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I.

Inleiding

Het vliegveld Drachten, de airstrip, kent inmiddels een
lange geschiedenis. Niet dat we kunnen spreken van grote
hoogtepunten in de nationale luchtvaarthistorie, maar het
had en heeft altijd wel iets om te kunnen zeggen dat je een
vliegveld in je gemeente hebt?
Vele plannen hebben in het verleden de revue gepasseerd,
van kleine tot veel grotere vliegtuigbouwers, onthaald in
Lauswolt of bij wijze van spreken op ‘t Hoekje, maar helaas
zijn die nooit echt van de grond gekomen.
Ook anderszins en meer recent leuke ideeën en plannen
met andermans eigendom, vaak initiatieven van buiten de
eigen gemeente die iets willen en net zo vaak mensen van
buiten die gemeente die erover beslissen.
Met het vertrek van het bedrijf KAVEL 10 naar GroningenEelde airport heeft weer een zakelijke gebruiker eieren
voor zijn geld gekozen en resteert voor 99,9 % het nietzakelijk gebruik van de airstrip. Een hobby mag wat kosten,
is zo’n gezegde. De vraag is alleen, wie die kosten (en de
eventuele overlast) mag dragen? De inwoners van
Smallingerland zeker niet in de eerste plaats!
Hebben we het over geld of over waarde? De 27 hectare
weiland heeft een waarde, als agrarische waarde rekent de
gemeente 40 euro per m2, als zonnepark levert het een
veelvoud daarvan op en als woningbouw nog veel meer. Of
is er op die plek echt nog een toekomst voor het vliegen?
ELP ziet, gezien de huidige huisvestingsproblemen van met
name jongeren zeker een alternatief door woningbouw.
Met een onderbouwde notitie willen we dat inzichtelijk
maken.
Kijkt u even mee?
Yntze de Vries, fractievoorzitter ELP

II.

Visie op de toekomst van vliegveld/airstrip
Drachten: Vliegen of uitgevlogen

Inmiddels schrijven we ‘tweeduizend eenentwintig’, 2021.
De laatste keer dat de gemeenteraad over het onderwerp
“Toekomst Vliegveld” vergaderde is alweer een tijd
geleden. Niet dat er nu ineens haast is, maar het
onderwerp ‘hangt’ nog wel steeds. De vraag is: komt er nog
wat van of kan het niet meer.
Onderzoeken in de afgelopen jaren betreffende het
vliegveld.













1996; Overleg gemeente met provincie over
mogelijkheid van huizenbouw op vliegveld;
2014; Gemeentebestuur besluit opnieuw te
onderzoeken of airstrip behouden kan worden, dit
d.m.v. onderzoek Bucks Consultants. Opdracht;
onderzoek of er marktpartijen geïnteresseerd zijn in
de airstri; Uitkomst: helaas geen marktpartij
gevonden;
2016; Opnieuw onderzoek laten uitvoeren door
Royal Haskoning. Airstrip proberen te verpachten
aan partijen. Uitkomst: Door het ontbreken van
kansrijke plannen is het gesneuveld;
2019; ELP amendement ingediend om boel vlot te
trekken en Vliegclub Friesland (VCF) de kans
gegeven om met een toekomstplan te komen.
Onderzoek gaf aan dat grotere (GA) vliegtuigen nu
en in de toekomst zonder (te) grote investeringen
geen gebruik meer kunnen maken van huidige
airstrip en het gebruik beperkt gaat worden tot
ultralight (ULV) vliegtuigjes;
2020; Uit diverse gesprekken met diverse
potentiële belanghebbende blijken neuzen niet
dezelfde kant op te staan. Voor gemeentebestuur
en -raad moeilijk een beslissing te nemen;
2020; Uit alle onderzoeken blijkt de airstrip moeilijk
te exploiteren en blijkt baan 08 (nu 07) van
onvoldoende baanlengte te zijn om aan de
vergunningsvoorwaarden te voldoen;
2021; Eén van de potentiële gebruikers, KAVEL 10,
heeft het besluit genomen om zich definitief te
vestigen op Groningen/Eelde Airport; Hierdoor blijft
voor 99% recreatieve gegadigden/gebruikers over.

