






 

   
 

GroenLinks    

VERZOEK OM INLICHTINGEN VAN HET COLLEGE 

(artikel 41 Reglement van orde voor de gemeenteraad)  

 

. 

Schriftelijke vragen ingediend door 

Gea Bijkerk, namens de fractie GroenLinks en 

Anneke Lubbers, namens de fractie van de Partij van de Arbeid 

 

Datum: 12 september 2022 

 

Onderwerp: Bedrijventerrein Groningen Airport Eelde (GAE)  

 

 
Toelichting:  
De inhoud van vier recent verschenen documenten vormen de aanleiding van de onderstaande 
schriftelijke vragen:  

• De integrale voortgangsrapportage 2022 hoofdstuk 3 || Economie onderwerp 
Bedrijventerrein GAE  

• Het collegestuk: Verzoek vlekkenplan d.d. 19 april 2022  
• De brief ontvangen door omwonenden gedateerd 7 juli 2022  
• Het coalitieakkoord  

  
Uit de integrale voortgangsrapportage blijkt dat GAE  plannen heeft voor een bedrijventerrein. Het 
blijkt dat het college over dit onderwerp een verzoek van GAE, gedateerd 25 augustus 2021, heeft 
ontvangen. Deze plannen liggen niet in lijn met de visie op wat voor gemeente we willen zijn (zie 
Coalitieakkoord 20222026).    
  
Een aantal citaten uit het akkoord:  
 “Tynaarlo is een plattelandsgemeente, die graag de groene long wil blijven tussen de 
steden Groningen en Assen in. “,  “De gemeente werkt in het belang van de inwoners.”,  “De 
ontwikkeling van grote bedrijventerreinen doen onze mooie omgeving geen goed. Zij passen beter bij 
stadse ontwikkelingen. We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn tussen de grote kernen. Dit 
vinden wij belangrijker dan het uitbreiden van bedrijventerreinen. Ook de werkgelegensheidsgroei is 
vaak niet erg groot.”,  “De ontwikkelingen rond Groningen Airport Eelde zien wij met zorg tegemoet. 
De luchthaven vervult een functie, maar de levensvatbaarheid is al jaren een twistpunt. “,   
“We gaan kijken hoe we op bestaande industrieterreinen kunnen inbreiden, verduurzamen 
en revitaliseren.“,  “We vinden biodiversiteit en klimaatadaptie (waaronder watermanagement) 
beide van grootbelang voor onze toekomst.”. 
  

https://www.tynaarlo.nl/sites/default/files/documents/coalitieakkoord_2022-2026_0.pdf


 

   
 

Vandaar dat de fracties van GroenLinks Tynaarlo en Partij van de Arbeid als vertegenwoordiger van de 
inwoners van onze gemeente en omwonenden deze schriftelijke vragen stellen.   
  

Vragen:  
• Wat is volgens u de logische volgorde? Nu dit plan behandelen of eerst helderheid over 

de toekomst van de luchthaven? En wat is hiervoor u motivatie?  
• Wat is de reden dat GAE nadenkt over een toekomstig bedrijventerrein op deze 

locatie?  
• Als het vliegveld er niet was geweest was de voorgenomen locatie van 

bedrijventerrein Bravo vanwege de ligging volstrekt buiten beeld geweest. Welke 
argumenten overtuigen u om nu wel over deze locatie voor een bedrijfsterrein te 
willen nadenken?  

• Maakt het beoogde bedrijventerrein onderdeel uit van de compensatie voor de  
eerdere gerealiseerde baanverlening?  

• In onze gemeente hebben we een forse uitdaging op het vlak van het bouwen van 
woningen. Hiervoor is CO2 ruimte nodig. Welk signaal vindt u uitgaan van de plannen  
van vastgoedontwikkeling op het vliegveld ten opzichte van de wooncrisis?  

• Het vliegveld heeft een brief, gedateerd 7 juli 2022, aan omwonenden gezonden. De  
dichtstbijzijnde aanwonende heeft geen brief gehad. Ook de aanwonenden aan de 
Esweg niet. In de brief staat dat de gemeente participatie belangrijk vindt. Wat is voor 
u als gemeente de definitie van participatie?    

• Ziet u voor groen een rol weggelegd in het opnemen van CO2, het tegengaan van 
hittestress en het opnemen van water?  

• Wat is uw visie op de beperking van de verbinding voor dieren tussen het Landgoed 
de Vosbergen, het Zuideinde en de Bokkenstreek?  

• Wat is het voordeel van onze inwoners en de aanwonenden van deze plannen?  
• Welke besluiten gaat u nemen ter invulling van het coalitieakkoord?  
• Hoe kijkt u aan tegen de inpasbaarheid van deze plannen?  
• In de samenvatting van het collegevoorstel d.d. 19 april 2022 staat dat: “Eventuele 

nadelige effecten van de ruimtelijke ingrepen/activiteiten op de aanwezige natuur-, 
en landschapswaarden moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, dan wel worden 
gecompenseerd met vergelijkbare toegevoegde waarden.” Wat is voor u in dit licht 
een acceptabele natuurcompensatie?  

  
 

 

 


