het bijzonder op het Balloërveld.

Ter plaatse van het plangebied is geen karakteristiek esdorpenlandschap en/of beekloop aanwezig. Dit 

bestemmingsplan maakt derhalve geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk die de kernkwaliteit cultuurhistorie 

kunnen aantasten. De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie 

Cultuurhistorie vastgesteld.

Archeologie

De provinciale doelstellingen voor archeologie zijn:

het in de bodem bewaren (behoud 'in situ') van waardevol Drents archeologische erfgoed of – als dat niet 

mogelijk is – het opgraven en duurzaam veiligstellen (behoud 'ex situ') van het erfgoed in het Noordelijk 

Archeologisch Depot in Nuis;

het op goede wijze uitvoeren van archeologisch onderzoek in het kader van ruimtelijke plannen;

het vergroten van het draagvlak voor het archeologisch erfgoed;

het ontsluiten van de 'archeologische verhalen van Drenthe'.

De nieuwbouw vindt plaats op het bestaande vliegveld waar geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

Derhalve wordt de kernkwaliteit archeologie niet aagetast. De gemeente heeft ten behoeve van het aspect 

archeologie de Structuurvisie Archeologie vastgesteld.
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Aardkundige waarden

Aardkundige waarden zijn natuurlijke variaties in het aardoppervlak van geomorfologische, geologische, 

bodemkundige verschijnselen en/of processen die onder andere onder invloed van wind en water gebeuren. 

Onder aardkundige waarden vallen bijvoorbeeld veentjes, pingoruïnes, stuwwallen, zandkoppen en (micro en 

macro)reliëf.

Aardkundige waarden die bijdragen aan het specifieke Drentse karakter wil de provincie behouden en waar 

mogelijk herstellen zonder daarbij het normale landbouwkundig gebruik te belemmeren. Voor de aardkundige 

waarden worden drie beschermingsniveaus onderscheiden die verschillen in de mate van inzet van de 

provincie. Het hoge en het gemiddelde beschermingsniveau zijn van provinciaal belang.

De nieuwbouw vindt plaats op het bestaande vliegveld waar geen aardkundige waarden aanwezig zijn. 

Derhalve wordt de kernkwaliteit aardkundige waarden niet aangetast.

Rust

De provinciale stilte- en duisternisgebieden zijn in de Omgevingsvisie Drenthe aangegeven. De belangrijkste 

bronnen van lichthinder vallen onder de bevoegdheid van de gemeenten. Te denken valt aan openbare 

verlichting, glastuinbouw, open melkstallen, sportveldverlichting, terreinverlichting, sierverlichting en 

reclameverlichting. De provincie onderzoekt samen met de gemeente Tynaarlo en andere Drentse gemeenten 

welke mogelijkheden er zijn om lichthinder terug te dringen en duisternis te bevorderen. Dit draagt ook bij aan 

energiebesparing. Het streven om minder openbare verlichting langs de provinciale wegen te gebruiken, is 

vastgelegd in de nota 'Openbare verlichting, provinciale wegen Drenthe'. Bij het verlenen van 

omgevingsvergunningen op grond van de Wet milieubeheer en de Natuurbeschermingswet let de provincie 

nadrukkelijk op het voorkomen en beperken van lichthinder.

Het plangebied is geen onderdeel van een provinciaal stilte- en duisternisgebied. Derhalve wordt de 

kernkwaliteit rust niet aangetast.

3.2.2  Omgevingsverordening

De provincie heeft de Omgevingsvisie (deels) doorvertaald naar een verordening voor zover het planologisch 

relevante aspecten betreft. De Omgevingsverordening is op 9 maart 2012 door Provinciale Staten vastgesteld. 

Omdat de Omgevingsvisie in 2014 is geactualiseerd, was het ook noodzakelijk de Provinciale 

Omgevingsverordening te actualiseren. Op 13 oktober 2016 is de geactualiseerde versie door Provinciale 

Staten vastgesteld.

In de Omgevingsverordening is bepaald dat indien bij een ruimtelijk plan kernkwaliteiten betrokken zijn:

in het ruimtelijk plan wordt uiteengezet dat met het desbetreffende plan wordt bijgedragen aan behoud 

en ontwikkeling van de bij het plan betrokken kernkwaliteiten conform het provinciaal beleid en de 

sturingsniveaus zoals die zijn verwoord in de Omgevingsvisie;

het desbetreffende ruimtelijk plan geen nieuwe activiteiten mogelijk maakt dan wel wijziging van 

bestaande activiteiten mogelijk maakt die deze kernkwaliteiten significant aantasten.

Zoals hiervoor staat beschreven worden de kernkwaliteiten niet aangetast door de verplaatsing en nieuwbouw 

van de brandweerkazerne.

3.2.3  Regiovisie Groningen-Assen

De Regiovisie Groningen-Assen 2030 (juni 1999) geeft de langetermijnvisie op de ruimtelijke en economische 

ontwikkeling van de regio Groningen-Assen weer. Deze regio vervult een motorfunctie binnen het Noorden op 

het gebied van werkgelegenheid, onderwijs, woningbouw, voorzieningen, vervoersverbindingen en cultuur. In 

2013 heeft de stuurgroep van de Regio Groningen - Assen de Actualisatie Regiovisie “Veranderende context, 

blijvend perspectief” vastgesteld.