De vraag die het gemeentebestuur zich met deze
constateringen mag stellen is: Is het verantwoord om een
grondgebied ter grootte van 27 hectare beschikbaar te
blijven stellen als recreatief vliegveld met voor het grootste
part gebruikers van buiten de gemeente?
Mede door de huidige krapte op de woningmarkt en de
krapte in de ruimte in gemeente Smallingerland voor
woningbouw is voor de ELP deze vraag eigenlijk al
beantwoord.
Conclusie: Als airstrip in zijn huidige vorm heeft geen
toekomst. Verplaatsing naar een meer toekomstbestendige
locatie is zeer waarschijnlijk geen optie, ook al omdat
Groningen/Eelde airport zich hier eerder zwaar tegen
verzet heeft.
Het gebruik van de airstrip Drachten komt dus ten einde en
in de toekomst ligt invulling als uitbreidingswijk van
Drachten voor de hand, te realiseren aangepast aan de
vraag vanuit de woningmarkt, te denken aan:
● Sociale woningbouw: koop/huur
● Senioren woningen / levensloopbestendige
woningen
● Tiny houses
● 2 onder 1 kap woningen. Koop /huur
● Hoogbouw zgn Wonder woods
● Vrije sector
● Vergunningsvrij bouwen (geheel of gedeeltelijk!)
● Hoogste milieu eisen, duurzaam bouwen en gasvrij
ELP stelt zich voor dat partijen die werkzaam zijn in
ontwikkeling van moderne toekomst gerichte woningbouw
(wijken) uitgenodigd worden om met uitgewerkte plannen
te komen voor een duurzaam, milieuvriendelijk en gezonde
woonwijk waar iedereen zich in thuis voelt.
In het recent door de raad vastgestelde Woonplan is
voorrang gegeven aan inbrei-locaties en die zijn ook in
ruime mate daarin opgenomen. Op de genoemde 1100
woningen is voor 250 wooneenheden nog geen locatie.
Ondertussen is -ook in Friesland- de noodzaak aangetoond
om veel meer woningen te realiseren. Het vliegveld terrein,
groot ca. 27 hectare aan de Knobben is eigendom van de
gemeente. Zoals hierna uitgelegd is in een ruime opzet op
dat terrein, dus met een lage woningdichtheid, al gauw te
voorzien in enkele honderden woningen in uiteenlopende
soorten. Het plan kan duurzaam en aantrekkelijk wordt

opgezet, met een heel gunstig exploitatieresultaat. Bij een
meer hogere verdichting van de opzet wordt dat alleen
maar nog beter en kunnen meer woningzoekers worden
geholpen.
Bestaande rechten van gebruikers zijn er niet op Vliegveld
Drachten, anders dan dat er nog een tijdelijk huurcontract
is voor opslag van vliegtuigonderdelen, dat nu nog een 2
jaar duurt. Bij de doorlooptijd (3 jaar?) van procedures
voor bestemming woningbouw is die 2 jaar geen echt
probleem.
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Grondexploitatie berekening terrein
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1.

Samenvatting.

‘’EHDR-park’’ is de werknaam van een woningbouwlocatie
die gerealiseerd kan worden op het terrein van de airstrip
Drachten, gelegen direct ten oosten van de Waldwei (N31)
en Bedrijvenpark Azeven Noord.
Op dit moment is er nog geen verkavelingsplan of
bestemmingsplan voor gemaakt. De hierbij gepresenteerde
opzet zal voldoen aan en voorzien in (een deel) de huidige
marktbehoefte. Dit document kan een rol spelen bij de
afweging van de (nabije) toekomst voor de omgeving en nu
voor het terrein bekend als Vliegveld Drachten.
Het plan kan op vrij korte termijn voorzien in een deel van
de grote woningbouwopgave waar de gemeente voor
staat. Ook valt daarbij te denken aan de mogelijkheid om
als het door de gemeente zelf uitgeven van sociale
koopwoningen (volgens nog op te stellen criteria),
coöperatieve woongroepen en qua opzet en uitgifte
wellicht als qua planmatig strikter geregisseerde
‘’tegenhanger’’ van het natuurlijke en agrarische plan De
Peinder Mieden aan de westzijde van Drachten, bij
Opeinde. Uiteraard zonder ook maar op enigerlei wijze
hiermee een relatie te willen duiden of concurrentie na te
streven met dit unieke plan.
Andere uitgangspunten zijn het maximaal toepassen en
steeds spiegelen aan de laatste ontwikkelingen op
duurzaam gebied, zoals ten aanzien van zonne-energie op
de daken, het gebruik van geothermie (aardwarmte is op
locatie aangetroffen) en eventueel gasloos bouwen.
Voor onderzoek naar toepassing van een kleine
thoriumkerncentrale i.c.m. het naastgelegen bedrijvenpark
achten wij het nog vroeg (bijlage I).
In de grondexploitatie wordt rekening gehouden met de
onderzoekskosten ( bodem, flora- en fauna,
verkeersonderzoek), eventuele sanering, bouw- en
woonrijp maken, planontwikkelingskosten, voorbereiding
en toezicht en uitvoering (VTU) etc. Daartegenover worden
opbrengsten gegenereerd door gronduitgifte voor
verschillende functies (wonen, voorzieningen). De kosten
voor verwerving zijn op PM gesteld, omdat de grond reeds
in eigendom van de gemeente is.

In de voorliggende rapportage worden de hierbij
gehanteerde uitgangspunten toegelicht. De
grondexploitatie geeft een zeer positief saldo.

1.1. Analyse ruimtegebruik
a. Ligging plangebied
De locatie is gelegen ten oosten van Bedrijvenpark A-Zeven
Noord/en de N31 en ten westen van De Knobben. Aan de
oostzijde van het plangebied liggen gronden die agrarisch
bestemd en in gebruik zijn.
In de afbeelding 1 wordt het plangebied weergegeven. De
voorliggende grondexploitatie heeft betrekking op het
gehele grondgebied van ca. 27 hectare groot van het
huidige vliegveld/airstrip Drachten.
Afb. 1

Voor het plangebied moet nog een verkaveling worden
bedacht, waarvoor afbeelding 2. niet het bewuste
plangebied toont. Het verkavelingplan met
stedenbouwkundig plan dient als onderlegger voor het
nieuwe bestemmingsplan. Het verkavelingplan is op haar
beurt vertaald naar het ruimtegebruik.
Afb. 2

