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1. Voorstel 

• 1. de Nota van beantwoording zienswijzen vast te stellen; 

• 2. het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Rengers, A.B. Nobellaan” als vervat in het GML-

bestand NL.IMRO.1952.bpkolabnobellaan-va01, gewijzigd vast te stellen; 

• 3. geen exploitatieplan vast te stellen voor de gronden waarop het bestemmingsplan 

“Bedrijvenpark Rengers, A.B. Nobellaan” betrekking heeft; 

• 4. Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen verzoeken het plan vervroegd ter 

inzage te leggen. 

 

2. Inleiding 

Met ingang van 22 augustus 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Rengers, A.B. 

Nobellaan” gedurende zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan legt de juridisch-

planologische basis voor de vestiging van een horecabedrijf, zijnde één fastfood restaurant met een 

maximum horecavloeroppervlakte van 350 m². Omgerekend betekent dit een bruto vloeroppervlak 

van maximaal 620 m². McDonald’s zal dit restaurant exploiteren. Daarnaast legt het 

bestemmingsplan de basis voor een tankstation. Bij dit tankstation is een shop mogelijk en zijn ook 

wasboxen toegestaan. AVIA zal dit tankstation exploiteren.  

Voorafgaand aan de formele planologisch procedure heeft er een uitgebreid informeel proces 

plaatsgevonden. In paragraaf 6 Historische context en paragraaf 11 Draagvlak en vervolgtraject is 

dit verder uitgewerkt.  

Tijdens de termijn van terinzagelegging zijn zeven zienswijzen ingediend. Eén zienswijze is buiten 

deze termijn binnengekomen, maar omdat deze zienswijze voor het einde van de termijn van 

terinzagelegging ter post is besteld, is deze zienswijze wel ontvankelijk. Van de acht ingekomen 

zienswijzen is één zienswijze ingetrokken. Ook zijn twee vooroverlegreacties binnengekomen.  

Een aantal onderdelen van zienswijzen en de vooroverlegreacties geven op punten aanleiding tot 
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wijzigingen. De voorgestelde beantwoording van de zienswijzen, vooroverlegreacties en wijzigingen 

zijn opgenomen in de Nota van beantwoording zienswijzen. Daarom stellen wij u voor om het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  

3. Publiekssamenvatting 

McDonald’s wil een restaurant met McCafé en bijbehorende voorzieningen exploiteren op het 

Bedrijvenpark Rengers in Kolham. Op het zuidelijke deel van de kavel is een tankstation 

geprojecteerd. Beide functies zijn in strijd met de planregels van het geldende bestemmingsplan. 

Om deze functies wel mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het 

ontwerpbestemmingsplan heeft de formele ontwerpfase doorlopen en wordt nu met inachtneming 

van de ingediende zienswijzen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.  

4. Bevoegdheid van de raad 

De gemeenteraad is op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bevoegd om 

een bestemmingsplan vast te stellen.  

5. Beoogd effect 

Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt de juridisch-planologische basis gelegd voor de 

vestiging van een horecabedrijf en een tankstation op een kavel van het Bedrijvenpark Rengers. Op 

basis van dit bestemmingsplan kunnen de omgevingsvergunningen voor het onderdeel ‘bouwen’ 

worden verleend.  

 

6. Historische context 

- De initiatiefnemer heeft op 31 januari 2019 persoonlijk bij de omwonenden een 

informatiebrief van het planvoornemen bezorgd. 

- De initiatiefnemer heeft op 5 februari 2019 voor de omwonenden een informatieavond 

georganiseerd. Voorafgaand hieraan zijn de omwonenden persoonlijk door initiatiefnemer 

op de hoogte gesteld en uitgenodigd. Vervolgens is op 25 februari 2019 een bezoek 

gebracht aan het McDonald’s restaurant in Hoogkerk. Hierbij is een rondleiding gegeven 

door het pand en een toelichting op de bedrijfsvoering. Er waren ongeveer tien 

belangstellenden. Bij beide momenten was zowel ambtelijke als bestuurlijke 

vertegenwoordiging aanwezig.  

