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BUNDELING VAN COMMUNICATIE EN NOTULEN MET OMWONENDEN  

 

Notulen - 14-3-2019  

 

1. Opening en vaststelling agenda  

Wethouder Jan Jakob Boersma heet alle aanwezigen welkom. Wethouder Peter Verschuren 

is bij dit overleg aanwezig als dorpswethouder Kolham. Het overleg is bedoeld als informeel 

overleg, waarbij de gemeente Midden-Groningen informatie wil ophalen over wat er bij de 

omwonenden leeft vanwege de komst van een Mc Donalds restaurant. De gemeente heeft 

te maken met zowel de belangen van de initiatiefnemer als die van de omwonenden, als 

die van de samenleving. Met de gekozen aanpak werkt de gemeente van buiten naar 

binnen, overeenkomstig het Kompas dat de gemeente als visiedocument heeft.  

 

2. Korte kennismakingsronde  

Alle aanwezigen stellen zich kort voor. 

 

3. Proces: bewonersavond 5-2, bezoek Hoogkerk 25-2, spreekrecht raad 28-2,  

volgende stap is standpuntbepaling in het college  

De wethouder somt in volgorde van het agendapunt het proces tot nu toe op. 

Het proces speelt zich af door van buiten naar binnen te werken. Als eerste heeft  

initiatiefnemer op 5 februari 2019 voor de omwonenden een informatieavond  

georganiseerd.  

Op 25 februari tijdens het bezoek aan het Mc Donalds restaurant in Hoogkerk was de  

wethouder vanwege ziekte verhinderd. Wethouder Borg was die avond zijn vervanger.  

Op 28 februari is er ingesproken bij de raadsvergadering en heeft de raad kennis genomen 

van de zorgen van omwonenden. De gemeenteraad is pas aan zet bij het vaststellen van 

een bestemmingsplan. Daarvoor is de gemeenteraad op dit moment in het proces geen 

partij, dat is het college van burgemeester en wethouders (B&W).  
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De volgorde van het proces is daarna als volgt;  

- overleg tussen initiatiefnemer en gemeente over het voornemen; 

- Initiatiefnemer dient een aanvraag in voor een wijziging bestemmingsplan; 

- het college van B&W neemt een standpunt in en weegt alle aspecten mee die zijn 

ingebracht;  

- Afgesproken wordt dat als het college van B&W besloten heeft op de aanvraag, eerst de 

omwonenden worden geïnformeerd voordat het besluit gepubliceerd wordt.  

Zie voor het proces ook de beschrijving bij agendapunt nummer 7.  

 

4. Toelichting van de bewonersbrief 18 februari 2019 en notitie met aandachtspunten 

d.d. 13 maart 2019. 

De heer XXXXXXXX licht namens de bewoners de ingekomen brieven toe. 

-De vestiging van de Mc Donalds heeft impact  

-afspraken brief 2007 in relatie tot huidig bestemmingsplan  

-de omwonenden hebben de informatieavond als een bedreiging gevoeld 

-reclame mag maar 6 meter hoog zijn 

- er zijn zorgen over overlast  

-er zijn zorgen over het aantal verkeersbewegingen  

-de omwonenden voelen zich benadeeld   

 

Notitie met aandachtspunten d.d. 13 maart 2019. 

-er wordt verzocht aan initiatiefnemer om een andere kavel te kiezen op het 

bedrijventerrein, als suggestie wordt het middenterrein aangedragen. De kavel zou dan 

gesplist moeten worden omdat deze anders te groot is? 

-er wordt gerefereerd aan ‘Duurkenakker’, waarbij ook een optelsom aan ontwikkelingen  

aan de orde is.  

-Een tweetal makelaardijen wil de woningen aan de Knijpslaan niet taxeren, de reden zou 

met de komst van de Mc Donalds te maken hebben.  

 

5. Gedachtenwisseling over de aangedragen punten  

Wethouder Boersma geeft een reactie op de aangedragen punten. In de betreffende kavel 

mogen bij recht op de bestemming “bedrijventerrein” zich bedrijven vestigen in de 

milieucategorieën 1 t/m 3. Ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 4.1-

4.2 mogen bedrijven met milieucategorie 4.1 en 4.2 zich vestigen.  
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Het bestemmingsplan met daarin de milieu categorieën ‘midden’, midden-zwaar’, ‘zwaar’ 

zijn in het overleg aan de hand van een tekening besproken.  De kavel die Mc Donalds voor 

ogen heeft is een entreelocatie met mogelijkheid tot functieverruiming in de categorie 

‘Midden’. Functieverruiming is niet gewenst in de gebieden waar zware milieu categorieën 

worden toegestaan, daarom blijft het gebied ‘Midden’ over als voorgenomen locatie.   

In de Staat van bedrijven van het geldende bestemmingsplan “Bedrijvenpark Rengers” staat 

opgenomen welke bedrijven zich kunnen vestigen en welke milieucategorie daarbij hoort. 

De wethouder somt een aantal voorbeelden van bedrijven op ter informatie.  

Het perceel heeft een ruim bouwvlak, binnen het bouwvlak geldt een maximum 

bouwhoogte van 15 meter hoog  en maximum bebouwingspercentage van 50%.  

 

Bedrijven en milieuzonering.  

Een goede ruimtelijke ontwikkeling houdt onder meer in: het voorkomen van voorzienbare 

hinder door milieubelastende activiteiten. De VNG heeft een handreiking ten behoeve van 

afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu. De milieuzonering zorgt dat nieuwe 

bedrijven een passende locatie ten opzichte van woningen krijgen.  

 

Vraag: Wat is de milieucategorie van een Mc Donalds en tankstation? 

Vraag: In andere gemeenten zijn soms andere milieucategorieën qua getallen en 

normering. Waarom is dit categorie 2 en geen categorie 3.  

Antwoord: Een restaurant is geen milieugevoelig object. Op grond van de VNG publicatie 

‘Bedrijven en milieuzonering’ geldt voor restaurants een afstand tot nabijgelegen woningen 

in een gemengd gebied van 10 meter voor wat betreft de aspecten geur en geluid. Aan 

deze afstandsmaat kan worden voldaan. De vestiging van een Mc Donalds is een categorie 2 

bedrijf omdat dit opgenomen is in de beleidsnotitie horeca en ondersteunende horeca. 

Daarin wordt uitgegaan van een afstand van 10-30 meter van woningen. Een tankstation 

zonder LPG is een milieubelastende functie in categorie 2. Dat betekent een richtafstand 

van 30 meter tot gevoelige functies dient te worden aangehouden voor een goede woon- en 

leefomgeving in de buurt.  

 

Voor een autowasserij wordt 30 meter afstand gehanteerd op basis van milieucategorie 2. 

Aan deze afstanden kan ruimschoots worden voldaan. 

Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark heeft de gemeente ingestemd met de wens van 

de omwonenden om een aarden wal aan te leggen als buffer van het bedrijventerrein en 
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het tijdelijk productiebos, bomen die op een later moment vanwege de tijdelijkheid gekapt 

zijn.  

 

In het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Rengers” wordt een tankstation een ‘exoot’ 

genoemd. Een aanwezige vraagt zich af wat nog ‘exoot’ is als dit het 3e tankstation wordt 

op het bedrijvenpark. Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat met de flexibilisering in 

het bestemmingsplan ruimte is voor andere functies zoals gebruikelijk op een 

bedrijventerrein.   

 

Vraag: Waarom kan het restaurant en de verwijzingsmast niet verplaatst worden naar een 

andere kavel?  

Antwoord:  Wethouder Boersma geeft antwoord op de vraag waarom het voorgenomen 

restaurant niet verplaatst kan worden. Dit heeft te maken met de inrichting van het 

bedrijventerrein en de locaties waar bepaalde milieucategorieën van toepassing zijn.  