De Regiovisie is geen ruimtelijke plan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening, maar een 

samenwerkingsprogramma van regionale overheden om te komen tot regionale ontwikkeling met behoud van 

aanwezige kwaliteiten. Het geeft een toekomstvisie in hoofdlijnen met een globaal programma en bevat en 

groot aantal opgaven die moeten worden uitgewerkt en gerealiseerd. De visie krijgt zijn neerslag in plannen van 

provincie, gemeenten en waterschappen.
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De Regiovisie vormt de basis voor de uitwerking van opgaven en projecten door de provincies en de 

gemeenten. Bij projecten waarbij een nadrukkelijke regionale regie nodig is om tot ontwikkeling te komen zal 

de Regio de projectorganisatie verzorgen en financiële middelen beschikbaar stellen uit gezamenlijk te creëren 

fondsen.

Vanwege het programmatische karakter van de Regiovisie is er geen sprake van een doorwerking in dit 

bestemmingsplan.

3.3  Gemeente

3.3.1  Structuurplan gemeente Tynaarlo

In 2006 heeft de gemeente het Structuurplan gemeente Tynaarlo opgesteld. Het Structuurplan is 

kaderstellend en initiërend voor het ruimtelijk beleid. Tevens dient het als communicatiemiddel richting de 

bevolking inzake toekomstige veranderingen en koersbepaling. In het kader van de Omgevingswet werkt de 

gemeente aan een nieuwe Omgevingsvisie.

Binnen de beleidsterreinen wonen, archeologie, cultuurhistorie en economie zijn inmiddels afzonderlijke visies 

opgesteld. Wat nog relevant is voor het bestemmingsplan komt in het navolgende aan bod.

In het Structuurplan staat vermeld dat er ruimte wordt gecreëerd voor luchthaven gebonden bedrijvigheid. 

3.3.2  Structuurvisie Archeologie

In de Structuurvisie Archeologie, welke vastgesteld is op 28 mei 2013, is vastgelegd op welke wijze de gemeente 

Tynaarlo wil omgaan met het archeologisch erfgoed. De Structuurvisie Archeologie inventariseert de bekende 

en verwachte archeologische waarden en geeft invulling aan het ruimtelijke beleid. Het belangrijkste 

instrument daarbij zijn bestemmingsplannen en beheersverordeningen. In deze ruimtelijke plannen, zo ook dit 

bestemmingsplan, zijn te beschermen zones aangewezen en van op maat gesneden bestemmingsregels 

voorzien.
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Afbeelding 3. Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart Tynaarlo en legenda

Op de archeologische beleidskaart is inzichtelijk gemaakt welke waarden waar aanwezig zijn. Een uitsnede van 

deze kaart en de legenda is hierboven weergegeven. Uit deze kaart blijkt dat het plangebied voornamelijk uit 

verstoord of archeologisch onderzocht en vrijgegeven gebied bestaat en een klein deel hoge tot middelhoge 

verwachtingen heeft op basis van het landschap.

3.3.3  Structuurvisie Cultuurhistorie

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

“Een juweel tussen twee provinciehoofdsteden” vastgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van 

cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van 

Tynaarlo samengevat in één centrale boodschap: de gemeente wil historische structuren en karakteristieken 

herkenbaar houden, de kwaliteit bewaken en de historische gelaagdheid in acht nemen.

Op de cultuurhistorische beleidswaardenkaart is inzichtelijk gemaakt welke waarden waar aanwezig zijn. Een 

uitsnede van deze kaart is onderstaand weergegeven.
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Afbeelding 4. Uitsnede Cultuurhistorische beleidswaardenkaart

Uit deze beleidswaardenkaart blijkt dat het plangebied een lage cultuurhistorische waarde kent. Bij ruimtelijke 

ontwikkelingen wordt gestreefd naar een sterke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Deze lage waardering 

houdt overigens niet in dat er geen ruimtelijke kwaliteit aanwezig is. De cultuurhistorische waardenkaart heeft 

als uitgangspunt de landschappelijke gaafheid sinds 1850-1900.

3.3.4  Welstandsnota

In het kader van het welstandstoezicht wordt het uiterlijk van een bouwwerk beoordeeld aan de hand van de 

zogenaamde redelijke eisen van welstand. Die eisen zijn vastgelegd in de gemeentelijke welstandsnota. Een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten wordt getoetst aan de welstandseisen. 

Daarmee is het welstandstoezicht een instrument voor het beheer van de ruimtelijke kwaliteit van een gebied.

De welstandsnota bevat criteria waaraan een bouwplan qua uiterlijke verschijning wordt getoetst. De 

welstandscriteria zijn onderverdeeld naar ligging, massa en vorm, gevelopbouw, detaillering en materiaal- en 

kleurgebruik.

De aanvraag om omgevingsvergunning zal worden getoetst aan de welstandseisen die staan omschreven in de 

gemeentelijke welstandsnota.
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Hoofdstuk 4  Toets aan wet- en regelgeving

4.1  Milieuzonering

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, 

voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. De toelaatbaarheid van bedrijvigheid kan globaal 

worden beoordeeld met behulp van de methodiek van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. In deze 

brochure is een bedrijvenlijst opgenomen die informatie geeft over de milieukenmerken van typen bedrijven. 