- Op 14 maart 2019 heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen omwonenden en de 

wethouder ruimtelijke ordening. Ook de dorpswethouder was aanwezig. Naast een aantal 

omwonenden, ongeveer twintig, was ook Vereniging dorpsbelangen Kolham bij dit overleg 

aanwezig. Het overleg is ingestoken als informeel overleg, waarbij de gemeente informatie 

wilde ophalen over wat er bij de omwonenden leeft ten aanzien van het initiatief. Tijdens 

deze bijeenkomst is ook de ingekomen bewonersbrief van 18 februari 2019 en de notitie 

met aandachtspunten van 13 maart 2019 door de omwonenden toegelicht. Ook heeft er 

overleg plaatsgevonden over relevante aspecten, zoals de procedure, de milieucategorieën, 

de reclamemast, een alternatieve locatie voor de reclamemast, de belangenafweging in 

relatie tot omwonenden, de verkeersafwikkeling en de openingstijden.  

- Daarna is op 16 mei 2019 een bestuurlijk vervolgoverleg gehouden. Van gemeentezijde is 

een presentatie gehouden van het onderzoek naar een alternatieve locatie en is de 

ingekomen brief van de omwonenden van 12 mei 2019 doorgesproken. Naast een aantal 

omwonenden was ook Vereniging dorpsbelangen Kolham bij dit overleg aanwezig.  
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- Op 8 juli 2019 is er wederom bestuurlijk overleg gevoerd, waarbij de gemeente toelichting 

heeft gegeven op het destijds voorliggende collegevoorstel en het vrijgeven van het 

ontwerpbestemmingsplan. Ook is aangegeven dat het informele proces is afgerond en dat 

het formele proces start.  

- Op 9 juli 2019 heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan vanaf 22 augustus 

2019 tot en met 2 oktober ter inzage te leggen. Ook is op dat moment uw raad via een 

raadsbrief geïnformeerd over het plan.  

- Op 8 augustus 2019 zijn de omwonenden door de gemeente per e-mail op de hoogte gesteld 

van de terinzagelegging en de geplande inloopavond van 27 augustus 2019. Op 20 augustus 

2019 heeft de gemeente nog per e-mail de link naar het ontwerpbestemmingsplan met de 

publicatietekst toegestuurd.  

- Tijdens de 1e week van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is een 

inloopbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst op 27 augustus 2019 waren zes 

belangstellenden aanwezig. 

- Op 21 november 2019 is naar de omwonenden en de twee verenigingen dorpsbelangen een 

uitgebreide informerende e-mail gestuurd over de stand van zaken, de procedure, de 

planning en de informatievoorziening.  

- Op 25 november 2019 is naar twee omwonenden een e-mail gestuurd over de inmiddels 

ingetrokken zienswijze van de provincie en de achterliggende reden van de provincie om de 

zienswijze in te trekken.  

- Op 17 december 2019 is in navolging op de e-mail van 21 november een uitgebreide e-mail 

gestuurd over de planning en bestuurlijke behandeling. Door middel van deze e-mail is ook 

informatie gegeven over het project ‘doorstroming rotonde en Knijpsbrug’ en welke 

stappen daarin door ons en door de provincie worden gezet om de omwonden te informeren 

over de ontwikkelingen.   

- Op 9 januari 2020 is er een bestuurlijk overleg geweest met omwonenden. De omwonenden 

zijn geïnformeerd over het in voorbereiding zijnde raadsvoorstel en het verdere proces. 

Ook was er gelegenheid om vragen te stellen en standpunten uit te wisselen.   

 

7. Argumenten 

1.1 Nota van beantwoording zienswijzen  

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn uiteindelijk zeven zienswijzen ingediend. De zienswijzen 

kunnen als volgt worden onderverdeeld: 

- twee zienswijzen zijn ingediend door overlegpartners; 

- drie zienswijzen zijn ingediend door direct omwonenden;  

- één zienswijze is ingediend door Vereniging Dorpsbelangen Kolham; 

- de zienswijze van de Vereniging Dorpsbelangen Froombosch is buiten de termijn van 

terinzagelegging binnengekomen, namelijk op 3 oktober 2019 in plaats van 2 oktober 2019. 