Van toepassing is de categorie ‘Midden’. Zie ook het antwoord onder agendapunt 5.  

Voor de keuze van de kavel speelt de grootte van de kavel en de ontsluiting ook mee.  

Er wordt aangegeven dat de locatie van de mast nog een bespreekpunt is op dit moment.  

 

Vraag: Hebben jullie rekening gehouden met het feit dat er mensen wonen grenzend aan 

het bedrijventerrein Rengers? 

Antwoord: Ja, wij hebben zeker rekening gehouden met de omwonenden. De 

milieucategorie is laag, en de bebouwing wordt geen hoogbouw. Er is bewust gekozen voor 

een informeel overleg met de omwonenden over de voorgenomen ontwikkeling.  

 

Vraag: Wie lost het knelpunt van verkeer op? De provincie Groningen heeft geruime tijd 

niets meer van zich laten horen.  

Antwoord: De stand van zaken van de verkeersafwikkeling, aanpak rotonde ligt bij 

gemeente, provincie en Rijk. De provincie Groningen is trekker van dit project. De 

wethouder geeft aan dat de inzet van Rijk, provincie en gemeente is gericht op een 

oplossing die het er beter op maakt. Dit heeft ook te maken met de entree van Hoogezand, 

de woonvisie, allemaal aspecten die te maken hebben met de ruimtelijke kwaliteit.  

ACTIE: Gemeente dringt er bij de provincie op aan om vervolginformatie te sturen over de 

stand van zaken.  

Nb. Gemeente heeft contact gehad met de projectleider van provincie Groningen en 
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geïnformeerd naar de wens om contact te zoeken met de omwonenden over de stand van 

zaken. Als gemeente houden we vinger aan de pols.   

  

Vraag: Wij zijn uitgegaan van een hoogwaardig bedrijvenpark. Door de aarden wal zouden 

er geen panden zichtbaar zijn. In het bestemmingsplan wordt een reclamemast van 

maximaal 6 meter toegestaan. De reclamemast kon in 2003 niet aan de andere kant van de 

A7 geplaatst worden. Waarom nu wel op het bedrijvenpark? Zijn er kansen voor een andere 

locatie en kan een Mc Donalds zich zonder mast vestigen?  

Antwoord: De bereikbaarheid, zichtbaarheid van Mc Donalds zijn  belangrijke aspecten voor 

de aanvrager. De hoogte van 40 meter is gekozen omdat de zichtbaarheid aan de oostkant 

voldoende moet zijn.  

Wij hebben te maken met beleid van de provincie Groningen. Die geeft aan of gronden wel 

of niet stedelijk gebied zijn of buitengebied. De wethouder geeft aan dat het huidige 

beleid van de provincie niet op korte termijn wordt aangepast. De gemeente gaat daarom 

een afweging maken of functieverruiming op bedrijvenpark Rengers mogelijk is,  

waarbij zowel de belangen van de omwonenden, de aanvrager en de samenleving wordt 

betrokken.  

ACTIE: We staan open om te onderzoeken of een alternatieve locatie voor de reclamemast 

een optie is.  

Nb. Er wordt onderzoek gedaan naar een aantal alternatieve locaties, dit onderzoek is nog 

niet afgerond 

 

Vraag: Tot hoe laat is de vestiging geopend, tot 23.00 uur ’s avonds? 

Antwoord: De regels van de APV zijn van toepassing, daar moet de aanvrager zich aan 

houden. Artikel 2:29 is van toepassing. “Openbare inrichtingen”(horeca) zijn op maandag 

t/m vrijdag gesloten tussen 02:00 – 08:00 uur. Op zaterdag en zondag: gesloten tussen 

03:00 – 08:00 uur. 

 

Als er verzocht wordt om andere openingstijden dan toegestaan, moet een ontheffing 

aangevraagd worden. Er kan ontheffing worden verleend van de sluitingstijden door de 

burgemeester op grond van artikel 2:29, lid 3 van de APV; 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-3011.html    

 

Vraag: Hoe komt het met onze woningen, is er sprake van hoogbouw? 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-3011.html
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Antwoord: Er zijn geen directe plannen met de woningen en/of de omgeving.  

De gemeente is bezig om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Dit vertaalt zich 

in de verandering van de entree van Hoogezand en de net vastgestelde Woonvisie.  

 

Vraag: Hoe zit het met de waarde van de woningen? 

Antwoord: Op het moment dat er een besluit is genomen en het bestemmingsplan is 

onherroepelijk, dan bestaat de mogelijkheid tot een verzoek om planschade.  

U dient rekening te houden met een drempelbedrag voordat de aanvraag in behandeling 

wordt genomen. Ook dient u rekening te houden met het feit dat er geen schadevergoeding 

is als de schade minder bedraagt dan 2%; dit heet het maatschappelijk risico.  

ACTIE: Gemeente informeert bewoners over planschade, zie hiervoor de link. 

Meer informatie over planschade is te vinden op https://www.midden-

groningen.nl/inwoner/product/meldingen-klachten-bezwaren_bezwaren_vergoeding-

aanvragen-voor-schade-door-een-bestemmingsplan 

 

Vraag: Volgens de bewoners wil geen makelaardij de woningen taxeren op waarde vanwege 

de komst van Mc Donalds. 

Antwoord: De gemeente kan zich deze reactie niet voorstellen.  

 

6. Impressie van de plannen van het Avia-tankstation  

Er wordt een toelichting gegeven op de plannen van het AVIA tankstation. 

De hoogte van de bebouwing van het tankstation is ca. 5,50 meter hoog (incl. luifel). De 

bewoners zullen daardoor geen zicht hebben op de gebouwen van het tankstation en of de 

Mc Donalds. Er wordt geen LPG verkocht, alleen diesel en benzine brandstoffen omdat met 

LPG de benodigde afstanden tot omliggende bebouwing niet gehaald worden.  

Door de heer XXXXXX wordt namens de bewoners aangegeven dat men minder moeite heeft 

met de komst van een tankstation dan een restaurant.  

 

7. Procedure bestemmingsplan  

Er wordt een toelichting gegeven op het proces van het bestemmingsplan. De aanwezigen 

ontvangen een schema waarop het proces is afgedrukt. Op dit moment zitten we in de fase 

van informeel vooroverleg. De plannen hebben geen status, maar de gemeente wil de  

omwonenden tijdig betrekken bij het proces.  

Op het moment dat er een concrete aanvraag voor wijziging bestemmingsplan wordt 

https://www.midden-groningen.nl/inwoner/product/meldingen-klachten-bezwaren_bezwaren_vergoeding-aanvragen-voor-schade-door-een-bestemmingsplan
https://www.midden-groningen.nl/inwoner/product/meldingen-klachten-bezwaren_bezwaren_vergoeding-aanvragen-voor-schade-door-een-bestemmingsplan
https://www.midden-groningen.nl/inwoner/product/meldingen-klachten-bezwaren_bezwaren_vergoeding-aanvragen-voor-schade-door-een-bestemmingsplan
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ingediend, dan vindt er overleg plaats met de wettelijke overlegpartners, dit zijn o.a. 

provincie Groningen, waterschap enz. Het college van B&W neemt een besluit op de 

aanvraag. Als dit positief is, dan wordt de procedure opstart en daarna de plannen ter 

inzage gelegd. Een ieder mag een zienswijze indienen.  

ACTIE: Afgesproken wordt dat als het college van B&W besloten heeft op de aanvraag, 

eerst de omwonenden worden geïnformeerd voordat het besluit gepubliceerd wordt.  

 

8. Rondvraag  

Wanneer kunnen we de notulen verwachten? Afgesproken wordt dat de notulen over 

ongeveer 2 weken gereed zijn.  