Vervolgens wordt in de lijst op basis van een aantal factoren (waaronder geluid, gevaar en verkeer) een indicatie 

gegeven van de afstanden tussen bedrijfstypen en een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype 

(zoals rustig buitengebied), waarmee gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden.

Voor een brandweerkazerne geldt een afstand van 50 m ten opzichte van gevoelige functies. Het aspect geluid 

is de bepalende factor. Binnen deze afstand zijn geen gevoelige functies aanwezig. Het aspect milieuzonering 

levert daarom geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.2  Geluid

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones, met uitzondering van wegen die 

zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied en wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 

km/uur geldt. Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte voor tweestrookswegen die aan 

weerszijden van de weg, gerekend vanuit de wegas, in acht moet worden genomen 200 meter. Buiten de 

bebouwde kom bedraagt deze afstand voor tweestrookswegen 250 meter. In geval van het realiseren van 

geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden.

Het voornemen voorziet niet in het realiseren van geluidsgevoelige bebouwing. Daarnaast is zijn er geen 

geluidsgevoelige functies in de omgeving aanwezig die eventueel geluidhinder kunnen ondervinden van de 

brandweerkazerne en/of voertuigen.

Het aspect geluid levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.2.1  Luchtverkeerslawaai

Rondom de luchthaven Groningen Airport Eelde gelden geluidzones. Het Besluit geluidsbelasting grote 

luchtvaart (Bggl) regelt de toe te laten woningen, andere geluidgevoelige gebouwen en 

woonwagenstandplaatsen binnen de 35 Ke contour. 

Tot 40 Ke is deze bebouwing mogelijk op bijzondere locaties, zoals het opvullen van open plekken of 

vervanging van reeds aanwezige bebouwing en dergelijke. 

Tot 45 Ke is deze bebouwing beperkt mogelijk onder andere met het oog op grond- of 

bedrijfsgebondenheid of reeds eerder geprojecteerde bebouwing. 

Onder bijzondere voorwaarden is 55 Ke, respectievelijk 65 Ke toelaatbaar bij vervanging van reeds 

aanwezige bebouwing die op het tijdstip van vaststelling van de geluidszone reeds aanwezig is en reeds 

een hogere belasting ondervindt dan 40 Ke. 

Het Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart (Bgkl) regelt de toe te laten geluidsbelasting van geluidgevoelige 

objecten voor zover deze niet reeds vallen onder het regiem van het Besluit geluidsbelasting grote luchtvaart. 

Tussen de geluidzones 47 Bkl en 57 Bkl zijn geluidgevoelige objecten alleen toegestaan ten behoeve van: 

het opvullen van open plekken; 

grond- of bedrijfsgebondenheid; 

vervanging van reeds bestaande bebouwing. 

Beide besluiten zijn verwerkt in de beheersverordening Groningen Airport Eelde. Deze regeling is overgenomen 

in dit bestemmingsplan. Overigens is een brandweerkazerne geen geluidsgevoelige functie.
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4.3  Luchtkwalilteit

Nederland heeft de regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer. De in deze 

wet gehanteerde normen gelden overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de 

Arbeidsomstandighedenwet van toepassing) en locaties waartoe leden van het publiek gewoonlijk geen 

toegang hebben'.

Op 15 november 2007 is dit deel van de Wet milieubeheer in werking getreden. Kern van de wet is het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van 

de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals 

bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te 

worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Infrastructuur en Milieu ingestemd met het NSL. Het 

NSL is op 1 augustus 2009 in werking getreden.

De verkeersgeneratie van de brandweerkazerne is in de nieuwe situatie niet anders dan de bestaande situatie, 

aangezien deze enkel verplaatst wordt. In casu is geen sprake van een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het 

aspect luchtkwaliteit levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.4  Externe veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) richt zich, zoals uit de naam reeds blijkt, primair op 

inrichtingen als bedoeld in de Wet milieubeheer. Welke inrichtingen onder de werking van het besluit vallen, 

blijkt uit artikel 2, lid 1. Deze inrichtingen brengen risico's met zich mee voor de in de omgeving gelegen 

risicogevoelige objecten.

Het besluit onderscheidt twee categorieën risicogevoelige objecten, namelijk kwetsbare objecten en beperkt 

kwetsbare objecten. Vervolgens geeft het besluit waarden voor het risico dat toelaatbaar wordt geacht voor 

deze objecten. Hierbij worden twee vormen van risico onderscheiden.

In het besluit is het plaatsgebonden risico gedefinieerd als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken 

en onbeschermd op een bepaalde plaats in de omgeving van een inrichting zou verblijven, overlijdt als 

rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met een gevaarlijke stof. Dit risico laat zich goed ruimtelijk 

vertalen aangezien het gaat om punten waar zich een bepaald risico voordoet. Deze punten kunnen worden 

verbonden tot een contour.

Voor de zogenaamde categoriale inrichtingen, inrichtingen waarbij slechts één stof of categorie van stoffen 

verantwoordelijk is voor het risico, kan het plaatsgebonden risico eenvoudig worden bepaald. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om lpg, enkelvoudige opslagen, ammoniakopslag en dergelijke. Voor deze inrichtingen is op basis 

van een ministeriële regeling de plaatsgebonden risicocontour vertaald in een afstand. Bij de niet-categoriale 

inrichtingen, inrichtingen waarbij niet steeds dezelfde stoffen aanwezig zijn en waarbij stoffen wellicht worden 

bewerkt, kan geen standaard afstand worden bepaald. De ligging van de plaatsgebonden risicocontour zal 

hierbij moeten worden bepaald door een risicoanalyse.