De zienswijze is toch ontvankelijk op grond van artikel 6.9 lid 2 Awb: Bij verzending per 

post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend indien het voor het einde van de 

termijn ter post is bezorgd, mits het niet later dan een week na afloop van de termijn is 

ontvangen. 

Ook zijn twee vooroverlegreacties binnengekomen. In de Nota van beantwoording zienswijzen is 

ingegaan op de inhoud van de zienswijzen en vooroverlegreacties en zijn deze voorzien van een 

gemeentelijke reactie. Ook ambtelijk zijn opmerkingen gemaakt die tot wijzigingen hebben geleid.  

De zienswijzen zijn met name te herleiden tot een aantal aspecten:  
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Reclamemast 

Reclamanten vinden de mast van 40 meter te hoog en vrezen bovendien lichthinder. Op basis van 

de ingekomen zienswijzen heeft McDonald’s nogmaals kritisch gekeken naar de hoogte van de 

reclamemast en de grootte van de reclame-uiting. Op basis van de mastmeting is gebleken dat een 

mast van 40 meter (inclusief de reclame-uiting) noodzakelijk is om de wegverkeersgebruikers tijdig 

te attenderen, zodat veilig de afrit kan worden gekozen. De locatie van de mast is onlosmakelijk 

verbonden met de plek van het restaurant.  

Er is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat om te verkennen over er mogelijkheden zijn om 

alternatieve bewegwijzering te plaatsen of de zicht belemmerende bomen te snoeien. 

Rijkswaterstaat heeft aangegeven geen medewerking te verlenen aan bewegwijzering voor 

commerciële doeleinden en bomen niet te willen snoeien in dat kader.  

Aangedragen en onderzochte alternatieven voor zowel de mast als het restaurant, stuiten op 

belemmeringen van stedenbouwkundige of provinciale aard, of omdat een restaurant een 

belemmering vormt voor de naastgelegen bedrijvigheid en de ontwikkeling daarvan. Een restaurant 

wordt daarom niet midden op, maar aan de randen van een bedrijventerrein gesitueerd.  

De borden op de reclamemast zijn op donkere momenten verlicht. Er wordt daarbij gebruik 

gemaakt van LED verlichting, die ingeschakeld is tijdens de openingsuren van het restaurant. De 

‘branduren’ en de lichtintensiteit blijven binnen de gestelde richtlijnen, zoals opgenomen in de 

Richtlijn Lichthinder van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). Deze richtlijn 

vormt de basis voor het Ontwerpkader voor de reclamemast die als bijlage 9 (bij vaststelling bijlage 

11) bij de toelichting van het bestemmingsplan is opgenomen. Op basis van deze richtlijn en de 

zichtbaarheidsaspecten is de mast als zodanig gepositioneerd.  

De verlichtingssterkte moet voldoen aan de grenswaarde voor zone E3. Dit zijn “Gebieden met een 

gemiddelde omgevingshelderheid – In het algemeen stedelijke (woon)gebieden”. In zone E3 is de 

grenswaarde voor verlichtingssterkte in de dag en avond (7:00 tot 23:00) 10 lux, in de nacht (23:00 

tot 7:00) 2 lux. Ter illustratie wordt opgemerkt dat schemering overeenkomt met 10 lux en donkere 

schemering met 1 lux. Geconcludeerd wordt dat de lichtuitstraling voldoet aan de richtlijnen en 

dat geen sprake is van onevenredige zware lichtbelasting op zowel de nabij als veraf gelegen 

woningen (en bedrijven) en verkeer en dat hiermee het bestemmingsplan uitvoerbaar is.  

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen zal de hoogte van de mast niet worden aangepast. 

