
 

2021071062108-1/3 

College van B&W 

Datum 13 juli 2021 

Zaaknummer 2021-207770 

Afdeling Afdeling Ruimte  | Bob Vogelzang/Rudi Marskamp /Monique Marée 

Portefeuillehouder S. van 't Erve 

Onderwerp Gecoördineerde definitieve besluitvorming realisatie 
brandweerkazerne Almen 

 
Besluit 
1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.” vast te 
stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel. 
2. Het afdelingshoofd Ruimte mandaat verlenen het besluit te nemen tot verlenen van de 
omgevingsvergunning bouwen. 
3. Het directeur van de Omgevingsdienst Achterhoek mandaat verlenen het besluit te nemen tot het 
opleggen van maatwerkvoorschriften. 
 

Inleiding 
In Almen komt een nieuwe brandweerkazerne. Hiervoor is een perceel, kadastraal bekend gemeente 
Gorssel, sectie G, nummer 1309, aangekocht (nieuw adres Binnenweg 46 te Almen). Het vigerende 
bestemmingsplan voor dit perceel staat de functie brandweerkazerne niet toe.  
 
Op 21 september 2020 heeft de gemeenteraad  besloten in te stemmen met de nieuwe locatie voor de 
brandweerkazerne. De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven tot start van het 
vervolgproces brandweerkazerne. Het voorbereiden van besluiten en het aanbesteden en gunnen 
tegen de laagste prijs, binnen de geldende duurzaamheidseisen.  

Op 22 maart 2021 heeft de gemeenteraad besloten de coördinatieregeling, artikel 3.30 Wet ruimtelijke 
ordening, toe te passen. Dit betekent  dat alle besluiten die nodig zijn voor het realiseren van de 
brandweerkazerne zoveel mogelijk gelijktijdig of kort na elkaar worden vastgesteld. Tegen de 
gecoördineerde besluiten kan een belanghebbende vervolgens rechtstreeks beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. De Afdeling moet binnen zes maanden uitspraak doen. 
Er ontstaat daarmee ook sneller duidelijkheid omtrent de juridische houdbaarheid van de 
gecoördineerde besluiten. 
 
Ontwerp-bestemmingsplan, ontwerp besluit omgevingsvergunning en ontwerpbesluit 
maatwerkvoorschriften 
Op 18 mei 2021  besloot u het ontwerp-bestemmingsplan, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en het ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften ter inzage te leggen. Deze drie ontwerpen hebben van 
20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 (6 weken) ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de reactie van 
één van de omwonenden is het conceptbesluit maatwerkvoorschriften aangepast.  
 
Beoogd maatschappelijk effect 
Het realiseren van een brandweerkazerne op de locatie Binnenweg 46 te Almen. 
 
Argumenten 
1.1. Het ontwerp-bestemmingsplan ‘‘Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.” heeft zes weken ter 

inzage gelegen. 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft in de periode 20 mei tot en met 30 juni 2021, ter inzage gelegen. 
Tijdens deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan. Er is wel één 
zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit tot het opleggen van de maatwerkvoorschriften. Het 
besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften is aangepast. Deze wijziging is ook verwerkt in het 
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bestemmingsplan. In de paragrafen 4.4.2 en 4.4.3 is de woning Dorpsstraat 5a Almen toegevoegd als 
woning waarvoor de maatwerkvoorschriften in de nachtperiode (23.00 uur tot 7.00 uur) van toepassing 
zijn. Deze wijziging is besproken met de eigenaar van de betreffende woning.  

1.2. De gemeenteraad is bevoegd het bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.” 
vast te stellen. 

Het toekomstig adres van de brandweerkazerne is Binnenweg 46 te Almen. De voorgenomen 
ontwikkeling past niet binnen de gebruiksregels van de huidige bestemmingsplannen die voor dit 
perceel van toepassing zijn. De huidige bestemming is deels ‘Bos’ en deels ‘Agrarisch’. Deze 
bestemmingen worden gewijzigd in deels ‘Maatschappelijk’ en deels ‘Verkeer’. Het wijzigen van de 
bestemmingen is mede tot stand gekomen in overleg met de provincie Gelderland. Met het 
bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.”  is het  mogelijk op deze nieuwe 
locatie een brandweerkazerne te realiseren. De gemeenteraad is bevoegd om een bestemmingsplan 
vast te stellen. De gemeenteraad wordt met bijgevoegd raadsvoorstel voorgesteld om het 
bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.” vast te stellen.  

2.1. De ontwerp-omgevingsvergunning heeft zes weken ter inzage gelegen. 
De ontwerp-omgevingsvergunning heeft van ingang van 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021, ter 
inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning. 
 
