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Geachte heer/mevrouw, beste bewoners, 
 

Wij hebben op 5 juli 2019 per emailbericht een brief van u ontvangen. Deze brief heeft een relatie 

met de uitnodiging voor een overleg op 8 juli 2019 waarin een toelichting is gegeven op het 

collegebesluit van 9 juli 2019 inzake de vestiging van Mc Donalds in Kolham.  

U vraagt ons kennis te nemen van de brief en de eis om het voorgenomen collegebesluit uit te 

stellen. Deze eis heeft u naar zowel raad als college toegestuurd. 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van uw brief.  

In het overleg van 8 juli 2019 is door u aangegeven dat er verwarring is ontstaan tussen 

besluitvorming en ter inzage legging. Als omwonenden was u er vanuit gegaan dat het ontwerp 

bestemmingsplan met ingang van 9 juli 2019 ter inzage werd gelegd. Daarmee zou het plan 

gedurende de zomervakantie ter visie worden gelegd.  

Door ons is aangegeven dat het niet ging om een ter visie legging, maar de besluitvorming van het 

college van burgemeester en wethouders. Wij hebben gemeend om de besluitvorming niet uit te 

stellen tot na de zomervakantie. Op 9 juli 2019 was het voltallige college aanwezig, waardoor er 

voor gekozen is om op deze datum te besluiten. Dat had ook eerder dan 9 juli jl. het geval kunnen 

zijn, maar toen waren de benodigde stukken nog niet gereed.  

U eist in uw brief dat de ter inzage legging periode verplaatst wordt tot na de zomervakantie. Na 

afstemming met u als omwonenden is afgesproken dat de ter inzage legging van de stukken wordt; 

van 22 augustus tot en met 2 oktober 2019. De informatieavond zal worden gehouden op 27 

augustus 2019.  

In de raadsvergadering van 4 juli 2019 is aan de orde geweest om de ter inzage termijn te 

verschuiven. In uw brief wordt gesproken over een verlenging van de ter inzage termijn. Dat zijn 

verschillende opvattingen. Een ter inzage termijn is een periode van 6 weken.  
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Uw suggestie die is gedaan in de toelichting in uw brief, is inmiddels ingehaald door de afspraken 

die gemaakt zijn tijdens ons laatste overleg op 8 juli 2019.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen.  

  

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
J. Boersma 

Wethouder 

 

 

 

 