Wel wordt de grootte van de logo’s teruggebracht. Het huidige gecombineerde oppervlak, zoals 

opgenomen in het Ontwerpkader voor de reclamemast, bijlage 9 (bij vaststelling bijlage 11) bij de 

toelichting van het bestemmingsplan, bedraagt 67,3 m2.. Dit is inclusief een smalle strook tussen de 

beide logo’s. McDonald’s brengt deze oppervlakte met 1/3 terug tot maximaal 45 m2, waarbij de 

afmetingen van het logo, dan wel logo’s, nader te bepalen zijn. In de regels van het 

bestemmingsplan wordt opgenomen dat de reclame-uiting behorend bij de mast in totaal maximaal 

45 m2 mag bedragen. In het ontwerpbestemmingsplan was deze oppervlakte niet geborgd.  

 

Verkeer 

Reclamanten maken zich zorgen over de verkeersafwikkeling. Een vestiging van McDonald’s moet 

voldoen aan een doordacht en onderbouwd plan voor de verkeersafhandeling. Bij het 

ontwerpbestemmingsplan is daarom een mobiliteitsstudie gevoegd (bijlage 2, Goudappel Coffeng, 1 

maart 2019). Hieruit blijkt dat de verkeerstoename als gevolg van de gevraagde ontwikkeling 

acceptabel is en in de huidige situatie prima kan worden verwerkt.  

Het is bekend dat in de huidige situatie de verkeersdoorstroming ter hoogte van de Knijpsbrug niet 

voldoende is. Met name bij een geopende brug in de avondspits is dit een probleem. In de 
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afgelopen jaren hebben de gemeente Midden-Groningen, de provincie Groningen en Rijkswaterstaat 

studies uitgevoerd om dit knelpunt aan te pakken. Tijdens een stuurgroepoverleg in mei 2019 is 

gezamenlijk besloten om nader onderzoek te doen naar het effect van de vestiging van de 

McDonald’s en de gevolgen die dit heeft voor de verkeersintensiteit en doorstroming. Dit onderzoek 

was nog niet aanwezig ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Op 

basis van het ontbreken van dit onderzoek, heeft de provincie een zienswijze ingediend met het 

verzoek om dit onderzoek alsnog uit te voeren.  

Sweco heeft in de tussenliggende periode dit aanvullend verkeersonderzoek uitgevoerd om te 

onderzoeken of het ontwerp van de voorkeursvariant toekomstbestendig en robuust is. Bij het 

onderzoek is gebruik gemaakt van een verkeersmodel waarin ook de autonome groei is verwerkt en 

alle bekende ontwikkelingen, zoals woningbouw en volledige benutting van bedrijventerreinen in 

de regio met als referentiejaar 2030. Aanvullend is onderzocht wat het effect is van de komst van 

de McDonald’s en het tankstation op de verkeersafwikkeling op de aansluiting van Hoogezand op de 

Rijksweg A7 bij de Knijpsbrug. De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat de rapportage 

van Goudappel Coffeng een goed opgezette analyse bevat over de verkeersaantrekkende werking 

van een McDonald’s en dat de vestiging van een McDonald’s en een tankstation een geringe invloed 

hebben op de doorstroming rondom de Knijpsbrug. De toelichting bij het bestemmingsplan is 

aangepast en het rapport van Sweco is bij de toelichting gevoegd. Om deze reden heeft de 

provincie haar zienswijze ingetrokken.  

 

Zwerfafval 

Reclamanten maken zich zorgen over zwerfafval. De gemeente heeft met McDonald’s een gedeelde 

zorg over zwerfafval in het algemeen, maar ook specifiek afkomstig van fastfoodketens met een 

afhaalfunctie (McDrive). De dichtbijgelegen vestigingen van deze keten bevinden zich in Assen, 

Stadskanaal, Winschoten, Delfzijl en Groningen en verpakkingen van de keten worden gevonden 

binnen de gemeentegrenzen van Midden-Groningen.  