Voor kwetsbare objecten geldt een harde normstelling in de vorm van een grenswaarde. Voor beperkt 

kwetsbare objecten geldt een richtwaarde. De grenswaarde dient altijd en de richtwaarde dient zoveel mogelijk 

in acht te worden genomen. Zowel de grens- als de richtwaarde voor het plaatsgebonden risico is bepaald op 

10-6 per jaar.

Voorts kent het besluit het zogenaamde groepsrisico. Hierbij gaat het om de kans per jaar dat een groep 

mensen in minimaal een bepaalde omvang slachtoffer wordt van een ongeval. In het besluit wordt dit 

gedefinieerd als de (cumulatieve) kansen dat ten minste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als direct gevolg 

van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van de inrichting en van één ongeval in die inrichting, waarbij 

gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Het groepsrisico moet worden bepaald binnen het invloedsgebied van de 

inrichting. Voor het groepsrisico gelden, anders dan voor het plaatsgebonden risico, geen grenswaarden, maar 

slechts oriënterende waarden. Het gaat om een maatschappelijke verantwoordingsplicht aan de hand van het 

risico. Ten aanzien hiervan moet een belangenafweging plaatsvinden. De wijze waarop met het groepsrisico 

moet worden omgegaan, blijkt uit een bij het besluit behorende ministeriële regeling en de Handreiking 

Groepsrisico.

Ook hier doet zich het verschil voor tussen categoriale en niet-categoriale bedrijven. Voor categoriale bedrijven 

kan aan de hand van de tabellen uit de ministeriële regeling worden bepaald of het aantal personen in het 
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invloedsgebied, in combinatie met het gevaar van de risicobron, de oriënterende waarde overschrijdt. Bij 

niet-categoriale bedrijven moet altijd een berekening van het groepsrisico worden uitgevoerd.

4.4.1  Gemeentelijke visie op externe veiligheid

Met de Visie externe veiligheid geeft de gemeente Tynaarlo haar visie op de beheersing van veiligheidsrisico's 

binnen de gemeente. Het gaat dan om risico's als gevolg van opslag, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Daarmee geeft de gemeente ook het ambitieniveau aan. Op basis van deze visie wordt een nadere invulling 

gegeven aan de beleidsvrijheid op het gebied van externe veiligheid. Zo wordt aangegeven hoe de gemeente 

omgaat met (de verantwoording van) het groepsrisico en de richtwaarde bij het plaatsgebonden risico bij 

beperkt kwetsbare objecten.

De bestaande risicovolle inrichtingen voldoen aan de gestelde veiligheidseisen conform de wet- en regelgeving 

en worden gehandhaafd. Omdat veilig wonen een belangrijk uitgangspunt is en de gemeente hier veel waarde 

aan hecht, biedt ze geen ruimte meer voor nieuwe risicovolle inrichtingen. De aan te houden afstanden zijn in 

de wetgeving benoemd als risicocontouren waarbij de plaatsgebonden risicocontour 10-6 een belangrijke is. 

Woonwijken, scholen, bejaardenhuizen et cetera worden gezien als kwetsbare objecten en mogen niet in deze 

risicocontour van een inrichting komen te liggen. Beperkt kwetsbare objecten, zoals kantoren, 

bedrijfswoningen, sporthal of restaurant, kunnen bij uitzondering binnen de risicocontour komen te liggen. 

Echter het belang van een veilige leefomgeving heeft de gemeente aangegrepen om beperkt kwetsbare 

objecten binnen de plaatsgebonden risicocontour 10-6 risicocontour niet toe te staan.

Naast de genoemde risicocontour moet volgens de wetgeving ook worden gekeken naar de 

bevolkingsdichtheid in een bepaalde straal rondom een dergelijke risicovolle inrichting. Dit wordt het 

groepsrisico genoemd. Immers des te meer mensen er wonen of verblijven, des te groter de kans op meer 

slachtoffers als er iets gebeurt. De wetgeving heeft een zachte norm (oriëntatiewaarde) voor het groepsrisico 

gesteld en laat de gemeente vrij om haar eigen beleid hierin te ontwikkelen.

De gemeente heeft deze vrijheid genomen en zal de oriëntatiewaarde als toetsnorm hanteren. Dit betekent dat 

een toename van het aantal mensen voor wonen of verblijven wordt geaccepteerd zolang de oriëntatiewaarde 

niet wordt overschreden. Verder zal een toename van het groepsrisico altijd goed worden gemotiveerd waarbij 

de gemaakte keuzes worden verantwoord en vastgelegd in het bijbehorende document, bijvoorbeeld het 

bestemmingsplan of een milieuvergunning.

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de rijkswegen en provinciale wegen (A28, A7, N34 en N386) en 

het spoor sluit de gemeente zich aan bij de veiligheidsafstanden conform het nog in ontwikkeling zijnde 

rijksbeleid. De gemeente zal dan, indien nodig, in de bestemmingsplannen zones rond de wegen en het spoor 

opnemen waarbinnen geen gebouwen zijn toegestaan.