 

9. Sluiting 

De wethouder dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit het overleg om 18.30 uur. 
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Hierbij onze op- en aanmerkingen op de notulen van het bestuurlijk overleg van 14 maart jl.. 

 

Alvorens puntsgewijs onze reactie op uw notulen te geven eerst een viertal opmerkingen: 

1. Notulen / verslag 

Allereerst de vormgeving van de notulen. Deze zijn opgesteld alsof wij een aantal vragen hebben 

gesteld en de wethouder deze heeft beantwoord, in plaats van het overleg dat heeft plaatsgevonden. 

Daardoor is het een zeer eenzijdige weergave. De standpunten van de GMG worden nadrukkelijk 

uitgemeten, die van ons niet. De soms felle discussie over de juistheid van de gehanteerde 

categorieën wordt afgedaan als ‘gedachtenwisseling”. 

Het is een bestuurlijk overleg geweest, geen vraag- en antwoord sessie. 

2. Actiepunt alternatieve locatie, niet alleen de mast 

Actiepunt dat we missen is de afspraak die we tijdens dit overleg en tijdens de voorlichting op 5 

februari met wethouder Boersma hebben gemaakt. De afspraak is dat samen met Mc Donalds de 

twee alternatieve locaties (bijv. zichtlocatie langs de A7 op het bedrijvenpark of de “originele” locatie 

aan de noordzijde van de A7, carpoolplaats tegenover de Meubelhallen) voor het gehele plan worden 

onderzocht, vóórdat het huidige plan wordt ingediend. We hebben heel duidelijk aangegeven dat de 

alternatieve locatie niet beperkt blijft tot de mast maar tot het gehele plan. Telkens wordt dit door 

zowel de wethouder als door de heer Koetje beperkt tot de locatie van de mast. De gemeente is niet 

met alternatieve locaties gekomen! 

Dit actiepunt missen we volledig in de notulen. We hebben tijdens het overleg rechtstreeks de 

wethouder gevraagd of hij zorgvuldig samen met de initiatiefnemer deze locaties zou onderzoeken en 

dit bijvoorbeeld niet beperkt blijft tot een eenvoudig telefoontje naar de provincie. De wethouder heeft 

dit toegezegd met de aanvulling dat we hem er anders over aan mochten spreken, dat doen we bij 

deze. 

Tijdens de informatieavond hebben we dit overigens ook reeds besproken. De wethouder heeft 

tijdens die avond ook toegezegd de alternatieve locaties te onderzoeken. Deze belofte werd door een 

aanwezige nog eens bekrachtigd met de woorden “ik hoor het u zeggen, wethouder”. Helaas is dit 

achterwege gebleven. 
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3. Handelswijze GMG omtrent informatie bestemmingsplan bedrijvenpark Rengers 

Het derde punt dat we geheel missen is de relatie van deze plannen tot het huidige bestemmingsplan 

en in het bijzonder de brief van 19 oktober 2007 van de heer Boersma. Dit is tijdens de 

informatieavond ter sprake gekomen, tijdens ons spreekrecht, tijdens het bestuurlijk overleg en in de 

brieven aan de raad: 

In 2007 worden we per brief geïnformeerd over de ontwikkeling van fase 4, zoals het 

bestemmingsplan aangeeft: geen grootschalige, milieubelastende industrie maar hoogwaardige 

bedrijven passend bij het karakter van het huidig bedrijvenpark. 

In 2012/2013 komt het bestemmingsplan tot stand, hierover horen we niks per brief.  

In 2019 wordt het voornemen kenbaar gemaakt een McDonalds vestiging met McDrive op het 

oostelijk perceel te realiseren. Wanneer we als bewoners reageren dat dit niet overeenkomt met de 

inhoud van de brief in 2007 wordt ons medegedeeld dat bedrijvenpark Rengers wel degelijk ruimte 

biedt aan milieubelastende bedrijven. Sterker nog, volgens het bestemmingsplan is het park met 

name bedoeld voor de vestiging van bedrijven met de hogere milieucategorieën! 

Dit wordt vervolgens gebruikt om van verlichting in categorieën te spreken! 

4. Antwoord op de brief 

In de mail van 1 april, waarin de notulen als bijlage zijn opgenomen, wordt vermeld dat met de 

notulen ook beantwoording is gegeven op de ingekomen brief. Deze notulen geven geen antwoorden 

op onze zorgen en wensen/eisen die in de brief van 28/2 en de notitie van 13 maart (tbv 

bestuurlijkoverleg) staan! 

 

Op- en aanmerkingen notulen 
3. Proces 
GMG geeft aan bezig te zijn met het “van buiten naar binnen” maar er wordt niet vermeld dat het 
initiatief van het bestuurlijk overleg van de bewoners komt. 

4. Toelichting van de bewonersbrief 18 februari 2019 en notitie aandachtpunten 

Gedachtenwisseling over de aangedragen punten Wethouder Boersma geeft een reactie op de 

aangedragen punten. In de betreffende kavel mogen bij recht op de bestemming “bedrijventerrein” 

zich bedrijven vestigen in de milieucategorieën 1 t/m 3. Ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en 

met categorie 4.1- 4.2 mogen bedrijven met milieucategorie 4.1 en 4.2 zich vestigen. Het 

bestemmingsplan met daarin de milieu categorieën ‘midden’, midden-zwaar’, ‘zwaar’ zijn in het 

overleg aan de hand van een tekening besproken. De kavel die Mc Donalds voor ogen heeft is een 
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entreelocatie met mogelijkheid tot functieverruiming in de categorie ‘Midden’. Functieverruiming is niet 

gewenst in de gebieden waar zware milieu categorieën worden toegestaan, daarom blijft het gebied 

‘Midden’ over als voorgenomen locatie. In de Staat van bedrijven van het geldende bestemmingsplan 

“Bedrijvenpark Rengers” staat opgenomen welke bedrijven zich kunnen vestigen en welke 

milieucategorie daarbij hoort. De wethouder somt een aantal voorbeelden van bedrijven op ter 

informatie zoals scheepsbouw, groothandel, productiebedrijf en transport en logistiek bedrijven. 

Op de door ons voorgestelde zichtlocatie langs de A7 heeft het bevoegd gezag net zo goed de 

bevoegdheid af te wijken, mits gemotiveerd. Het argument van GMG dat functieverruiming op de door 

ons voorgestelde locatie niet gewenst is, is eigenlijk geen argument. Alle locaties wijken af van regels 

in het bestemmingsplan en zijn als zodanig niet gewenst. Voor alle locaties zijn immers derhalve 

wijzigingen van het bestemmingsplan nodig. De door ons aangegeven mogelijkheden en voordelen 

van een echte zichtlocatie langs de A7 zijn uit de notulen gelaten: 

- Verkeer verdelen over twee op- en afritten van de A7 

- Wel zichtbaar vanaf A7 

- lagere reclame uitingen mogelijk 

Vraag: Wat is de milieucategorie van een Mc Donalds en tankstation? Vraag: In andere gemeenten 

zijn soms andere milieucategorieën qua getallen en normering. Waarom is dit categorie 2 en geen 

categorie 3.  

Antwoord: Een restaurant is geen milieugevoelig object. Op grond van de VNG publicatie ‘Bedrijven 

en milieuzonering’ geldt voor restaurants een afstand tot nabijgelegen woningen in een gemengd 

gebied van 10 meter voor wat betreft de aspecten geur en geluid. Aan deze afstandsmaat kan 

worden voldaan. De vestiging van een Mc Donalds is een categorie 2 bedrijf omdat dit opgenomen is 

in de beleidsnotitie horeca en ondersteunende horeca. Daarin wordt uitgegaan van een afstand van 

10-30 meter van woningen. Een tankstation zonder LPG is een milieubelastende functie in categorie 

2. Dat betekent een richtafstand van 30 meter tot gevoelige functies dient te worden aangehouden 

voor een goede woon- en leefomgeving in de buurt. Voor een autowasserij wordt 30 meter afstand 

gehanteerd op basis van milieucategorie 2. Aan deze afstanden kan ruimschoots worden voldaan.  