Initiatiefnemer en gemeente kunnen, ondanks forse inzet van maatregelen, niet garanderen dat 

door klanten meegenomen verpakkingen altijd en overal in een afvalbak belanden. McDonald’s 

neemt hierin een verantwoordelijkheid door bijvoorbeeld medewerkers in dienst te hebben die 

zwerfafval opruimen. De gemeente werkt aan het voorkomen van zwerfafval door middel van 

beleid. Uitgangspunt voor gemeentelijk beleid is het zwerfafvalprogramma ‘Zwerfafval? Samen aan 

de bak!’ en de ambitie om zwerfafvalvrije gemeente te worden. Het zwerfafvalprogramma is een 

eerste stap om bewustwording over (zwerf)afval te ontwikkelen door voorlichting, communicatie en 

educatie en door het uitvoeren van concrete maatregelen op meerdere plekken in de gemeente. 

De gemeente en McDonald’s vinden het belangrijk de intentie dat we gezamenlijk gaan 

onderzoeken en werken aan afspraken om elkaars afzonderlijke inzet te bundelen en waar mogelijk 

te versterken vast te leggen. Dit is geformaliseerd in een intentieovereenkomst. Deze 

overeenkomst moet worden gezien als een opmaat om te komen tot de gezamenlijke inzet op het 

voorkomen en tegengaan van zwerfafval (en het stimuleren van gezondheid). De gemeente zal in 

2020 voorafgaand aan de opening een nulmeting naar zwerfafval uitvoeren, onder meer langs 

uitvalswegen en op parkeerplaatsen in de wijde omgeving om na te kunnen gaan wat het effect is 

van de opening van deze vestiging.  

Geconcludeerd wordt dat de ontvangen zienswijzen en reacties op punten aanleiding geven tot het 

wijzigen van het bestemmingsplan. De ingekomen zienswijzen en reacties zijn niet dermate 

zwaarwegend dat het bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld. Met inachtneming van de 

ingediende zienswijzen, vooroverlegreacties en ambtelijke opmerkingen stellen wij u voor om het 
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bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  

 

2.1 Geldend beleid 

Onderzocht is of het planvoornemen voldoet aan het geldende (relevante) beleid van de 

verschillende overheden. Er zijn enkele opmerkingen gemaakt door de wettelijke overlegpartners. 

Deze zijn verwerkt. Uit onze beoordeling is gebleken dat het planvoornemen met de voorgestelde 

wijzigingen past binnen de beleidsuitgangspunten en de daaraan verbonden voorwaarden.  

 

2.2 Goede ruimtelijke ordening  

Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de diverse relevante ruimtelijke aspecten, zoals archeologie, 

geluid, lichthinder, gevaar, geurhinder en bodem. Dit is opgenomen in hoofdstuk van de toelichting 

bij het bestemmingsplan.  Bovendien is ook uitvoerig onderzoek gedaan naar de reclamemast. Nut 

en noodzaak zijn beoordeeld, evenals de locatie waar deze mast is geprojecteerd en welke 

effecten deze mast heeft op de omgeving en de direct omwonenden. Hierbij is ook nadrukkelijk 

gekeken naar de verlichting en de effecten daarvan. Met de voorgestelde wijzigingen, waaronder 

een verkleining van de reclame-uiting op de reclamemast, zien wij geen belemmeringen om het 

bestemmingsplan vast te stellen. Er is onzes inziens sprake van een goede ruimtelijke ordening en 

alle belangen zijn zorgvuldig afgewogen.   

 

2.3 Kwalitatieve bedrijvigheid 

Bedrijvenpark Rengers is aangelegd voor bedrijven in voornamelijk zwaardere milieucategorieën 

die een representatieve uitstraling hebben. De bedrijvigheid varieert zowel qua aard als qua 

omvang. Het is een gevarieerd terrein met onder andere een transportbedrijf en een 

postsorteercentrum met een forse ruimtebehoefte. Tegelijkertijd zien wij ook dat het 

bedrijvenpark een uitstekende vestigingslocatie is voor bedrijven die een kleinere ruimtebehoefte 

hebben, zoals handelsondernemingen en op de autobranche gerichte bedrijven. Algemene deler is 

dat er sprake is van kwalitatieve bedrijvigheid. Een McDonald´s restaurant en tankstation voldoen  

aan wat wij verstaan onder kwalitatieve bedrijvigheid.  