Samengevat luidt de ambitie voor nieuwe situaties, in de termen genoemd in de wetgeving, als volgt: 

Overschrijding 

grenswaarde PR 

(10-6) voor 

kwetsbare objecten

Overschrijding 

richtwaarde PR 

(10-6) voor beperkt 

kwetsbare objecten

Overschrijding 

oriënterende 

waarde GR

toename GR

gemeente Tynaarlo niet acceptabel niet acceptabel niet acceptabel acceptabel onder 

voorwaarden

4.4.2  Inrichtingen

De brandweerkazerne is geen kwetsbaar of beperkt kwetsbaar object in de zin van het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen. Tevens levert deze functie geen risico's op in de zin van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen.

4.4.3  Buisleidingen

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met de bijbehorende Regeling externe veiligheid 

buisleidingen (Revb) omvat de regelgeving op het gebied van buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen 

worden vervoerd. In deze regelgeving is bepaald dat de belemmeringenstrook (4 m bij buisleidingen met een 

druk tot en met 40 Bar en 5 m bij overige buisleidingen), de plaatsgebonden risicocontour (10-6) en het 

invloedsgebied van het groepsrisico in acht dienen te worden gehouden bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
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In het plangebied zijn geen buisleidingen of de risicocontour hiervan aanwezig.

4.4.4  Transportroutes gevaarlijke stoffen

Zoals bij inrichtingen het Bevi voorwaarden stelt aan de omgang met externe veiligheid, zo zijn bij vervoer van 

gevaarlijke stoffen voorwaarden opgenomen in het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev), met als 

uitvloeisel het zogeheten Basisnet voor de beoordeling van de risico's vanwege transport van gevaarlijke 

stoffen over de grote vaar-, spoor- en autowegen. Het Bevt vervangt de circulaire Risiconormering vervoer 

gevaarlijke stoffen (cRNVGS).

De nieuwe wetgeving is van toepassing op de rijksinfrastructuur die onderdeel uitmaakt van de Basisnetten 

Weg, Water en Spoor. Hierbij wordt vastgehouden aan de volgende zaken:

vaste afstanden voor het plaatsgebonden risico;

vaste invoergegevens voor de berekening van het groepsrisico;

aanwijzing plasbrandaandachtsgebieden (PAG).

In of nabij het plangebied liggen geen wegen, waarmee in verband met het aspect externe veiligheid rekening 

moet worden gehouden.

4.4.5  conclusie

Het aspect externe veiligheid levert geen belemmeringen op voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.5  Waterparagraaf

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toelichting op ruimtelijke plannen 

een waterparagraaf te worden opgenomen. Deze waterparagraaf doet verslag van de wijze waarop rekening is 

gehouden met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie, dat wil zeggen voor het 

grondwater en het oppervlaktewater.

Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde watertoets: 'het hele proces van vroegtijdig informeren, 

adviseren (door de waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in 

ruimtelijke plannen en besluiten'.

Het plangebied valt binnen het beheergebied van het Waterschap Hunze en Aa's. De realisatie van de 

brandweerkazerne zal geen significante wijzigingen te weeg brengen ten opzichte van de waterhuishouding.

Het bebouwde oppervlak van het gebouw bedraagt circa 2700 m2. Daarnaast wordt circa 3.000 m2 terrein 

verhard; in de huidige situatie bestaan deze gronden uit grasland. 

Er worden niet-uitlogende materialen gebruikt voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Uitsluitend 

schone oppervlakken zullen worden afgekoppeld.

Het waterschap is geïnformeerd middels de online watertoets. Op het plan is de normale procedure van 

toepassing. 

Advies Waterschap

De uitgangspuntennotitie van het waterschap wordt te zijner tijd toegevoegd.

4.6  Archeologie en cultuurhistorie

Archeologie

Door ondertekening van het verdrag van Malta (1992) heeft Nederland zich verplicht om bij ruimtelijke 

planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet zichtbare deel van het cultuurhistorisch erfgoed, te 

weten de archeologische waarden. In de Monumentenwet is geregeld hoe met archeologische vindplaatsen en 

zichtbare monumenten moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij de planvorming te 

betrekken.

In mei 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Archeologie vastgesteld. Op de archeologische 

beleidskaart is het plangebied van de brandweerkazerne gevrijwaard van archeologisch onderzoek. 

Archeologische waarden zijn voldoende onderzocht en vormen geen belemmering voor de uitvoerbaarheid 
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van onderhavig bestemmingsplan. 

Cultuurhistorie

Cultuurhistorie gaat over de geschiedenis van de gebouwde omgeving, de landschappen, tradities en de 

verhalen die erbij horen. Sinds 1 januari 2012 is de gemeente wettelijk verplicht om cultuurhistorische 

belangen mee te wegen in ruimtelijke vraagstukken.

De gemeente heeft ten behoeve van het aspect cultuurhistorie de Structuurvisie Cultuurhistorie 2014-2024 

vastgesteld. Het doel van deze visie is het borgen van cultuurhistorisch erfgoed. De gemeente heeft het 

waarborgen van het erfgoed en de ruimtelijke identiteit van Tynaarlo samengevat in één centrale boodschap: 

de gemeente wil historische structuren en karakteristieken herkenbaar houden, de kwaliteit bewaken en de 

historische gelaagdheid in acht nemen.