We herkennen ons absoluut niet in deze weergave. 

We hebben beide vragen niet als zodanig gesteld. 

De wethouder beweerde tijdens het overleg dat er sprake was van verlichting omdat we van 

milieucategorie 3 naar 2 zouden gaan bij het voorgestelde plan. 

Deze bewering werd door ons bestreden omdat een dergelijke vergelijking niet zonder meer gemaakt 

kan worden. De landelijke milieucategorieën van bedrijventerreinen kunnen niet 1 op 1 vergeleken 

worden met horeca-categorieën die per gemeente verschillen. Milieucategorieën worden bepaald 
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door de factor milieubelasting, horeca-categorieën maken daarnaast gebruik van andere criteria die 

voor horeca van toepassing zijn. 

We hebben bij XXXXXXXXX aangevoerd dat er de nodige onduidelijkheid is over horeca-indelingen. 

Deze verschillen per gemeente aanzienlijk. Er is vaak onduidelijkheid over de vraag onder welke 

horeca-categorie een McDonalds vestiging mèt McDrive ingedeeld moet worden. XXXXXXXXXXXX 

heeft dit bevestigd. 

De inmiddels door ons ontvangen beleidsnotitie biedt in tegenstelling tot wat in de notulen beweerd 

wordt ook geen houvast: 

- Allereerst staat de categorie fastfoodrestaurant mèt McDrive niet omschreven. Dan is vervolgens 

onduidelijk waaronder deze valt, is dit onder “zachte horeca” of onder “harde horeca”. Door de GMG 

wordt nu gemakshalve de typering restaurant gebruikt, welke het minst zwaar wordt ingedeeld. 

- Er wordt alleen gewezen op de afstandsmaten. Niet op de overige overlast en de 

verkeersaantrekkende werking van een McDrive, nog afgezien van de te verwachten openingstijden. 

Bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark heeft de gemeente ingestemd met de wens van de 

omwonenden om een aarden wal aan te leggen als buffer van het bedrijventerrein en het tijdelijk 

productiebos, bomen die op een later moment vanwege de tijdelijkheid gekapt zijn. 

Dit schetst een onjuist beeld over de totstandkoming van de aarden wal. In het bestemmingsplan zelf 

was een natuurlijke afscheiding voorzien omwille van ruimtelijke ordening. In eerste instantie door 

een aantal bomenrijen niet te kappen. Vervolgens zijn alle bomen gekapt en was er helemaal geen 

natuurlijke afscheiding meer voorzien.  

In onderling overleg met de gemeente is vervolgens een aarden wal aangelegd. De meest logische 

keuze omdat de Rengerslaan ook middels een aarden wal is afgescheiden van het bedrijvenpark. 

Vraag: Hebben jullie rekening gehouden met het feit dat er mensen wonen grenzend aan het 

bedrijventerrein Rengers?  

Antwoord: Ja, wij hebben zeker rekening gehouden met de omwonenden. De milieucategorie is laag, 

en de bebouwing wordt geen hoogbouw. Er is bewust gekozen voor een informeel overleg met de 

omwonenden over de voorgenomen ontwikkeling. 

Dit geeft absoluut niet de impact weer van de voorgenomen bestemmingsplanwijzigingen en daarmee 

gepaard gaande omgevingsvergunningen voor een fastfoodrestaurant met Mc Drive. 

In het overleg werd door GMG aangegeven dat alle belangen zorgvuldig zijn afgewogen. De invloed 

op de omgeving is veelomvattend en beperkt zich absoluut niet tot deze twee factoren; 

milieucategorie en al dan geen hoogbouw. De te verwachten en meermalen besproken overlast zoals 

bijvoorbeeld zwerfvuil en aanwezige vuil (met komst van muizen/ratten en meeuwen), hangjongeren, 

avond- en nachtopening van met name de Mc Drive, verkeersaanzuigende werking tijdens avond- en 
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nachtopening alsmede de negatieve invloed op de waarde van ons vastgoed worden niet eens 

genoemd. 

Weliswaar wordt er niet voorzien in hoogbouw, maar er staat wel een 40 meter hoge, lichtgevende 

reclamezuil in de planning. Alternatieven voor de locatie van de lichtmast (en het restaurant) die door 

omwonenden zijn aangedragen worden – ondanks herhaalde toezeggingen van de wethouder – niet 

onderzocht. Hieruit blijkt niet dat GMG serieus rekening houdt met de belangen van de omwonenden.  

In het licht van een goede ruimtelijke ordening dient GMG te onderzoeken en te motiveren waarom – 

rekening houdend met alle betrokken belangen – juist voor deze locatie zou moeten worden gekozen. 

Hieronder valt ook de verplichting van GMG om alternatieven te onderzoeken. Als GMG de 

alternatieve opties afwijst, dient zij dat te motiveren.  

 

Vraag: Wij zijn uitgegaan van een hoogwaardig bedrijvenpark. Door de aarden wal zouden er geen 

panden zichtbaar zijn. In het bestemmingsplan wordt een reclamemast van maximaal 6 meter 

toegestaan. De reclamemast kon in 2003 niet aan de andere kant van de A7 geplaatst worden. 

Waarom nu wel op het bedrijvenpark? Zijn er kansen voor een andere locatie en kan een Mc Donalds 

zich zonder mast vestigen?  

Antwoord: De bereikbaarheid, zichtbaarheid van Mc Donalds zijn belangrijke aspecten voor de 

aanvrager. De hoogte van 40 meter is gekozen omdat de zichtbaarheid aan de oostkant voldoende 

moet zijn. Wij hebben te maken met beleid van de provincie Groningen. Die geeft aan of gronden wel 

of niet stedelijk gebied zijn of buitengebied. De wethouder geeft aan dat het huidige beleid van de 

provincie niet op korte termijn wordt aangepast. De gemeente gaat daarom een afweging maken of 

functieverruiming op bedrijvenpark Rengers mogelijk is, waarbij zowel de belangen van de 

omwonenden, de aanvrager en de samenleving wordt betrokken.  

ACTIE: We staan open om te onderzoeken of een alternatieve locatie voor de reclamemast een optie 

is.  

Nb. Er wordt onderzoek gedaan naar een aantal alternatieve locaties, dit onderzoek is nog niet 

afgerond. 

Nogmaals: Dit is niet afgesproken, GMG zou openstaan samen met initiatiefnemer te onderzoeken of 

een alternatieve locatie van zowel McDonalds/McDrive als reclamemast een optie is. 

Alleen omdat de zichtbaarheid een belangrijk aspect is voor de aanvrager wordt de maximale hoogte 

van 6 meter niet meer gerespecteerd en verhoogd naar 40 meter. Het is en blijft een reclamemast. 

Het argument dat McDonalds daar waarde aan hecht is ons inziens geen argument. Het zou 

betekenen dat wanneer een initiatiefnemer ergens waarde aan hecht en dit als eis stelt, de regels uit 

een bestemmingsplan er niet meer toe doen.  
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Tijdens het overleg werd naar voren gebracht dat McDonalds het standpunt hanteerde: geen mast, 

geen McDonalds. Dit is een vorm van chantage. 

Er zijn in ons land meerder McDonalds locaties die ook geen 40 meter hoge mast hebben, sterker 

nog, een mast van 40 meter is zeldzaam! Er zijn ook andere opties om bijvoorbeeld een lagere mast 

op de zichtlocatie A7 te plaatsen, op de door de bewoners aangegeven locatie of 2 kleinere masten 

aan de oost en west zijde met minder impact op de omgeving. 

