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Onderwerp: Herbestemming voormalige kerk Hoofdweg 16-18 Schildwolde 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

 

Stichting Rots heeft een verzoek om vooroverleg ingediend om het voormalige kerkgebouw aan de 

Hoofdweg 16 en 18 in Schildwolde te gebruiken voor een kleinschalige zorginstelling (6 

zorgappartementen) in combinatie met een beheerderswoning (voormalige dienstwoning). Vanwege 

de aard van de ontwikkeling, willen wij u informeren over ons standpunt.  

 

Inhoud van het verzoek 

De zorg bestaat uit 24-uurs woonbegeleiding voor 6 cliënten die zorg ontvangen vanuit de Wet 

langdurige zorg (WLZ). Het plan is om in de oude kerkzaal 6 zorgappartementen met eigen 

voorzieningen te bouwen. In het overige deel van de kerk komt een gezamenlijke wasruimte en 

gemeenschappelijke leefkeuken. De initiatiefnemers (Stichting Rots) hebben nu een kleinschalige 

zorgvoorziening in Slochteren. Deze locatie zal worden afgebouwd en voor het beheer van de 

locatie in Schildwolde is een nieuw beheerderspaar in beeld. Het kerkgebouw staat leeg en wordt 

al enige tijd niet meer gebruikt als kerk. In 2019 is het pand aangekocht door de gebroeders 

Heinneman van het gelijknamige garagebedrijf aan de Hoofdweg 5 te Schildwolde. 

 

Externe veiligheid  

De aanwezigheid van een LPG-tankstation bij garage Heinneman is bepalend voor de afweging over 

dit initiatief. De inrichting valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Dit besluit 

(Bevi) verplicht gemeenten om bij het opstellen van ruimtelijke plannen te toetsen aan het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  Het plaatsgebonden risico van het LPG-tankstation (alle 

voorzieningen) reikt niet tot in het plangebied van de voormalige kerk. Het invloedsgebied voor het 

groepsrisico is vastgesteld op 150 meter (vanaf het LPG vulpunt en het ondergrondse LPG-

reservoir). Daarnaast geldt de ‘Circulaire effectafstanden externe veiligheid LPG-tankstations’ die 
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uitgaat van een effectafstand van 160 meter tot zeer kwetsbare objecten (zoals zorginstellingen). 

Dit betekent dat het nodig is deze afstand in beginsel aan te houden maar dat gemotiveerd 

afwijken is toegestaan door het treffen van aanvullende veiligheidsmaatregelen. De afstand tussen 

het kerkgebouw en het LPG-vulpunt ligt tussen 140 en 170 meter en ligt hiermee binnen het 

invloedsgebied van het LPG-tankstation. Dit betekent dat er aanvullende veiligheidsmaatregelen 

nodig zijn voor het realiseren van 6 zorgappartementen.  

 

Argumenten  

1 | Het initiatief past in het ruimtelijk beleid 

Ruimtelijk zijn er geen bezwaren tegen een functieverandering van het kerkgebouw naar wonen 

met zorg. De woonfunctie van de voormalige dienstwoning blijft behouden en de kerkzaal krijgt 

een passende nieuwe functie waarbij de ruimtelijk uitstraling van het pand aan de buitenkant 

slechts beperkt wijzigt. De kerk is vorig jaar als gemeentelijk monument aangewezen. Een 

herbestemming past goed in het erfgoedbeleid en de Woonvisie om monumenten te kunnen 

behouden. Verder is er op het terrein voldoende ruimte voor parkeren. De functieverandering heeft 

naar verwachting geen impact op het gebruik van de omliggende percelen. Omdat de 

zorgappartementen zijn bedoeld voor 24-uurszorg gaat het om een maatschappelijke (zorg) functie 

en tellen deze aantallen niet mee als  ‘nieuwbouwruimte’,  zoals genoemd in de Woonvisie. 

 

2 | Het initiatief sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen 

Het opzetten van een kleinschalige zorginstelling past in de huidige maatschappelijke 

ontwikkelingen waarbij het accent verschuift van grootschalige zorginstellingen naar meer 

kleinschalige zorg op maat. De huidige initiatiefnemers hebben ook ervaring met deze vorm van 

zorgverlening. De locatie is daarnaast centraal gelegen binnen het dorpsgebied van Schildwolde en 

Slochteren. Hierdoor hebben de bewoners ook goed toegang tot dorpsvoorzieningen. 

 

3 | Plaatsgebonden risico LPG tankstation Heinneman 

Realisatie van de kleinschalige zorginstelling vindt niet plaats binnen de plaatsgebonden 

risicocontour (PR 10-6 )  voor de tank, het vulpunt en de afleverinstallatie van het LPG-tankstation. 

 

4 | Verantwoording groepsrisico 

Uit de berekening van het groepsrisico blijkt dat het groepsrisico bij deze nieuwe activiteit iets 

afneemt (vanwege verandering van kerk naar kleine zorgvoorziening). Daarnaast heeft de 

Veiligheidsregio Groningen advies uitgebracht over het plan. De 6 cliënten worden als zeer 

kwetsbare groep beschouwd. Dit betekent dat vestiging binnen de risicoafstand van 160 meter 

alleen onder voorwaarden mogelijk is. Er zijn geen realistische aanvullende veiligheidsmaatregelen 

te treffen bij het LPG-tankstation. Wel is de eigenaar van het LPG-tankstation bereid om afspraken 

te maken over venstertijden voor de bevoorrading van LPG. Het bevoorraden in de avonduren heeft 

een  positieve invloed op het groepsrisico. Het opnemen van venstertijden wordt als voorschrift 

verbonden aan de nog te verlenen omgevingsvergunning. Volgens de Veiligheidsregio Groningen 

dragen haalbare bouwkundige aanpassingen aan het voormalige kerkgebouw niet bij aan een 

vergroting van de veiligheid. Het feit dat de voormalige kerk en het garagebedrijf van dezelfde 

eigenaren zijn is in dit geval positief voor de afstemming en het begrip. Een haalbare 

veiligheidsmaatregel is het regelmatig uitvoeren van ontruimingsoefeningen met de cliënten en 

zorgverleners. Bij een dreigend incident met LPG, of als er een incident heeft plaatsgevonden, is 

vluchten het gewenste gedrag. Gunstig is dat de 6 zorgappartementen in het achterste deel van het 
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pand worden gerealiseerd waar de  6 cliënten in de avond -en nachtelijke uren verblijven. De 6 

zorgunits zijn gelegen buiten het invloedsgebied en voor een klein gedeelte binnen het 

effectgebied van het LPG-tankstation. Hier is ook een (nood)uitgang aanwezig waardoor vluchten 

van de bron af mogelijk is. Het uitvoeren van ontruimingsoefeningen wordt als voorschrift 

verbonden  aan de nog te verlenen omgevingsvergunning. Met in achtneming van deze maatregelen 

is  de vestiging van de 6 zorgunits vanuit het oogpunt van externe veiligheid aanvaardbaar. 

 

Communicatie  

De betrokkenen, waaronder de initiatiefnemer, behandelaar van de ODG en Veiligheidsregio 

Groningen worden geïnformeerd over het collegebesluit en de vervolgstappen 

(omgevingsvergunning met afwijken bestemmingsplan - kruimelgeval). 

 

Vervolgstappen 

Op basis van een positief collegebesluit kan de initiatiefnemer de aanvraag omgevingsvergunning 

verder voorbereiden en indienen. De Omgevingsdienst kan de omgevingsvergunning vervolgens 

beoordelen in overleg met de gemeente.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