Op de cultuurhistorische beleidswaardenkaart is het plangebied aangeduid als “lage waarde”. Bij ruimtelijke 

ontwikkelingen wordt gestreefd naar een sterke verbetering van ruimtelijke kwaliteit. Cultuurhistorische 

waarden zijn voldoende onderzocht en vormen geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van onderhavig 

bestemmingsplan.

4.7  Flora en fauna

Om de uitvoerbaarheid van het onderhavig plan te toetsen, is een bureau inventarisatie van natuurwaarden 

uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of vooronderzoek in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb) of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. De Wet natuurbescherming is op 1 januari 

2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescherming van (Europese) 

natuurgebieden.

Terreinomstandigheden

Het plangebied heeft betrekking op een grasveld en verharding (asfalt en klinkers). Het grasveld is egaal en 

wordt regelmatig gemaaid. In of nabij het plangebied is geen oppervlakte water of opgaande beplanting 

aanwezig. Door de ligging nabij de hangars en de toegang naar de taxi- en start- en landingsbanen vindt er voor 

fauna veel verstoring plaats.

Soortenbescherming

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen:

alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelrichtlijn (Wnb art. 

3.1-3.4);

dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en 

Bonn (Wnb art. 3.5-3.9);

nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 3.10-3.11).

Van deze laatst genoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde 'lijst met 

vrijstellingen' opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt bij ruimtelijke ontwikkelingen een 

vrijstelling van de verboden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb.

Inventarisatie

Het plangebied kent een zeer lage natuurwaarde. Gezien de inrichting, ligging en het beheer lijkt alleen de 

algemeen beschermde veldmuis binnen het plangebied te kunnen voorkomen. Voor deze soort geldt in de 

provincie Drenthe echter een vrijstelling van de verbodsartikelen in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen.

Daarnaast wordt het plangebied naar verwachting sporadisch door vogels, zoals spreeuw en kauw, bezocht om 

te foerageren. Alle inheemse vogels zijn streng beschermd.

Toetsing

Als gevolg van ht plan kunnen verblijfplaatsen van de velmuis verstoord of vernietigd worden en kunnen dieren 

gedood worden. In het geval van ruimtelijke ontwikkelingen geldt voor de te verwachten algemene soorten 

een vrijstelling van artikel 3.10 lid 1 van de Wnb (zie bijlage 1). Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen 

 25



 bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE

gesteld. 

Het plangebied vormt geen hoogwaardig foerageergebied voor vogels en is daarnaast, gezien de aanwezigheid 

van grasvelden in de omgeving, van beperkte omvang. Negatieve effecten op vogels worden niet verwacht.

Gebiedsbescherming

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming 

relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening.

Wet natuurbescherming 

In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de Natura 2000-gebieden, 

die een internationale bescherming genieten. Plannen en projecten met negatieve effecten op deze gebieden 

zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is 

sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 

2000-gebied.

Natuurnetwerk Nederland

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur  genoemd) is een samenhangend 

netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis 

voor het nationale natuurbeleid. De begrenzing en ruimtelijke bescherming van het NNN is voor provincie 

Drenthe uitgewerkt in de Omgevingsvisie Drenthe en de bijbehorende Omgevingsverordening Drenthe. 

Inventarisatie

Het plangebied ligt niet in en grenst niet aan een beschermd gebied in het kader van de Wnb. Het meest 

nabijgelegen beschermde gebied betreft het Natura 2000-gebied Drentsche Aa-gebied, dat gelegen is op 

ongeveer anderhalve kilometer afstand, ten oosten van het plangebied. Voor het gebied is nog geen 

beheerplan vastgesteld.

Het plangebied ligt verder niet op en grenst niet aan gronden die in het kader van het provinciaal ruimtelijk 

natuurbeleid zijn aangewezen als NNN.

Gezien de terreinomstandigheden en de ligging, heeft het plangebied geen belangrijke ecologische relaties met 

beschermde natuurgebieden. Het plangebied wordt van de beschermde natuurgebieden gescheiden door 

bebouwing en wegen. Het plangebied heeft dan ook geen belangrijke ecologische relaties met de beschermde 

natuurgebieden.

Toetsing

Gezien de terreinomstandigheden, ligging en gebruik van het plangebied en de omgeving, worden ten aanzien 

van het voorgenomen plan op voorhand geen negatieve effecten op beschermde natuurgebieden verwacht.

Conclusie

Op basis van de ecologische bureau inventarisatie is een voldoende beeld ontstaan. Voor het plan is geen 

ontheffing van de Wnb, dan wel een vergunning op grond van de Wnb noodzakelijk. Daarnaast is het plan niet 

in strijd met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. Het aspect flora en fauna levert geen belemmeringen op 

voor het onderhavig bestemmingsplan.

4.8  Bodem

Bodemvervuiling kan een rol spelen bij de totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen. De tijd dat elke 

vervuiling moest worden aangepakt, ligt achter ons. Belangrijkste criterium hierbij is of de vervuiling zodanig is 

dat er sprake is van risico's voor gezondheid of milieu. In de praktijk blijken er vrijwel nooit risico's te zijn voor 

de gezondheid van mensen. Milieurisico's (verspreiding en ecologie) komen wel voor, maar meestal gaat het 

erom dat eventuele vervuilingen afstemming vereisen met bepaalde ontwikkelingen.