Wat maakt McDonalds anders dan andere commerciële bedrijven. Het argument dat we vaak horen 

is werkgelegenheid, dit is niet voorbehouden aan McDonalds! Trouwens de arbeidsplaatsen zijn tot 

op heden nog steeds niet uitgedrukt in aantallen FTE’e waarmee een vergelijking met bedrijven zoals 

beoogd in 2007 nog steeds niet gemaakt kan worden! 

Vraag: Volgens de bewoners wil geen makelaardij de woningen taxeren op waarde vanwege de 

komst van Mc Donalds.  

Antwoord: De gemeente kan zich deze reactie niet voorstellen en gaat dit na. Van de omwonenden 

horen we graag de namen van de makelaars die geen taxatie willen uitvoeren. 

Het spijt ons te horen dat dit het voorstellingsvermogen van de GMG te boven gaat. We hebben ook 

niet gezegd dat geen makelaar de woningen wil taxeren. We hebben aangegeven dat de door ons 

gevraagde makelaars aangeven geen realistische taxatie te kunnen geven nu bekend is dat 

McDonalds hoogstwaarschijnlijk op het beoogde perceel wordt gevestigd. Op het moment dat een 

dergelijke ontwikkeling bekend is dient een makelaar daar rekening mee te houden en is een volledig 

objectieve taxatie moeilijk geworden. 

Wanneer de GMG dit inderdaad zelf nagaat zal zij vermoedelijk een vergelijkbare reactie krijgen. 

Wanneer GMG dan nog steeds de wens heeft de namen van de door ons geraadpleegde makelaars 

te horen zullen we ze geven. Op dit moment ontgaat ons de noodzaak. 

Vraag: Tot hoe laat is de vestiging geopend, tot 23.00 uur ’s avonds?  

Antwoord: De regels van de APV zijn van toepassing, daar moet de aanvrager zich aan houden. 

Artikel 2:29 is van toepassing. “Openbare inrichtingen”(horeca) zijn op maandag t/m vrijdag gesloten 

tussen 02:00 – 08:00 uur. Op zaterdag en zondag: gesloten tussen 03:00 – 08:00 uur. Als er verzocht 

wordt om andere openingstijden dan toegestaan, moet een ontheffing aangevraagd worden. Er kan 

ontheffing worden verleend van de sluitingstijden door de burgemeester op grond van artikel 2:29, lid 

3 van de APV. 

Dit hebben we als zodanig niet gevraagd. We hebben ons ongenoegen geuit over de misleidende 

berichten omtrent de openingstijden. Het antwoord over de mogelijkheden van de APV hebben we 

zelf al gegeven: 

Tijdens de informatieavond werd verteld dat voor de McDonalds vestiging een omgevingsvergunning 
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werd aangevraagd met openingstijden van 07.00 – 23.00 uur. We hebben toen meteen aangegeven 

dat dit geen realistisch beeld geeft. De voorlichter van McDonalds gaf aan geen verruiming te 

verwachten. Tijdens het bestuurlijk overleg werd al schoorvoetend bevestigd dat nachtopeningen te 

verwachten zijn en 24-uurs opening mogelijk is middels een ontheffing door de burgemeester volgens 

voornoemde APV.  

Punt van aandacht is dat tijdens de openingstijden de reclamemast ook is verlicht! 

We willen graag afsluiten met het dringende verzoek aan het college van B&W de andere locaties in 

het informeel vooroverleg en de beeldvorming mee te nemen. Wanneer we samen ècht van buiten 

naar binnen willen werken, dan is dit een uitgelezen kans. Ook willen we hier nogmaals de impact, 

zeker met openingstijden tot 03:00 uur en wellicht 24-uur, op onze buurt benadrukken en dat deze 

impact behoorlijk afneemt wanneer de door ons beoogde locatie aan de ondernemer wordt 

toegekent. 

 

Graag vernemen wij uw reactie in deze. 

 

Mvg 

De bewoners XXXXX 
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10 mei 2019 

Onderwerp: aandachtspunten t.b.v. gesprek 16 mei 2019 

Betreft: zaaknummer 2019-010142 

 

Geachte heer Boersma, 

 

Aanstaande donderdag zijn we uitgenodigd voor een gesprek met u, met als onderwerp het 

bespreken van alternatieve locaties van de verwijzingsmast van McDonalds, als vervolg op (een 

toezegging tijdens) het bestuurlijke overleg van 14 maart jl.. 

 

Eerst een aantal vragen over het karakter van dit gesprek:  

- Is dit bijvoorbeeld opnieuw een bestuurlijk overleg, of een informatief gesprek of … 

- Wie zijn er aanwezig 

- Is er al een agenda 

 

We doen u hierbij een aantal aandachtspunten toekomen welke we graag op de eventuele agenda 

zien verschijnen.  

 

1. toezegging 

Tijdens voornoemd bestuurlijk overleg is toegezegd om samen met de initiatiefnemer de 

alternatieve locaties van de reclamemast*  èn de McDonalds/McDrive te onderzoeken, niet alleen 

de reclamemast. Hierbij zijn twee locaties besproken;  ten eerste de “oude locatie aan de 

noordzijde van de A7 en ten tweede de locatie aan de zuidzijde van de A7, tussen PostNL en Enexis 

in. 

 

Herhaaldelijk wordt door GMG deze afspraak ten onrechte beperkt tot de reclamemast.  

 

U heeft zelf aangegeven dat we u op deze toezegging mogen aanspreken. Dat hebben we in de op- 

en aanmerkingen over de notulen voor het eerst gedaan. Op basis van wat ons nu bekend is zullen 

we dat donderdagavond opnieuw moeten doen. 

 

Dit punt zien we graag als eerste op de agenda. 

 

*Wat betreft de reclamemast verzoeken we u en de GMG nadrukkelijk de reclamemast van 

McDonalds gewoon reclamemast te blijven noemen en niet over te gaan naar de term 



   

 Pagina: 16 van 19 

 Datum:  

 Zaak: 2019-020189 

 Onderwerp: Bundeling van verslagen en reacties 

omwonenden 

 

 

verwijzingsmast.  

 
2. Bestuurlijk overleg 

Uw notulen en onze op- en aanmerkingen daarop. Er is niet gereageerd op onze op- en 

aanmerkingen. Waarom wordt hier niet op gereageerd en krijgen we alleen een uitnodiging om te 

komen praten over alternatieve locaties van de reclamemast. Er zijn tijdens het bestuurlijk overleg 

soms felle discussies geweest over alle onderwerpen die gepaard gaan met de vestiging van een 

McDonalds/McDrive en de toekomstige inrichting van de afrit A7. Het voert te ver om alle punten 

opnieuw aan te halen. Graag zien wij uw reactie op oa. de onbeantwoorde punten van de brieven, 

discussie en onze reactie op de notulen.  

 

 

Met vriendelijke groet. 

 

 

Notulen – 16-5-2019 bestuurlijk vervolgoverleg op 16 mei 2019  

 

1. Opening en vaststelling agenda door wethouder Boersma  

Wethouder Boersma heet iedereen welkom en geeft aan dat dit overleg is bedoeld om input 

op te halen van de bewoners over een alternatieve locatie van de verwijzingsmast. 

 

2. Mededelingen 

Er is nieuwe beplanting aangebracht op de afschermende dijk. De gemeente zoekt uit of de 

beplanting aan beide zijden is aangebracht.  

 

3. Bewonersbrief ingekomen 12 mei 2019  

- Alternatieve locaties Mc Donalds/Mc Drive  

- Benaming verwijzingsmast  

- Ontbrekende reactie op de notulen bestuurlijk overleg 14 maart 2019 

Er wordt afgesproken dat alle ingekomen brieven en verslagen worden toegevoegd aan het 

collegeadvies.   

