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Aan de Raad van de gemeente Lochem 

Afdeling: Ruimte  Kenmerk: 2021-207770 

Informatie bij: Bob Vogelzang/Monique Marée Vergadering: 13 juli 2021 

  Portefeuillehouder: S. van 't Erve 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.” 

 

Voorstel:  

1. Instemmen met de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling “Brandweerkazerne Almen, 
Binnenweg ong”. en besloten dat er geen MER of m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is.  

2. Het bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.”  digitaal ongewijzigd vaststellen 
overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het FML bestand 
NL.IMRO.0262.buBinnenwegongAl-BP41.gml met bijbehorende bestanden, waarbij voor de locatie 
van de geometrische planbestanden gebruik is gemaakt van de ondergrond met de bestandsnaam o_ 
NL.IMRO.0262.buBinnenwegongAl-BP41.dwg. 

 

Overzicht raadsvoorstel 
 

Locatie Binnenweg 46 te Almen 

Beoogd resultaat  Realisatie van een brandweerkazerne in Almen 

Geldend bestemmingsplan “Buitengebied Lochem 2010” in combinatie met “Buitengebied Lochem 
2010, Partiële herziening” 

 
 

Past verzoek binnen gemeentelijk 
beleidskader 

Ja Dit plan betreft de realisatie van 
een brandweerkazerne in Almen 

Zienswijzen nee n.v.t. 

Inleiding  
In Almen komt een nieuwe brandweerkazerne. Het nieuw adres is Binnenweg 46 te Almen. Het 
vigerende bestemmingsplan voor dit perceel staat de functie brandweerkazerne niet toe.  
 
Op 21 september 2020 besloot u in te stemmen met deze nieuwe locatie.  U gaf  opdracht tot start van 
het vervolgproces Brandweerkazerne.  Waaronder het aanbesteden en gunnen tegen de laagste prijs, 
binnen de geldende duurzaamheidseisen. Op 22 maart 2021 besloot u de coördinatieregeling, artikel 
3.30 Wet ruimtelijke ordening, toe te passen.  

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning bouwen en het ontwerp besluit 
maatwerkvoorschriften lagen ter inzage van 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 (6 weken).  

Beoogd maatschappelijk effect 
De realisatie van de brandweerkazerne in Almen op de locatie Binnenweg 46 te Almen. 

Argumenten 
1. Bijlage 6 van het bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.”  geeft aan 

dat geen uitgebreide m.e.r. procedure nodig is.. 
Gelet op kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de potentiële 
effecten van het project, moet worden geconcludeerd dat de realisatie van de nieuwe 
brandweerkazerne aan de Binnenweg in Almen geen belangrijke negatieve gevolgen heeft voor het 
milieu. Het doorlopen van een m.e.r.-procedure is niet noodzakelijk. 
 
2.1. Het bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.”  beoogt de realisatie van een 

brandweerkazerne in Almen 
De ontwikkeling van de kazerne op het adres Binnenweg 46 Almen past niet binnen de regels van de 
huidige bestemmingsplannen. 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. Het 
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bestemmingsplan ‘Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.’  maakt het mogelijk op deze nieuwe 
locatie een brandweerkazerne te realiseren.  
 
2.2. Het ontwerp bestemmingsplan ‘‘Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong.” heeft zes weken ter 

inzage gelegen. 
Het ontwerp bestemmingsplan lag van 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 ter inzage. Tijdens deze 
termijn zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het bestemmingsplan. Wel is één zienswijze 
ingediend tegen het ontwerp besluit tot het opleggen van de maatwerkvoorschriften. Ook voor 
Dorpsstraat 5a Almen zijn de maatwerkvoorschriften in de nachtperiode (23.00 uur tot 7.00 uur) van 
toepassing. Deze wijziging is opgenomen in de paragrafen  4.4.2 , 4.4.3 met een toelichting in 
paragraaf 7.2 van het bestemmingsplan. Deze wijziging is ook besproken met de eigenaar van de 
betreffende woning.  
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de verbeelding en regels het juridisch bindende deel vormen 
van het bestemmingsplan. Een wijziging van één van deze twee onderdelen zorgt voor een gewijzigde 
vaststelling. De toelichting van het bestemmingsplan is niet juridisch bindend. 

2.3. De raad is bevoegd tot vaststellen van het  bestemmingsplan  
U bent bevoegd tot vaststellen van het bestemmingsplan. Op 22 maart 2021 besloot u de 
gecoördineerde regeling ex artikel 3.30 Wro toe te passen. Dit betekent dat wanneer u  het nieuwe 
bestemmingsplan vaststelt wij zo spoedig mogelijk daarna, de omgevingsvergunning bouwen verlenen  
en besluiten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften. Deze drie besluiten worden gelijktijdig 
gepubliceerd in het Gemeenteblad. Waarna er zes weken beroep mogelijk is. 
 
Risico’s en kanttekeningen 
geen 

Uiterlijke besluitneming 
Vanwege de coördinatieregeling kan het college pas besluiten na uw instemming met het 
bestemmingsplan. Met het oog op de voortgang wordt agendering van een politieke avond of 
besluitvorming op 7 september 2021 op prijs gesteld, waarbij het aan u is in welke vorm van 
behandeling  u wenst om tot een besluit te komen.  

Uitvoering 
Het raadsbesluit wordt (tegelijkertijd met de omgevingsvergunning bouwen en het besluit 
maatwerkvoorschriften) gepubliceerd. Hierna is er gedurende een termijn van zes weken beroep 
mogelijk. 

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd: 
 

1. aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling 
2. bestemmingsplan “Brandweerkazerne Almen, Binnenweg ong”.’ 
3. voornemen besluit omgevingsvergunning bouwen en plaatsen van een logo 
4. voornemen besluit maatwerkvoorschriften 

 

 