Op dit moment is er sprake van een omslag van saneren naar beheren en behoeven alleen de zogeheten 

'ernstige vervuilingen' in meer of mindere mate aangepakt te worden. De maatregelen worden daarbij 

afgestemd op de functie. Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel 
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van de Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. Voor bestaande 

bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van verontreiniging) en op welke 

termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de bodemkwaliteit tenminste geschikt te worden gemaakt 

voor de functie die erop voorzien is, waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. 

De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit.

Ter plaatse van de brandweerkazerne zijn geen verdachte activiteiten bekend. De verwachte bodemkwaliteit 

op grond van de bodemkwaliteitskaart is schoon (Achtergrondwaarde). Vanuit het aspect bodemkwaliteit zijn 

er geen belemmeringen. 

4.9  Verkeer/parkeren

Het aantal benodigde parkeerplaatsen wordt bepaald door de aard en de omvang van de activiteit waarin het 

plan voorziet. Om de parkeerbehoefte te bepalen wordt normaliter gebruikgemaakt van de kengetallen van 

het CROW (CROW-publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie). 

Het CROW kent geen specifieke parkeerkencijfers voor brandweerkazernes. Derhalve is de parkeerbehoefte als 

volgt bepaald.

De totale brandweerkazerne heeft een oppervlakte van 3.370 m2 brutovloeroppervlak;

870 m2 van de brandweerkazerne wordt gezien als een kantoor zonder baliefunctie (norm CROW: 

minimaal 2, per 100 m2 BVO);

er zijn gemiddeld  7 brandweermensen aanwezig, deze komen voor 90% met de auto naar de kazerne.

Dit houdt in dat er 6 parkeerplaatsen nodig zijn gemiddeld. Daarbij komt dat 18 parkeerplaatsen nodig zijn 

voor de kantoorfunctie. De totale parkeerbehoefte van de brandweerkazerne op een gemiddelde dag komt 

hiermee op 24 parkeerplaatsen. Het plan gaat uit van 25 parkeerplaatsen. Dit aantal is dus voldoende.

4.10  Ladder voor duurzame verstedelijking

Om zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren, hanteert het Rijk de ladder voor duurzame verstedelijking. Zoals in 

hoofdstuk 3 ook al omschreven is bestaat de ladder uit de volgende aspecten:

1. Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling? 

2. Is de stedelijke ontwikkeling nieuw? 

3. Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

4. Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 

5. Ligt de ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

In het navolgende worden de hierboven genoemde aspecten beschreven en afgewogen.

Ad 1. 

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling, in 

relatie tot de omgeving. Gelet op de omvang van de brandweerkazerne in relatie tot de omgeving is het plan 

aan te merken als een stedelijk ontwikkeling.

Ad 2.

De Laddertoets geldt alleen voor  nieuwe  stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet worden of sprake is van 

een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer 

bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of 

kon worden gerealiseerd. 

Ten opzichte van de vigerende bestemmingsplannen wordt met onderhavig plan meer bebouwing mogelijk 

gemaakt. Er is aldus sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Ad 3.

Wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, moet de behoefte aan die ontwikkeling worden 
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gemotiveerd. De behoefte moet worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de ontwikkeling. 

De aard en omvang van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet 

worden afgewogen. 

Het ruimtelijk verzorgingsgebied is in onderhavig plan beperkt tot het GAE. 

Ad 4. 

Zoals hiervoor al staat vermeld, dient de behoefte aan de nieuwe stedelijke ontwikkeling die mogelijk wordt 

gemaakt, te worden beschreven. Zoals in de aanleiding reeds is aangegeven kan in de huidige situatie de 

wettelijke aanrijtijd van 3 minuten niet overal op het vliegveld worden gegarandeerd. Ook voldoet het huidige 

onderkomen niet aan de bouwkundige eisen. 

Ad 5. 

In artikel 1.1.1 onder h van het Bro is een nadere omschrijving van het begrip 'bestaand stedelijk gebied' 

vastgelegd. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van 

bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij 

behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

Het plangebied ligt op het terrein GAE omringd door loodsen en andere bebouwing. Geconcludeerd kan 

worden dat het plangebied onderdeel is van het bestaand stedelijk gebied.

Bovendien heeft de provincie Drenthe in haar Omgevingsverordening het bestaand stedelijk gebied 

vastgelegd. Het plangebied maakt daar deel van uit.

Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet aan de Ladder voor duurzame verstedelijking. Het plan 

voorziet in een behoefte. Deze behoefte wordt opgevangen in bestaand stedelijk gebied.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding met regels en gaat vergezeld van een toelichting. De 

verbeelding en de regels vormen het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De verbeelding heeft 

de rol van visualisering van de bestemmingen. De regels regelen de gebruiksmogelijkheden van de gronden, de 

bouwmogelijkheden en de gebruiksmogelijkheden van de aanwezige en/of op te richten bebouwing. De 

toelichting heeft weliswaar geen bindende werking, maar heeft wel een belangrijke functie bij de weergave en 

onderbouwing van het bestemmingsplan en bij de uitleg van de verbeelding en regels. In de volgende twee 

paragrafen wordt de systematiek van de regels uiteengezet en wordt een uitleg per bestemming gegeven.

De opbouw van het bestemmingsplan is conform SVBP 2012. De regels van dit bestemmingsplan bestaan uit 

vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels 

en de overgangs- en slotregels aan de orde komen.