De bewoners willen graag dat er wordt gesproken over een reclamemast en niet over een 

verwijzingsmast. Afgesproken wordt om voorlopig de benaming ‘reclamemast’ aan te 

houden. 
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4. Toelichting stedenbouwkundig onderzoek alternatieve locaties reclamemast 

Uit voorgaande contacten met omwonenden is afgesproken dat er onderzoek plaatsvindt 

naar alternatieve locaties van de reclamemast. Er wordt een presentatie gehouden van het 

onderzoek naar een alternatieve locatie.  

 

Er zijn volgens de gemeente 3 kansrijke locaties. Het plaatsen van een mast bij de 

meubelhallen wordt als niet functioneel gezien. De mast staat te ver van het restaurant, 

waardoor er een onlogische routing ontstaat en de mast voor een deel zijn functie verliest. 

 

De buurtbewoners wijzen de gemeente erop dat dit niet het geval is als je het restaurant 

nabij de carpoolplaats vestigt. De gemeente geeft aan dat deze locatie niet in beeld is, 

omdat de carpoolzone geen stedelijk gebied is. Vestiging van een restaurant op deze  

locatie is strijdig met het provinciaal beleid. 

 

Locatie 1. Naast Postnl 

Er is geen directe samenhang met het restaurant, maar de mast staat wel op een iets 

grotere afstand van de woningen. De locatie naast Postnl heeft voor de bewoners de 

voorkeur boven de locatie bij het restaurant, maar het wordt door de omwonenden niet als 

een geschikt alternatief gezien. 

 

De bewoners willen liever dat de mast (en het restaurant) halverwege het bedrijventerrein 

naast Enexis worden geplaatst. De bewoners zien als voordeel een betere verkeers-

afwikkeling en minder overlast van bezoekers (met name jeugd). De gemeente merkt op 

dat dit gedeelte van het bedrijvenpark (fase 3) alleen mag worden verkocht bij concrete 

vraagontwikkeling. De gemeente moet – als zich een gegadigde meldt – gemotiveerd bij de 

regio Groningen-Assen aangeven dat dit bedrijf zich niet op fase 4 (het gebied rondom 

postnl) kan vestigen. Daarnaast is het de vraag of het ruimtelijk en verkaveling technisch 

wenselijk is om op deze locatie een restaurant te vestigen. 

 

Locatie 2. Op de kavel bij het restaurant 

Voor de buurtbewoners is deze locatie niet acceptabel. 

 

Locatie 3.  Mast tussen de bomen aan de voorzijde van de woningen 



   

 Pagina: 18 van 19 

 Datum:  

 Zaak: 2019-020189 

 Onderwerp: Bundeling van verslagen en reacties 

omwonenden 

 

 

Deze locatie zorgt ervoor dat je vanuit de woonkamer de mast ziet, maar niet de reclame. 

De omwonenden vinden dit een onaanvaardbaar voostel. 

 

Het zicht op de reclamemast kan voor een deel worden weggenomen door een bomenrij te 

planten in de berm achter de tuinen. De buurtbewoners vinden dit geen goed idee, omdat 

de bomen zoninval in de tuinen belet. 

 

Het restaurant is voor de bewoners niet zichtbaar. De dijk is hoger dan het restaurant. In 

de presentatie wordt ook zichtbaar gemaakt dat het bestemmingsplan ruimte biedt voor 

een veel hogere bedrijfshal. Door de omwonenden en ook door xxxxxxxxx wordt het 

zichtbaar maken van dit gegeven opgevat als chantage/bedreiging. Wethouder Boersma 

geeft aan dat dit zeker niet de bedoeling is. Met de schets wordt enkel aangegeven welke 

mogelijkheden het bestemmingsplan biedt. 

 

Over de locatie van het restaurant merken de buurtbewoners op dat dit in strijd is met 

hetgeen de wethouder in het verleden aan de buurtbewoners heeft toegezegd. De 

wethouder geeft aan dat hij in het besluitvormingstraject gaat uitleggen waarom een 

restaurant van McDonalds past binnen de ontwikkeling van het bedrijvenpark en de kaders 

zoals die in het verleden zijn besproken. 

 

Bewoners geven aan dat het commerciële belang van de gemeente en McDonalds boven het 

belang van de omwonenden wordt gesteld. Wethouder Boersma vertelt dat de gemeente 

een ruimtelijke afweging maakt of het restaurant en de mast ter plaatse vergund kunnen 

worden. Bij de ruimtelijke afweging worden ook de belangen van de omwonenden 

gewogen. 

 

xxxxxxxxx  vraagt zich af of de gemeente actief McDonalds heeft benaderd. Wethouder 

Boersma zegt dat McDonalds zelf contact heeft opgenomen met de gemeente. 

 

5. Gedachtenwisseling over de alternatieve locaties 

 

Dit agendapunt is ook aan de orde geweest bij agendapunt 4. 

  

De omwonenden voorzien met de komst van het restaurant inclusief mast waardedaling van 
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hun bezit. Men stelt dat de woningen onverkoopbaar worden. De wethouder zegt dat – 

mocht de gemeente meewerken aan de vestiging van het restaurant – de bewoners een 

planschadeclaim kunnen indienen. 

 

De omwonenden vinden dat de gemeente de impact van het restaurant inclusief mast sterk 

onderschatten. Overlast van zwerfvuil, jongeren, toename verkeersdruk, avondopenstelling 

en hinder van de mast zijn in willekeurige volgorde de argumenten waarom men geen 

restaurant “in de achtertuin” wil. Tegen de vestiging van een tankstation heeft men geen 

bezwaar. 

 

xxxxxxxxxxx wordt aangegeven, dat het dorp Kolham in zijn algemeenheid bezwaar heeft 

tegen lichtreclame uitingen in de stadszone van Hoogezand/Kolham. Dat geldt dus ook voor 

de reclamemast van McDonalds. Ook verwacht men in het dorp een toename van zwerfvuil 

(net als in het natuurgebied de Onlanden). Men ziet ook op tegen de verkeersaantrekkende 

werking, nu gaan er ook al vrachtauto’s door het dorp met als bestemming bedrijvenpark 

Rengers. 

 

De omwonenden vragen aan de wethouder of er al duidelijkheid is over de verkeerskundige 

aanpassingen van de rotondes. De heer Boersma weet dat de provincie druk doende is met 

de voorbereiding. Hij weet niet wanneer de provincie met de plannen naar buiten komt. 

 

6. Rondvraag / 7. Sluiting  

   

Het college van B en W gaat (met de input van de omwonenden) een besluit nemen over 

het verzoek van McDonalds om mee te werken aan de vestiging van een restaurant op de 

kavel achter de afschermende dijk (inclusief reclamemast).  

 

Wethouder Boersma sluit om 19.00 uur de bijeenkomst en bedankt alle aanwezigen voor 

hun inbreng. 

 

 



Verslag van het overleg op maandag 8 juli 2019 – gemeente Midden-Groningen  

 

Wethouder Boersma heet de aanwezigen om 17.00 uur welkom, er wordt een korte voorstelronde 

gedaan. Vorige week is er telefonisch en per email contact geweest mede naar aanleiding van het 

inspreken van de omwonenden bij de gemeenteraad.  

Doel van dit gesprek is om een toelichting te geven op het voorliggende collegevoorstel en het 

vrijgeven van het ontwerp bestemmingsplan.  

 

Voornemen college besluit op 9 juli 2019 

Wethouder Broersma geeft een toelichting op het voornemen om als college een besluit te nemen 

op de ingediende stukken. Het voltallige college zal het bestemmingsplan vrij geven voor reacties. 

 

Op dinsdag 9 juli neemt het college een besluit op het voornemen, hierna wordt het ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage gelegd en kunnen zienswijzen worden ingediend, daarna volgt een 

nota zienswijzen die eventueel kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

Het ontwerp bestemmingsplan wordt in procedure gebracht na het collegebesluit op 9 juli 2019. 