Foto ter illustratie ©Luc Bos stedenbouwkundige

Het bruto plangebied beslaat circa 27 hectare, het netto
plangebied circa 20 hectare. Aan de zuidzijde houden we
rekening met een groene buffer, enerzijds voor een deel
van de groenvoorziening in de buurt, het
luchthavengebouw en anderzijds om eventuele planschade
meldingen (als gevolg van bebouwing ) te voorkomen. De
bestaande airstrip blijft ook aanwezig met verwijzing
naar de historie en uit kostenoogpunt (verwijderen kost
meer).Dit zijn te handhaven elementen die voor het
ruimtegebruik buiten beschouwing gelaten dienen te
worden. Aan de westzijde van het plangebied, aansluitend
aan Bedrijvenpark Azeven Noord, houden we rekening
met een wonen/werken invulling voor een verantwoorde
overgang van functie bedrijvigheid naar wonen. Voor een
overzicht van het ruimtegebruik wordt verwezen naar de
hiernavolgende tabel 1.
Tabel 1: Ruimtegebruik woningbouwplan “EHDR park”
Ruimtegebruik
Bruto exploitatiegebied
Waarvan buiten beschouwing
Netto exploitatiegebied
Waarvan uitgeefbaar

M2

Wonen
 vrijstaande woningen
 2 onder 1 kap woningen
 rijtjeswoningen
 voorzieningen

b. Ruimtegebruik

%
270.000
20.000
250.000
125.000

100
50

15.000 m2
70.000 m2
18.000 m2
12.000 m2

Blijft over voor openbare functies:
50 %
 waarvan verharding
24 %
Straat
Parkeren
Trottoir
Fietspad
 waarvan groen
17 %
 waarvan water
10 %

125.000 m2

Totaal ruimtegebruik
100 %

250.000 m2

55.000 m2
23.700 m2
15.000 m2
14.000 m2
2.300 m2
38.000 m2
21.000 m2

Uitgeefbaar
In het ruimtegebruik wordt onderscheid gemaakt tussen
uitgeefbaar terrein en openbaar gebied. Het uitgeefbaar
terrein bedraagt circa 50% van het totale netto plangebied.
Hierbij is het groen/water dat bestaand is en deze functie
blijft behouden buiten beschouwing gelaten.
Verharding
Van het netto plangebied bestaat het openbaar gebied
voor circa 24 % uit verharding. Dit is opgebouwd uit de
hoofdstructuur van de wegen, het fietspad, de
parkeerplaatsen en trottoirs.
De bestaande start- en landingsbaan blijft behouden als
historisch element en vormt een middelpunt van en voor
creatieve activiteiten en speelmogelijkheden in de wijk.
Groen, water, opstallen
Zoals aangegeven is het aandeel groen in de zuidelijke hoek
van de ontwikkellocatie buiten beschouwing gelaten. Dit al
aanwezige groen behoeft nagenoeg geen aanpassingen en
het havengebouwtje kan desgewenst in samenhang met
cultuur een soort museale functie krijgen.
Het te ontwikkelen water bestaat uit een watergang dient
op het waterpeil op orde te houden en dient de
waterafkoppeling van het plangebied te garanderen.

1.2. Bouwprogramma
Op basis van het verkavelingplan zoals weergegeven in
afbeelding 2, kunnen in het plan kavels voor woningbouw
worden uitgegeven. De woningaantallen en de
onderverdeling naar woning categorieën zijn ingegeven
door de huidige woningmarktontwikkelingen en de
Woonvisie en vervolgens vertaald naar het verkavelingplan.
De aantallen opgenomen in het verkavelingplan worden
weergegeven in de hieronder weergegeven tabel 2.
Daarnaast is er met de groei van de wijk EHDR park in de
toekomst eventueel behoefte aan een aantal
voorzieningen. De realisatie hiervan is afhankelijk van de
ontwikkelingen in de wijk. In de grondexploitatie is
vooralsnog geen rekening gehouden met deze eventuele
voorzieningen.

Tabel 2: Programma EHDR-park
Programma
Rijwoningen
2onder1kap
woningen
Vrijstaande
woningen
Voorziening 1
Voorziening 2

aantal
85
163

M2
211
428

Totaal m2
18.000
70.000

36

714

25.000

pm
pm

6.000
6.000
125.000

Kwalitatief gezien wordt bij de ontwikkeling van EHDR-park
ingezet op het verwezenlijking van een aantal
duurzaamheidambities en -doelstellingen die de gemeente
zichzelf heeft gesteld. Zo zullen in deze fase –tenzij de mode
nog verandert- geen gasleidingen worden aangelegd en
wordt er zoveel mogelijk ingezet op gebruik van (duurzame)
elektriciteit, groene stroom.

1.3.Investeringen
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de
investeringen in de grondexploitatie. Alle kosten zijn
gebaseerd op het prijspeil per 1 januari 2019 en zijn
exclusief BTW. De kosten zijn zo reëel mogelijk ingeschat en
berekend en hebben alleen betrekking op de kosten die
voor rekening komen van de gemeente Smallingerland.
Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde
kostenstijging van 2% per jaar.
De totale kosten bedragen nominaal circa € 15.000.000, -,
exclusief BTW, in de onderstaande tabel zijn de verwachte
kosten opgesomd.