2.2. Met het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen is de bouw van een nieuwe 

brandweerkazerne mogelijk. 
Voor het oprichten van de brandweerkazerne en het plaatsen van een logo is een 
omgevingsvergunning nodig. De aanvraag is getoetst aan de in artikel 2.10 lid 1, van de Wabo 
opgenomen en voor dit bouwplan van toepassing zijnde weigeringsgronden. Het  bouwplan en het 
beoogde gebruik zijn in overeenstemming met de voorschriften van het gecoördineerde 
bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.”. Ook wordt voldaan aan de overige 
eisen die artikel 2.10 lid 1 van de Wabo stelt. Na het vaststellen van het bestemmingsplan zijn er geen 
weigeringsgronden. De omgevingsvergunning voor bouwen kan worden verleend conform bijgevoegd 
conceptbesluit nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. 
 
2.3. Mandaat verlenen aan het afdelingshoofd Ruimte  
Op 22 maart 2021 besloot de gemeenteraad om voor deze situatie de gecoördineerde regeling ex 
artikel 3.30 Wro toe te passen. Dat betekent dat de aanvraag om een omgevingsvergunning voor 
bouwen wordt getoetst aan het nieuwe bestemmingsplan waarmee de omgevingsvergunning 
samenhangt. Dit betekent dat zo spoedig mogelijk na het vaststellen van het bestemmingsplan het 
college het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning moet nemen. Dit is van belang, 
omdat dan tegelijkertijd het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen en het besluit tot 
opleggen van de maatwerkvoorschriften gepubliceerd kunnen worden. Het is daarom praktisch het 
afdelingshoofd Ruimte mandaat te verlenen. Hij kan dan het besluit  nemen conform bijgevoegd 
conceptbesluit omgevingsvergunning bouwen.  

 
3.1. Het ontwerp besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften heeft zes weken ter inzage 

gelegen. 
Het ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften heeft van 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021, ter inzage 
gelegen. Tijdens deze termijn is één zienswijze ingediend. Dit heeft tot gevolg dat in het besluit 
maatwerkvoorschriften de woning Dorpsstraat 5a Almen is toegevoegd als woning waarvoor de 
maatwerkvoorschriften in de nachtperiode (23.00 uur tot 7.00 uur) van toepassing zijn. Deze wijziging 
is besproken met de eigenaar van de betreffende woning. Hij heeft geen aanvullende zienswijze.  
 
3.3. Mandaat verlenen aan de directeur Omgevingsdienst Achterhoe  
Op 22 maart 2021 besloot de gemeenteraad de gecoördineerde regeling ex artikel 3.30 Wro toe te 
passen. Dit betekent dat het besluit tot het opleggen van maatwerkvoorschriften zo spoedig mogelijk 
na het vaststellen van het bestemmingsplan genomen moet worden. Dit is van belang, omdat dan 
tegelijkertijd het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning bouwen en het besluit tot opleggen van 
de maatwerkvoorschriften gepubliceerd kunnen worden. Het is daarom praktisch de directeur 
Omgevingsdienst Achterhoek mandaat te verlenen. Zij kan het besluit nemen tot het opleggen van 
maatwerkvoorschriften conform bijgevoegd conceptbesluit . 

 



 

2021071062108-3/3 

Risico’s en kanttekeningen 
Niet van toepassing. 

Integraal 
De voorstellen zijn afgestemd tussen de afdelingen Ruimte, Publiekscontacten,  Financiën en 
Facilitair, Bestuur en Organisatie en Omgevingsdienst Achterhoek,  

Communicatie/ burgerparticipatie 
De concepten zijn besproken met VNOG en vrijwillige brandweer, en de VAB.  Er zijn op 28 november 
2020 (alle omwonenden) 12 mei 2021(betrokkenen maatwerkvoorschriften) en 22 mei 2021 (alle 
omwonenden) voorlichtingsbijeenkomsten geweest.  

Overleg heeft plaatsgevonden met de provincie Gelderland omtrent de wijziging van de bestemming 
‘Bos’, het kappen van de bomen en de boscompensatie.  

Uitvoering 

• het bestemmingsplan kan ter vaststelling naar de gemeenteraad; 

• direct na vaststellen bestemmingsplan, stelt het college de omgevingsvergunning bouwen en 
besluit maatwerkvoorschriften vast; 

• terinzagelegging van het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan en de door het 
college vastgestelde besluiten omgevingsvergunning en maatwerkvoorschriften gedurende een 
periode van zes weken, 

• belanghebbende kunnen in deze periode van zes weken beroep instellen bij de Afdeling Raad van 
State.. 

 