 

2.4 Economisch belang  

Bij de gehele belangenafweging is ook het economisch belang betrokken. De gemeente verkoopt de 

kavel aan twee partijen, waardoor hiermee een positieve resultaat behaald wordt voor de 

grondexploitatie Bedrijvenpark Rengers. Daarnaast levert de daadwerkelijke invulling van de kavel 

ook een bijdrage aan het economisch klimaat met bijbehorende werkgelegenheidseffecten.  

 

3. Anderszins verzekerd 

De gemeente is verplicht om bepaalde kosten te verhalen. Van het verhaal van kosten van de 

grondexploitatie over de in bestemmingsplan begrepen gronden kan worden afgezien, indien deze 

anderszins is verzekerd. Dat is hier het geval en daarom hoeft geen grondexploitatieplan te worden 

vastgesteld.  

 

4. Bekendmaking  

Bij gewijzigde vaststelling van een bestemmingsplan geldt op grond van artikel 3.8 lid 4 van de Wet 

ruimtelijke ordening een langere termijn van zes weken in plaats van de standaardtermijn van 

twee weken, voordat de bekendmaking mag plaatsvinden. In deze periode hebben het ministerie 

van I&M en de provincie de mogelijkheid om te reageren, indien de wijzigingen hun belangen 
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betreffen. Het ministerie van I en M heeft aangegeven dat, indien een plan geen betrekking heeft 

op Rijksbelangen, het plan vervroegd gepubliceerd mag worden. In voorliggend bestemmingsplan 

zijn geen Rijksbelangen aan de orde. Dit verzoek voor vervroegde publicatie dient nog wel aan GS 

gedaan te worden. 

 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld, waardoor er vertraging 

optreedt in het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan. 

9. Financiële paragraaf 

De kosten die zijn gemoeid met het opstellen van het bestemmingsplan komen ten laste van de 

initiatiefnemer. Planschade kan op voorhand niet worden uitgesloten en daarom is met de 

initiatiefnemer een planschadeverhaalsovereenkomst afgesloten. De eventuele planschade is 

daarmee afgewenteld op de initiatiefnemer.  

10. Communicatie 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt de vaststelling in de Staatscourant, in De 

Regiokrant, op de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl bekend gemaakt. De 

initiatiefnemer, overlegpartners en indieners van zienswijzen zullen daarnaast afzonderlijk over de 

beantwoording van de zienswijzen en de vaststelling van het bestemmingsplan worden 

geïnformeerd.  

Voor specifieke communicatie met omwonenden wordt verwezen naar paragraaf 6. Historische 

context en naar de bundeling van communicatie die als bijlage bijgevoegd. Het verslag van 9 

januari 2020 is apart document bijgevoegd.  

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Voorafgaand aan de formele procedure is veel geïnvesteerd door omwonenden vroegtijdig te 

informeren en te betrekken bij het voornemen. Ondanks de inspanning van initiatiefnemer en de 

gemeente, blijkt dat het initiatief niet op volledige draagvlak kan rekenen. Enkele omwonenden 

geven aan dat zij zich niet gehoord voelen en dat er geen overleg is gevoerd, maar dat de 

gesprekken slechts informerend zijn geweest. Het is duidelijk dat onze afweging en het daarop 

gebaseerd advies bij de enkele omwonenden anders wordt ervaren en beleefd.    

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt gedurende zes weken voor beroep ter inzage. 

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden die 

redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen, kunnen beroep instellen 

bij de Raad van State. Ook kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de gewijzigde 

onderdelen. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het bestemmingsplan na het verstrijken van de 

beroepstermijn onherroepelijk.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Bijlagen: 

1 Concept-raadsbesluit  

2 Nota van beantwoording zienswijzen  

3 Bestemmingsplan Bedrijvenpark Rengers, A.B. Nobellaan te Kolham (toelichting, bijlage bij de 

toelichting, regels en verbeelding)  

4 Bundeling communicatie 

 