Tabel 3: Kostensoorten grondexploitatie ‘’EHDR-park’’
Omschrijving kosten
Totale kosten Boekwaarde
Nog te realiseren
1-1-2021
Boekwaarde verwevingen
Saneringskosten/bodemonderzoek
Bouwrijp maken
Woonrijp maken
Planontwikkeling
Voorbereiding, toezicht en uitvoering
Risico en onvoorzien
Infra
Tijdelijk beheer
Totale kosten
€ 15.000.000, a. Verwerving en boekwaarden
De benodigde gronden zijn al jarenlang in eigendom van de
gemeente en in gebruik als Airstrip voor MLA en ULV
vliegtuigen met kanttekeningen. De
verwervingskosten/boekwaarde zijn als PM post
opgenomen in de grondexploitatie. Aanvullend zijn in het
voorstadium kosten gemaakt voor planontwikkeling,
voorbereiding en toezicht en uitvoering. Deze kosten zijn als
integrale boekwaarde opgenomen in de grondexploitatie.
b. Bouwrijp en woonrijp maken
Op basis van een normatieve berekening (prijs x
hoeveelheid) zijn de kosten voor het bouw- en woonrijp
maken bepaald. De hoeveelheden zijn afgeleid van het
verkavelingplan en de prijzen zijn gebaseerd op
ervaringsgetallen. Het verkavelingplan gaat uit van een
standaard woonstraat profiel. Voor het bouw- en woonrijp
maken is gemiddeld genomen een vierkante meterprijs
gehanteerd van circa € 25, - per m2.
c. Planontwikkelingskosten en VTU
Voor planontwikkelingskosten en kosten voorbereiding en
toezicht (VTU) zijn bedragen opgenomen conform de
richtlijn apparaatskosten.
In de grondexploitatie wordt uitgegaan van de volgende
percentage:
-12,5% planontwikkelingskosten
-12,5% voorbereiding, toezicht en uitvoering
De percentages worden berekend over het totaal van de te
verwachten kosten voor het bouw- en woonrijp maken.

d. Risico en onvoorzien
In de grondexploitatie wordt gerekend met een post risicoen onvoorzien van 10 % over de civieltechnische
uitvoeringswerkzaamheden (bouw- en woonrijp maken),
omdat nog niet alle kosten- en opbrengsten bekend zijn.
e. Infrastructurele voorzieningen De Knobben en Teslaweg
In de grondexploitatie is rekening gehouden met
aanpassingen om de toekomstige verkeersafwikkeling
veilig te laten gebeuren. Deze kosten zijn ruim geraamd op
€ 1.000.000, Toelichting
Op grond van de thans nog geldende Wet ruimtelijke
ordening (Wro) moeten bovenplanse kosten worden
toegerekend volgens de toetsingscriteria profijt,
toerekenbaarheid en proportionaliteit.
Conclusie
De kosten voor infrastructurele voorzieningen zijn voor
100% toe te rekenen aan het voorliggende plan, omdat
geen ander plan momenteel in ontwikkeling is waarmee de
kosten kunnen worden verdeeld.
f. Tijdelijk beheer/overig
In de grondexploitatie is budget gereserveerd voor tijdelijk
beheer en nazorg. Hiervoor is gerekend met € 2.500,- per
hectare bruto plangebied. De beheerkosten worden ingezet
om onder meer het maaien en tijdelijk inzaaien van
onderdelen van het perceel. De nazorg betreft een budget
dat aan beheer toekomt na de oplevering ‘’kinderziektes’’
op te lossen.

2. Opbrengsten
De verwachte opbrengsten betreffen de grondopbrengsten
uit kavelverkoop voor de toekomstige woningen en
eventuele voorzieningen. Voor de woningen is gerekend
met de grondprijzen zoals deze zijn vastgesteld in de nota
grondprijzen. Voor de voorzieningen is uitgegaan van de
residuele waarde methode.
Voorzichtigheidshalve is bij de raming geen rekening
gehouden met een opbrengstenstijging.

a. Grondopbrengsten woningbouw
De grondopbrengsten voor woningbouw bestaan uit de
uitgifte van grond voor minimaal 250 woningbouwkavels.
Afhankelijk van de definitieve verkaveling bij uitgifte kan
het exacte aantal woningbouwkavels worden bepaald. De
gehanteerde kavelgroottes zijn daardoor indicatief.
 Voor de grondprijs van de rijwoningen is, vanwege
de grote woningbehoefte en de huidig positief
gestemde woningmarkt ingezet op de gemiddelde
bandbreedte voor Drachten: dit betreft een
grondopbrengst van gemiddeld € 175, - per m2,
redelijk gezien de relatief kleinere kavelgroottes.
 Verder wijst de ervaring uit de huidige markt uit,
dat er voor 2 onder 1 kapwoningen erg veel
belangstelling is, zelfs indien die kavels hoger
geprijsd zijn. De verkooptijd van te koop staande
woningen is de afgelopen tijd flink gedaald. Deze
indicatoren geven aan dat de woningmarkt er goed
voor staat. De gehanteerde grondprijzen zijn
desondanks voorzichtig aangehouden.
 Voor de 36 vrijstaande woningen in het plangebied
wordt gerekend met € 200, - per m2
grondopbrengst en met kavels van gemiddeld 715
m2 groot.
b. Grondopbrengsten voorzieningen
Voor voorzieningen is de gangbare grondopbrengst van €
80,- per m2 voor niet-commerciële voorzieningen als PMpost opgenomen. Deze kan in een later stadium meer
concreet worden gemaakt. Een te verwachten opbrengst
van 1 a 2 mln. is echter zeer aanzienlijk en draagt bij aan de
haalbaarheid van het plan (en ‘’lijkt zeker niet op vliegen’’).
De totale met het programma samenhangende
opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven.
Tabel 4: Grondopbrengsten EHDR-park
Grondopbrengsten
Rijwoningen
2-1 kapwoningen
Vrijstaand
Voorziening 1
Totaal
Tiny houses/
woonwagens