Een voorontwerp bestemmingsplan wordt overgeslagen omdat er al vooroverleg heeft 

plaatsgevonden, wel wordt er overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners.  

 

Aangegeven wordt dat uiteindelijk de gemeenteraad in positie is om een afweging te maken tussen 

alle belangen, dit zijn de belangen van aanvrager, omwonenden en gemeente.  

 

Termijn ter inzage legging 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat de ter inzage legging voor een periode van zes weken 

start in de laatste week van de schoolvakantie.  

De periode van ter inzage wordt: 22 augustus tot en met 2 oktober 2019.  

De inloopbijeenkomst is gepland op: 27 augustus 2019. 

Actie:  

De gemeente krijgt nog te horen of de omwonenden op 27 augustus 2019 aanwezig kunnen zijn.  

 

Actie: 

Afgesproken wordt dat de omwonenden tijdig op de hoogte worden gesteld van de publicatie voor 

de ter inzage legging. Op 8 augustus 2019 zijn de omwonenden door de gemeente per email op de 

hoogte gesteld van de ter inzage legging en de geplande inloopavond van 27 augustus 2019.  

Op 20 augustus 2019 heeft de gemeente nog per email de link naar het ontwerp bestemmingsplan 

met de publicatietekst toegestuurd.  

 

Er wordt gevraagd door een van de aanwezigen wat de inhoud is van het college voorstel? 

Wethouder Boersma geeft aan dat dit alle relevante stukken zijn met bijlagen en bijbehorende 

onderzoeken. 

 

 Door Plaatselijk Belang Kolham wordt gevraagd waarom er per se een mast gerealiseerd moet 

worden? Aangegeven wordt dat dit op andere plekken in Nederland niet zo is, in hoeverre moet je 

hier in mee gaan? Door de gemeente wordt een toelichting gegeven waarbij aangegeven wordt dat 

de initiatiefnemer deze optie als wens heeft.  

 



Er wordt gevraagd wat het gevolg is geweest van het vooroverleg? De wethouder legt uit dat er 

voor is gekozen om vroegtijdig met de omwonenden in gesprek te gaan zodat ze tijdig bij het 

proces betrokken zouden zijn.  

 

Er wordt gevraagd of de initiatiefnemer wel betrokken is geweest? Aangegeven wordt dat de 

reacties van de omwonenden met de initiatiefnemer worden gedeeld door de gemeente. 

 

Er wordt gevraagd of de omwonenden geïnformeerd kunnen worden over de stand van zaken van de 

aanvraag omgevingsvergunning van het tankstation. Als reactie wordt aangegeven dat er een aparte 

procedure plaatsvindt voor het restaurant en het tankstation, maar dat er wel een zienswijze voor 

het geheel kan worden ingediend bij de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. 

 

Er wordt gevraagd waarom er een berg zand op de kavel ligt? Er wordt aangegeven dat dit tijdelijk 

op de kavel neergelegd is en te maken heeft met de aanleg van een zonnepark. 

 

Er wordt aangegeven dat er al 3 jaar op informatie wordt gewacht van de provincie Groningen met 

betrekking tot het aspect ‘verkeer’ Knijpsbrug. De omwonenden hebben telefonisch contact gehad 

met de projectleider van de provincie. De gemeente geeft aan in overleg te zijn met de provincie. 

De projectleider vanuit de provincie heeft aangegeven dat er gewacht wordt op de gemeente.  

 

De wethouder vraagt of er nog vragen zijn voor de rondvraag? Dhr. Jansen doet een verzoek om de 

publicatie met 1 week op te schuiven? Aangegeven wordt dat de gemeente niet in dit voorstel mee 

gaat. De periode van ter inzage legging is voor het grootste deel buiten de vakantie gepland, zodat 

de plannen voor een ieder te raadplegen zijn.  

 

De wethouder sluit om 18:20 uur het overleg af en bedankt alle aanwezigen voor hun 

aanwezigheid.  



Van 

Bewoners  

Knijpslaan 71 t/m 83 

Kolham 

 

Aan  

De gemeenteraad van de gemeente Midden Groningen 

 

 

Kolham, 20 november 2019 

 

Onderwerp:  planning omtrent besluitvorming McDonalds/Rengers 

zaaknummer 2019-020189 

zaaknummer 2019-010142 

 

Geachte raadsleden, 

Graag willen wij u wijzen op de voorgenomen planning van de besluitvorming rondom de 

voorgenomen vestiging van McDonalds met McDrive en 40m hoge lichtmast op 

bedrijvenpark Rengers. 

Het college heeft tot voor kort aangegeven eind november de zienswijzen te beantwoorden 

en als gevolg daarvan het ontwerp bestemmingsplan al dan niet te wijzigen.  

De betrokken wethouder heeft met de bewoners van de Knijpslaan afgesproken dat zij op de 

hoogte gehouden worden van de voortgang van de procedure. 

De planning die wij als bewoners zelf hebben moeten achterhalen via de raadskalender, de 

Lange Termijn Agenda en diverse raadsleden was: 

 beeldvorming  informatiebijeenkomst 21   november 

 oordeelvorming raadscommissie  3  december 

 besluitvorming  raadsvergadering   19  december  

 

Nu is de datum van de informatiebijeenkomst gewijzigd, wederom zonder dat wij zijn 

geïnformeerd. De overige data zijn in de LTA nog steeds ongewijzigd. 

 beeldvorming  informatiebijeenkomst 12  december 

 oordeelvorming raadscommissie  3 of 11 of 12 december ? 

 besluitvorming  raadsvergadering   19  december ?  

 

In het gekste geval komt de beeldvorming na de oordeelvorming, aangezien dit wel heel 

ongeloofwaardig is gaan we ervan uit dat oordeelvorming plaats vindt op 12 december. Dit 

betekent het volgende voor u als raadsleden: 

U kunt ‘s middags beeldvormen en geïnformeerd worden over de beantwoording van 

de zienswijzen en eventuele wijzigingen, u dient u dezelfde avond in de 

raadscommissie tot een zorgvuldige oordeelvorming te komen en binnen een week in 

de raadsvergadering te besluiten! 

Verwijzend naar de perikelen omtrent de terinzagelegging voor de zomervakantie lijkt het er 

verdacht veel op dat er weer (te)veel onderwerpen onder druk van de naderende 



kerstvakantie behandeld moeten worden. Hierdoor worden bijeenkomsten en vergaderingen  

’s middags in plaats van ’s avonds gepland, tijden die de opkomst van werkzame raadsleden 

over het algemeen niet bevorderen. Ook voor de werkzame omwonenden wordt het 

verdraaid moeilijk om telkens ’s middags acte de présence te geven.  

In het algemeen is er onduidelijkheid over de plaats en tijd van de genoemde 

informatiebijeenkomst. Afhankelijk van waar een document wordt geopend op de website 

verschijnen verschillende tijden. De informatiebijeenkomst wordt in de raadszaal gehouden 

van 15.00u-16.00u of van 16.00u-17.00u, de daarop volgende informatiebijeenkomst (N33) 

heeft een inloop vanaf 15.45… 

We worden niet op de hoogte gehouden. We hebben niets gehoord over de 

informatiebijeenkomst van 21 november en ook niet over de verplaatsing naar 12 december..  

Samenvattend: 

 

1. De tijd die de raadsleden wordt gegund tot een oordeel te komen wordt beperkt tot 

een week, inclusief het informeren/beeldvormen! 

2. Er wordt een informatiebijeenkomst in de agenda gepropt, enkele uren voor een 

raadscommissie waarin oordeelvorming moet plaatsvinden, of zelfs erna? 