5.2  Bestemmingen

Bedrijventerrein - Luchthaven

Het plangebied heeft dezelfde bestemming gekregen als die reeds geldt voor het gehele  voorterrein van 

Groningen Airport Eelde; een brede gebiedsbestemming waarin alle aan de luchthaven gebonden functies en 

activiteiten mogelijk worden gemaakt.

Gebouwen dienen binnen de bouwvlakken te worden opgericht. De maximale bouwhoogte is op de 

verbeelding aangeduid.

Algemene aanduidingsregels: gebiedsaanduidingen

De van toepassing zijnde gebiedsaanduidingen als gevolg van de geluidszone van het vliegveld Groningen 

Airport Eelde zijn overgenomen.  In de algemene aanduidingsregels wordt verwezen naar het Besluit 

geluidhinder grote luchtvaart (Bggl) en naar het Besluit geluidhinder kleine luchtvaart (Bgkl). Deze besluiten 

gaan uit van een algemene norm die geldt voor respectievelijk het gebied dat is aangeduid met 35 Ke en 47 Bkl. 

Daarbinnen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd. 

5.3  Coördinatieregeling

Op het voorliggende bestemmingsplan en op de omgevingsvergunning voor de bouw van de 

brandweerkazerne is door de gemeenteraad de coördinatieregeling op grond van artikel 3.30 van de Wet 

ruimtelijke ordening van toepassing verklaard.

Artikel 3.30 van de Wet ruimtelijke ordening stelt twee eisen aan de toepassing van de coördinatieregeling. Het 

moet gaan om de verwezenlijking van gemeentelijk beleid en het moet wenselijk zijn om de gecoördineerde 

besluitvorming in te zetten voor de verwezenlijking van dat beleid.

Coördinatie is alleen toegestaan wanneer een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning deel uitmaken 

van de te coördineren besluiten. Het bestemmingsplan is vereist om te waarborgen dat het om uitvoering van 

gemeentelijk beleid gaat. Als er op uitvoering gerichte elementen in het bestemmingsplan voorkomen, is het 

wenselijk om in een procedure zowel de planologische wijziging - het bestemmingsplan - als de concrete 

uitwerking in de vorm van een bouwplan te regelen. Daarmee is de samenhang tussen de besluiten maximaal 

zichtbaar.

Het voorliggende plan voldoet aan de wettelijke eisen om de coördinatieregeling te kunnen toepassen. De 

efficiënte procedure van de coördinatieregeling zorgt naar verwachting voor tijdwinst, lagere procedurekosten 

en minder bestuurlijke lasten. Alle besluiten (bestemmingsplan en omgevingsvergunning) die nodig zijn voor 

een ruimtelijk project kunnen in een procedure worden voorbereid en doorlopen tot en met een beroep bij de 

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De omgevingsvergunning volgt daarbij de procedure van 

het bestemmingsplan, waardoor beroep bij de rechtbank wordt overgeslagen. In geval van beroep scheelt dat 

al gauw een half jaar tot een jaar proceduretijd.
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Hoofdstuk 6  Economische uitvoerbaarheid

Er zijn geen gemeentelijke kosten (met uitzondering van de kosten voor het in procedure brengen van het 

bestemmingsplan) aan het plan verbonden. De kosten die de gemeente maakt voor de procedure kunnen 

worden gedekt uit de leges.

De kosten voor de uitvoering van het planvoornemen en daarmee samenhangende kosten komen voor 

rekening van de initiatiefnemer. De gemeente en en initiatiefnemer zullen een anterieure overeenkomst sluiten 

opdat de gemeente de legeskosten en eventuele planschadekosten kan verhalen op de initiatiefnemer. Een 

exploitatieplan kan daarom achterwege blijven.

 31



 bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE

 32



 bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE

Hoofdstuk 7  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Dit bestemmingsplan wordt direct als ontwerp voor de duur van zes weken ter visie gelegd en ter beoordeling 

voorgelegd aan de 'overlegpartners' (art. 3.1.1 Bro). De resultaten hiervan zullen te zijner tijd in dit hoofdstuk 

worden verwerkt.

 33




	bestemmingsplan Brandweerkazerne GAE
	ontwerp
	bestemmingsplan Toelichting
	Brandweerkazerne GAE
	ontwerp

	Toelichting
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1 Aanleiding
	1.2 Situering van het plangebied
	1.3 Planologisch juridische regeling
	1.4 Leeswijzer
	Hoofdstuk 2 Planbeschrijving
	2.1 Huidige situatie
	2.2 Toekomstige situatie
	Hoofdstuk 3 Beleidskader
	3.1 Rijksbeleid
	3.2 Provincie
	3.3 Gemeente
	Hoofdstuk 4 Toets aan wet- en regelgeving
	4.1 Milieuzonering
	4.2 Geluid
	4.3 Luchtkwalilteit
	4.4 Externe veiligheid
	4.5 Waterparagraaf
	4.6 Archeologie en cultuurhistorie
	4.7 Flora en fauna
	4.8 Bodem
	4.9 Verkeer/parkeren
	4.10 Ladder voor duurzame verstedelijking
	Hoofdstuk 5 Juridische vormgeving
	5.1 Algemeen
	5.2 Bestemmingen
	5.3 Coördinatieregeling
	Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid
	Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