Uitgeefbaar
17.935
69.764
25.740

Totaal Opbr.
€ 3.138.625
€ 12.208.700
€ 5.148.000
pm
€ 20.495.325
pm

3. Uitgangspunten grondexploitatieberekening
a. Parameters
Voor de grondexploitatie berekening zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd.
Rente Parameters.
De rente parameters zijn aan de kosten- en opbrengsten
kant gelijk en bij deze globale berekening buiten
beschouwing gelaten.
Kosten en opbrengstenstijging
De gemiddelde kostenstijging is gesteld op 2% per jaar.
Voor de opbrengen stijging is rekening gehouden met 0 %
per jaar.
BTW
Alle genoemde bedragen in deze nota zijn exclusief BTW,
tenzij anders vermeld.
Looptijd exploitatie
De looptijd van de exploitatie is gesteld op 5 jaar en loopt
tot en met 31 december 2027. Per 1 januari 2028 kan de
grondexploitatie worden afgesloten.
Prijspeildatum
Alle kosten en opbrengst gebaseerd op prijspeil 2019.
b. Fasering
Nog nader te bepalen.

4. Resultaten
Indien de grondexploitatie wordt berekend met de hiervoor
beschreven kosten, opbrengsten en exploitatieuitgangspunten, ontstaat het volgende financiële resultaat:
Opbrengsten nominaal
Kosten nominaal
Saldo nominaal

€ 20.495.325, € 15.000.000, € 5.495.325, (excl. Opbrengst
voorzieningen PM = 1 á 2
mln. euro)
Saldo Eindwaarde 31/12/27 € 5.000.000,De grondexploitatie kent een einde waarde een positief
resultaat van € 5.000.000,- voor de gemeente
Smallingerland, nog te verhogen met eventueel opbrengst
uit Voorzieningen. Dit betreft de eindwaarde per 31
december 2027.

5. Vennootschapsbelasting
In te vullen door Grondbedrijf Smallingerland.

6. Risico’s en risicobeheersing
a. Risico’s
Betreft afzetrisico (marktrisico). Indien de woningmarkt
stagneert, kan dat tot vertraging of mogelijk stagnatie
leiden. Gezien de huidige markt, de bouwopgave en de
gunstige grondpositie van de gemeente is het risico voor
het grondbedrijf niet erg hoog in te schatten.
b. Risicobeheersing
Goede ongetwijfeld voorbereiding en afstemming van de
teams ruimte en financiën op effecten van risico’s te
minimaliseren.
Flexibiliteit in fasering uitgifte, uitwisselbaarheid tussen
kaveltypes en programmering bijv. voorzieningen naar
wonen, levert positief effect op.

IV.

Toelichting

Waar het ons om gaat is om vooruit te zien, in
mogelijkheden die ons handvatten leveren om de kaders te
vinden en die met onderbouwing vast te stellen. Onze
aandacht gaat uit naar die doelen en doelgroepen die de
meeste knelpunten ervaren.
1.0 Starters op de woningmarkt
Het is al een aantal jaren nagenoeg onmogelijk voor
starters om een woning te bemachtigen, ook in onze
gemeente. Ook voor ‘Jan Modaal’ is dat nog geen sinecure.
De gunstige grondpositie aan de Knobben biedt een
uitgelezen mogelijkheid om hier verbetering in te brengen.
In den lande worden hier al pogingen toe gedaan en wij
vinden dat onze gemeente waar mogelijk een ruime
hoeveelheid sociale koopwoningen moet aanbieden, naar
voorbeeld van bijv. gemeente Ede. Starters die nu te weinig
verdienen om een eigen woning te kunnen kopen, worden
geholpen om via bepaalde kortingen een (blijvend)
betaalbare woning kunnen bemachtigen, ondanks dat de
marktwaarde van deze huizen misschien wel blijft stijgen.
Als voorbeeld: De woningen krijgen een prijs van zo’n
215.000 euro en huishoudens met een lager inkomen
komen ervoor in aanmerking. Er wordt aan de koper van
de sociale koopwoning een actuele loonstrook en een
loonbelastingverklaring gevraagd om te bewijzen dat het
inkomen niet te hoog is.
Aanvullende criteria, zoals het beroep en de
woonplaats/herkomst van de koper, zijn nog optioneel,
maar als het elders kan, moet het ook in onze gemeente
kunnen.
2.0 Duurzaam Smallingerland
Het uitgangspunt is uiteraard dat er gasloze woningen
worden gerealiseerd met zonnecollectoren. Het is echter
mogelijk dat voortschrijdend inzicht tot andere innovatieve
duurzame toepassingen leidt. Waar mogelijk worden extra
duurzame maatregelen getroffen, bij voorkeur naar de
laatste inzichten en zo veel als mogelijk experimenteel met
toepassing van warmtenetten en in samenhang met
gebruik met en door het aanliggende bedrijventerrein.
Burgerparticipatie waar daarvoor de gelegenheid dient als
eerste afweging te gelden. Indien noodzakelijk een
geluidwering tussen Bedrijventerrein A-Zeven Noord en de
nieuwe woonwijk te realiseren in de cocreatie met een
zonnepanelen wand.