3. Als omwonenden worden we nergens over geïnformeerd. Niet over bijeenkomsten, 

niet over de planning, niet over de agenda of wijzigingen, niet over een inmiddels 

nieuw uitgevoerde mobiliteitsstudie voor de rotonde A7/Kerkstraat/Rijksweg, nergens 

over… 

 

Derhalve verzoeken wij u: 

 er bij het college van B&W en de griffie op aan te dringen de planning en de agenda 

op orde te brengen 

 er bij het college van B&W op aan te dringen de beantwoording van de zienswijzen / 

Nota Zienswijze Commentaar en Wijziging in ieder geval niet uit te stellen tot 12 

december maar uiterlijk eind november als deadline aan te houden. 

 er bij het college van B&W op aan te dringen ons als omwonenden conform afspraak 

te informeren over het verloop van de procedure 

 deze verzoeken in elk geval op de agenda te plaatsen van de komende 

raadsvergadering van 28 november 

 

Hoogachtend, 

 

Rolf Mulder / Maurits Jansen 

Namens bewoners Knijpslaan 71 t/m 83 



   

   

 

   
Bestemmingsplan 
McDonald’s  

    

   

    

Van: Harm de Muinck Mailadres: harm.demuinck@midden-groningen.nl 

Datum: 9 december 2019 Zaak: 2019-020189 

Aan: De heer Henk Bos, raadslid GroenLinks 

 

 

De heer Bos, raadslid namens GroenLinks, verzoekt om een overzicht van de geschiedenis tot nu 

toe betreffende de vestiging van een McDonald’s restaurant in Kolham. Door middel van dit memo 

wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in hoe en wanneer er is gecommuniceerd met de 

omwonenden. De telefoongesprekken en mails die in het iets verdere verleden zijn verstuurd, zijn 

niet opgenomen. De heren Jansen en Mulder zijn de contactpersonen namens de buurt Knijpslaan 

71/83.  

 

Informatiebijeenkomst door McDonald’s  

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. De gemeente was zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd.  

 

Bezoek vestiging Hoogkerk 

Op 25 februari 2019 is 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. De gemeente was zowel ambtelijk als bestuurlijk vertegenwoordigd. 

 

Raadsvergadering 

Op 28 februari 2019 is door omwonenden ingesproken bij de raadsvergadering en heeft de raad 

kennis genomen van de zorgen van omwonenden.  

 

Bestuurlijk overleg 

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

Boersma en Verschuren. 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 Midden-Groningen informatie wilde ophalen over wat er bij de omwonenden 

leeft, vanwege de komst van een McDonald’s restaurant. Tijdens deze bijeenkomst is ook de 

bewonersbrief van 18 februari 2019 en de notitie met aandachtspunten van 13 maart 2019 door de 

omwonenden toegelicht. Ook heef er overleg plaatsgevonden over relevante aspecten, zoals de 

procedure, de milieucategorieën, de reclamemast, een alternatieve locatie voor het restaurant, de 
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belangenafweging in relatie tot omwonenden, de verkeersafwikkeling en de openingstijden. Van dit 

overleg zijn notulen gemaakt.  

 

Ingekomen brief 

Door middel van een brief van 16 april 2019 is door omwonenden gereageerd op de notulen. Op 17 

april 2019 is hierop door ons gereageerd en aangegeven dat de reactie wordt toegevoegd aan het 

verslag en wordt meegewogen in het besluit op het verzoek.  

 

Raadscommissie 

Op 9 mei 2019 is door de heer Mulder ingesproken bij de raadsvergadering.  

 

Ingekomen brief 

Op 12 mei 2019 is van omwonenden een brief binnengekomen ter voorbereiding op het bestuurlijk 

vervolgoverleg.  

 

Bestuurlijk overleg 

Op 16 mei 2016 is een bestuurlijk overleg gehouden. Van gemeentezijde is een presentatie 

gehouden van het onderzoek naar een alternatieve locatie en is de ingekomen brief van 12 mei 

doorgesproken. Hierbij is ook de door omwonenden veronderstelde waardedaling aan de orde 

gekomen. Van dit overleg zijn notulen gemaakt. Naast een aantal omwonenden was ook Vereniging 

dorpsbelangen Kolham bij dit overleg aanwezig.  

 

Raadsvergadering 

Op 4 juli 2019 is door de heer Jansen ingesproken bij de raadsvergadering.  

 

Bestuurlijk overleg  

Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg is een brief van de omwonenden binnengekomen. Doel van 

het overleg van 8 juli 2019 was om toelichting te geven op het voorliggende collegevoorstel en het 

vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan. Ook is aangegeven dat het informele proces is 

afgerond en dat het formele proces start. Tijdens het overleg is op uitdrukkelijk verzoek van de 

omwonenden verzocht om de terinzagelegging uit te stellen tot na de zomervakantie. Wij hebben 

aangegeven dat de besluitvorming heeft plaatsgevonden voor het zomerreces, maar dat dit niet de 

consequentie heeft dat daags na de vergadering de terinzagelegging start, zoals door omwonenden 

werd verondersteld. Daarmee zou het plan gedeeltelijk gedurende de zomervakantie ter inzage 

worden gelegd. Na afstemming met omwonenden is bepaald dat het ontwerpbestemmingsplan van 
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22 augustus tot en met 2 oktober 2019 ter inzage zal worden gelegd en dat de informatieavond zal 

worden gehouden op 27 augustus 2019. Van dit overleg zijn notulen gemaakt. 

 

Inloopbijeenkomst 

Op 27 augustus 2019 waren zes omwonenden (drie adressen van Knijpslaan 71/83) bij de 

inloopbijeenkomst aanwezig.  

 

Zienswijzen 

Medio oktober zijn zienswijzen ontvangen van onder andere omwonenden. Door middel van een 

officiële ontvangstbevestiging is hierop gereageerd.  

 

Raadsvergadering 

Op 17 oktober 2019 is door de heer Mulder ingesproken bij de raadsvergadering. In deze 

vergadering zijn alle ingekomen zienswijzen als ingekomen post voor de raad als agendapunt 

geagendeerd.  

 

Ingekomen brief 

Op 20 november 2019 is van de omwonenden een brief binnengekomen waarmee aandacht wordt 

gevraagd voor de voorgenomen planning van de besluitvorming rondom de voorgenomen vestiging 

van McDonald’s met McDrive en de reclamemast.  

 

Informatiemail 

Op 21 november is ambtelijk een mail gestuurd naar de omwonenden en de dorpsverenigingen 

Kolham en Froombosch. De volgende punten zijn aan de orde gekomen:  

- Ander aanspreekpunt in verband met bezetting 

- Uitleg over de procedure 

- De bijgestelde planning 

- Moment waarop alle informatie openbaar wordt 

Voorafgaand aan de mail is ook telefonisch met de heren Jansen en Mulder gesproken door de 

behandelend ambtenaar de heer De Muinck. Daarop is geen reactie om verduidelijking of 

opmerkingen binnengekomen.  

 

Informatiemail 

Ambtelijk is op 25 november 2019 een mail gestuurd naar de heren Jansen en Mulder. Agendapunt 6 

van de gemeenteraad van 28 november aanstaande is onder andere de lijst met ingekomen 
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stukken. Onder punt 9 staat de ingekomen brief van de provincie, waarmee aangegeven wordt dat 

de zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan wordt ingetrokken. Aangegeven is dat de 

mobiliteitsstudie bij het ontwerpbestemmingsplan en dit afzonderlijke traject nader op elkaar zijn 

afgestemd. Daarop is geen reactie om verduidelijking of opmerkingen binnengekomen.  

 

Kennisgeving stand van zaken 

Op 29 november jl. zijn degene die een zienswijze hebben ingediend per brief op de hoogte gesteld 

van de stand van zaken en planning. De initiatiefnemer is daar zowel telefonisch als per mail van 

op de hoogte gesteld.  

 

 