3.0 Energietransitie
De energietransitie vormt eveneens speerpunt van dit plan
en ook hier wordt volop aandacht aan besteed en waar
mogelijk optimaal gebruik van Europese en landelijke
subsidiegelden. Dit vooralsnog als PM-post op te nemen.

3.1 Geothermie (Aardwarmte)
Met de Provincie en de Rijksoverheid is informatie
uitgewisseld over in onze gemeente beschikbare
aardwarmte. Er zijn bedrijven bekend die dit willen
exploreren en als dat veilig en rendabel mogelijk blijkt, zijn
er ook afnemers bekend. Zo heeft bijvoorbeeld het
ziekenhuis Nij Smellinghe belangstelling getoond voor
geothermie en mogelijk is zelfs zwembad De Nieuwe Welle
nog binnen het bereik van deze energievoorziening. Wij
vinden dat zodra mogelijk inzet moet worden gepleegd om
nader te onderzoeken of het verstandig en veilig is om voor
onze inwoners en bedrijven op deze wijze energie op te
wekken.
4.Mini kerncentrales / SMR reactor
In de toekomst zullen zon en wind nooit genoeg energie
opleveren. De discussie over kernenergie zal dan ook nog
wel blijven. In de bijlage een verwijzing hiernaar en de
opmerking, dat in vergelijk met 1 kg radioactief afval uit
een kernreactor, momenteel bijvoorbeeld een ziekenhuis
als het MCL al 15 x die hoeveelheid geproduceerd.

V.

Bijlagen

PREMIUM
Artist Impression van een Small Modular Reactor (SMR). © Rolls Royce
Mini-kerncentrales sneller te bouwen en goedkoper, maar zijn ze ook interessant
voorNederland?
Europa kan een stevige slag maken in de strijd tegen klimaatverandering met in seriebouw
vervaardigde mini-kerncentrales. Die zijn, zegt een Europarlementariër , sneller te bouwen
én goedkoper dan de klassieke monsters die we nu kennen.Voor anderen is een extra
vergrootglas nodig om dat tikkeltje nuance te zien. ,,Die discussie over kernenergie duikt elke
twee jaar op, maar voor ons blijft de wedergeboorte ervan een mythe. Als deze SMR’s zo
geweldig zijn, laat ze zich dan bewijzen, maar voorlopig bestaan ze enkel nog in het
laboratorium. Wij hoeven er niet voor te gaan liggen, maar laten we er wel voor waken dat
onbewezen technologieën bewezen schone bronnen als zon en wind in de weg gaan zitten.
We hebben niet de luxe om die in de wacht te zetten.’’ Net als de Europarlementariër, kijkt ze
graag naar Amerika: ,,Daar is net nog een centrale van 28 miljard gebouwd, twee keer
duurder dan gepland. En het aandeel nucleair wordt er van 20 naar 10 procent gebracht.’’
Artikelen over verdwijnen airstrip Drachten.
Mevrouw M. de Groot is oud-bestuurslid van de Stichting Vliegveld Drachten
Groningen Airport Eelde heeft een nieuwe directeur
Meiltje de Groot wordt de nieuwe directeur van Groningen Airport Eelde. De aandeelhouders
zijn akkoord gegaan met de
benoeming.

GESCHREVEN DOORRTV Drenthe
De Groot volgt interim-directeur Bart Schmeink op, die na een jaar vertrekt naar beveiligingsbedrijf
Securitas. Dat meldt RTV Drenthe.
Rijk luchtvaart-cv
De Groot heeft veel ervaring in de luchtvaart. Ze begon haar carrière bij Schiphol. Na een uitstapje bij
de belastingdienst werd ze negen jaar geleden directeur van vliegveld Teuge bij Apeldoorn. Sinds
2013 is ze directeur van Twente Airport. Ook is ze voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
luchthavens.
Met De Groot krijgt Groningen Airport Eelde voor het eerst een vrouw aan het roer.

Ervaring met luchthavens die met sluiting worden bedreigd.De Groot komt bij Groningen Airport
Eelde in dezelfde situatie terecht als eerder bij Teuge en Twente. Ook die vliegvelden werden met
sluiting bedreigd. Ze kreeg Twente Airport weer aan de gang door zich samen met de University of
Twente en mbo-opleidingen te richten op het parkeren, onderhouden en repareren van Boeings.
Door moeilijke tijd loodsen
De Groot moet Groningen Airport Eelde door een moeilijke tijd loodsen. De luchthaven heeft jaarlijks
zes tot acht miljoen euro van het Rijk nodig voor onderhoud en beheer. Minister Van Nieuwenhuizen
voelt vooralsnog niets voor een jaarlijks bedrage, maar de aandeelhouders zien toch mogelijkheden.
Terwijl de lobby in Den Haag doorgaat voor een jaarlijkse Rijksbijdrage moet Groningen Airport Eelde
klaar gemaakt worden voor de toekomst.

Lees ook:
- Verlies voor Groningen Airport Eelde; gedeputeerde vestigt hoop op Kamerdebat
- Interim-directeur Groningen Airport Eelde vertrekt
https://www.dvhn.nl/drenthe/Elektrisch-vliegen-drones-vrachtvluchten-en-charters26475248.html
Drachten raakt nu ook airstrip kwijt\
DRACHTEN - Ook Frits Philips heeft zich er al mee bemoeid. "Drachten moet zijn airstrip
behouden, het kan de gemeente helpen bij de economische ontwikkeling", heeft de 91-jarige
oud-directeur van het bedrijf uit het zuiden des lands aan het college van Smallingerland
geschreven.
INGRID SPIJKERS 4 maart 1996, 0:00
In een potige brief dringt hij erop aan de landingsbaan voor tweemotorige vliegtuigen te behouden.
De gemeente wil op deze landingsbaan in de toekomst woningen gaan bouwen.
Twintig jaar geleden liet het gloeilampenconcern de baan aanleggen om directeuren snel van
Eindhoven naar de eigen Philips-vestiging in Drachten te vervoeren. Omdat het aantal
vliegbewegingen uiterst beperkt bleef, stootte Philips de baan af. Jarenlang heeft een vereniging
waarin gemeente en fabrikanten zitten geprobeerd met het vliegveld grote investeerders en bedrijven
te trekken. Van een daadwerkelijke aantrekkingskracht is nooit iets gebleken. De gemeente kiest
daarom voor huizen.
De airstrip ligt in deze laatste winterweken eenzaam in het waterige zonnetje te glimmen. Omgeven
door een weiland heeft de landingsbaan wel wat weg van een onafgemaakte snelweg. De strip ligt
een paar kilometer buiten de bebouwde kom van Drachten. Aan de kop van de baan staan twee
boerderijen.
W. Olthof, voorzitter van de Vereniging tegen Hinder door Luchtverontreiniging in Smallingerland, is
juist uitermate verheugd met de jongste ontwikkelingen. "Met die zeshonderd vliegbewegingen per
jaar konden we nog wel leven, maar ik moet er niet aan denken dat er per jaar twintigduizend
vliegtuigjes landen. Al die vreselijke kerosinedampen."
Morgen neemt de gemeenteraad van Smallingerland een besluit over de toekomst van het vliegveld.
Alleen de VVD ziet nog enig perspectief voor de airstrip. Ook burgemeester P. van der Zaag was
steeds voor het behoud van het vliegveldje. Onlangs is hij van mening veranderd. "Naast het milieuen economisch beleid gaat nu ook nog de ruimtelijke ordening een rol spelen. We hebben gekozen

voor uitbreiding van Drachten aan de oostkant, waar het vliegveld ligt", zo schrijven hij en de
wethouders in een voorstel aan de raad.
Dankzij het raadsbesluit van 10 december 2019 heeft de VCF de kans gekregen met een plan te
komen hoe zij denkt de “ verantwoordelijkheid voor de bestaande vliegactiviteiten op en om de
airstrip” van de gemeente over te kunnen nemen. Het gemeentebestuur en de VCF diende voor 1 mei
2020 tot overeenstemming hier over te komen. Indien dit niet zou lukken dan diende B&W voor 1 juni
2020 met een voorstel tot sluiting van het vliegveld te komen.
De vliegvelden Eelde en Lelystad staan onder druk om het hoofd boven water te houden en zijn druk
bezig om met duurzaamheid en innovaties voor de toekomst om toch te overleven en nu zal Drachten
vliegveld in de toekomst met hen concurreren!? Het gaat Drachten niet lukken. Als gemeente moeten
wij de steeds aanhoudende vage niets zeggende plannen nu eens afschieten en de knoop door
hakken.

https://www.rtvdrenthe.nl/zoeken?query=Vliegveld%20Eelde%20&page=1
Geachte griffier, Wilt u dit bericht verspreiden onder de raadsleden? Volgens wethouder Van
der Leck (d'66) zou er geen geluidsoverlast zijn althans niet zo erg... Maar is dat wel zo? Zou
het vliegveld nu wel van de grond komen? In 2002 is het afgewezen vanwege de vliegroute
over Drachten. Is dit wel verstandig vanwege geluidsoverlast? Bericht Friesch Dagblad:
Airstrip onrendabel; Smallingerland ziet af van verplaatsing Vliegveld Drachten verdwijnt
Drachten – Het vliegveld op de Knobben in Drachten verdwijnt. Dat heeft de commissie
Bestuur, Veiligheid en Milieu van Smallingerland woensdagavond besloten. De grote plannen
van twee jaar geleden om het vliegveld te verplaatsen en uit te breiden, zijn daarmee
definitief van de baan. Volgens de commissieleden heeft het vliegveld zijn functie verloren; de
airstrip wordt nauwelijks nog gebruikt. Voorheen was Philips grootgebruiker van het
vliegveld, maar hiervan is geen sprake meer. Nu nog worden er af en toe autoraces
gehouden, en maken modelvliegers gebruik van de airstrip. Het totaal aantal
vliegbewegingen per jaar ligt slechts op enkele tientallen. Dit alles heeft volgens de
commissieleden geleid tot een onrendabele situatie en daarom is verplaatsing ook niet
gewenst. Zo’n zeven jaar geleden wilde Smallingerland de airstrip nog uitbreiden van een
paar honderd naar 20.000 vliegbewegingen per jaar, maar dat bleek niet haalbaar omdat de
aanvliegroute over Drachten zou lopen. Dit zou voor te veel geluidshinder zorgen. Vervolgens
werd voorgesteld de airstrip te verplaatsen waarbij de geluidszone parallel moest komen te
liggen met de huidige. De Rijksluchtvaartdienst kon zich goed vinden in dit plan. De aanleg
van een nieuw vliegveld zou zo’n zeven miljoen euro kosten. De financiers bleven echter uit.
De plannen van de gemeente Smallingerland wekten destijds grote woede bij de provincie
Groningen. De buurprovincie beschuldigde het gemeentebestuur ervan de exploitatie van het
vliegveld Airport Eelde te ondermijnen. Immers, Eelde ligt slechts op een half uur reisafstand
van Drachten. Het stoorde de directie van het Groningse vliegveld dat Drachten op strobreed
afstand de concurrentie wilde aangaan. Nu het vliegveld verdwijnt, kunnen op het terrein in
de toekomst bedrijven worden gebouwd. De airstrip zal dan volledig worden opgeslokt door
het Bedrijvenpark A7-Noord. Voorwaarde hiervoor was voor de commissieleden wel dat de
natuur rond het vliegveld behouden zal blijven. De commissie pleitte voor een ,,parkachtig
bedrijvenpark.’’ Archeologisch onderzoek Daarnaast moet er een degelijk archeologisch
onderzoek worden uitgevoerd in de bodem van het vliegveld, aldus de raadscommissie. In de
grond bevinden zich onder meer restanten van een oude grafheuvel. De modelvliegclub van

Opeinde, die af en toe gebruik maakte van de airstrip, is verzocht uit te kijken naar een
andere locatie. Bron: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=2432
Geothermie (Aardwarmte)
https://www.lc.nl/economie/DDH-Energy-zoekt-naar-geothermie-bij-Drachten22017884.html

Het vliegveld bij Drachten. Vlakbij wil DDH Energy een proefboring doen voor geothermie.
FOTO WOUT WETERINGS
DDH Energy, onderdeel van Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Bolsward en Dokkum, wil dicht
bij het vliegveld van Drachten een proefboring naar geothermie doen.
Het bedrijf heeft daar vorig jaar een concessie voor aangevraagd bij het ministerie van
Economische Zaken, zo meldt het college van Smallingerland in een brief aan de
gemeenteraad. Voor de boring wordt een tijdelijke boorinstallatie neergezet.
Als uit de proefboring blijkt dat de winning van aardwarmte kansrijk is, dan kan DDH Energy
een winningsvergunning aanvragen. Het is de bedoeling om de gewonnen warmte in het
oosten van Drachten af te zetten bij onder meer ziekenhuis Nij Smellinghe, hotel Van der Valk
en de woonboulevard aan de M.L. Kingsingel.
Bij geothermie wordt een kilometers diepe put geboord. Door de hitte van de aardkern is het
grondwater daar veel warmer. De warmte van het opgepompte water kan worden gebruikt
om gebouwen te verwarmen of energie op te wekken. Het afgekoelde water wordt
vervolgens teruggevoerd in de put.

Na Leeuwarden komt Zuidoost-Friesland met huizenbod: 35.000 woningen erbij
12 maart 2021, 12:22 • Friesland
Gemeenten in Zuidoost-Friesland kunnen, samen met De Fryske Marren, 30.000 tot 35.000
extra woningen bouwen als de aanleg van de Lelylijn doorgaat.
Dat schrijven de gemeenten in een gezamenlijke brief aan de provincie. De gemeenten
haken zo aan bij het ‘Deltaplan voor het Noorden’, dat de Tweede Kamer eind vorig jaar
aannam.
Het gaat om Smallingerland, Heerenveen, Opsterland, Oost- en Weststellingwerf. De Fryske
Marren heeft de brief niet ondertekend, maar het woningtal is wel met deze gemeente
afgestemd. De colleges van Smallingerland en Heerenveen noemen elk concreet dat ze ieder
10.000 extra woningen zouden kunnen bieden, de andere gemeenten noemen nog geen
getal.
Het kabinet moet samen met de noordelijke provincies een totaalplan maken dat inspeelt op
de mogelijke komst van de Lelylijn. Die zorgt voor extra banen, maar Noord-Nederland als
geheel moet ook 100.000 extra huizen bouwen om de Randstad te ontlasten.
Leeuwarden deed begin deze maand al een duit in het zakje: hier kunnen wat het college
betreft vijf- tot tienduizend extra woningen verrijzen. Dat zorgde voor onrust in andere
Friese gemeenten, die ook hun eigen bouwambities hebben.
Eerst alleen gesprekken met grote gemeenten
Tot een paar weken terug spraken de drie noordelijke provincies alleen met de grote
gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen over het komende Deltaplan.
Wethouders Jaap van Veen van Heerenveen en Robin Hartogh Heys van Smallingerland
trokken daarom aan de bel.
De woningbouwplannen zijn immers verweven met de Lelylijn, waarvan het tracé door ZuidFriesland zal lopen. De provincie nodigde de gemeenten daarom uit om zelf ook met een
‘bod’ te komen.
De plannen worden nog besproken met de gemeenteraden.
https://www.lc.nl/friesland/Na-Leeuwarden-komt-Zuidoost-Friesland-methuizenbod-35.000-woningen-erbij-26650127.html

