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Aan de gemeenteraad van Midden-Groningen 
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9600 AB  HOOGEZAND 

 
 
 

 
 
 
Datum : 26 september 2019 
Documentnr. : 2019-079685 
Dossiernummer  : K17204 
Behandeld door : A.H. Wiechertjes 
Telefoonnr. : (050)3164779 
Antwoord op :  
Bijlage :  

Onderwerp : Zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan 
"Bedrijvenpark Rengers - A.B. Nobellaan" 

 
 
Geachte raadsleden, 
 
Met ingang van 22 augustus 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan "Bedrijvenpark Rengers - A.B. Nobellaan" 
gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen over dit plan zienswijzen bij u naar voren 
worden gebracht. Wij zien aanleiding van deze mogelijkheid gebruik te maken.  
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om de vestiging van een restaurant van McDonald's en een tankstation op 
de hoek van de A.B. Nobellaan met de Rijksweg West op bedrijvenpark Rengers mogelijk te maken. 
 
Het plangebied ligt in de nabijheid van het rotondecomplex in de N385/N387 ter hoogte van afrit 41 in de A7 en 
de Knijpsburg over het Winschoterdiep. Wij zijn samen met Rijkswaterstaat en uw gemeente bezig om een 
oplossing te vinden voor de verkeersproblematiek die zich voordoet bij de Knijpsbrug. Regelmatig is sprake van 
slechte doorstroming op afrit 41 en het rotondecomplex A7-N385/N387. De slechte verkeersafwikkeling heeft 
verkeersonveilige situaties tot gevolg doordat het verkeer op de A7 tot stilstand wordt gebracht. Er zijn 
verschillende aspecten die bijdragen aan de verkeersproblematiek, waaronder de inrichting van de Kerkstraat, 
de intensiteit van het verkeer, de verkeersregelinstallatie en de Knijpsbrug. De vestiging van een restaurant en 
een tankstation op bedrijvenpark Rengers komt hier nog bij en leidt tot extra verkeersstromen. 
 
Onderdeel van de toelichting van het bestemmingsplan is de door Goudappel Coffeng uitgevoerde 
"Mobiliteitsstudie McDonald's Hoogezand" van 1 maart 2019. In deze studie is de verkeersgeneratie van het 
restaurant en het tankstation berekend. Tevens is ingegaan op de verdeling van het verkeer over het wegennet. 
In het rapport is benoemd dat de Knijpsbrug een bottleneck voor de verkeersdoorstroming vormt en dat de 
gemeente Midden-Groningen en de provincie bezig zijn met een plan om de verkeersproblematiek van de 
Knijpsbrug op te lossen. In de studie wordt eenzijdig geconcludeerd dat er sprake is van een acceptabele 
doorstroming op de rotonde N385-A7-Rijksweg West.  
 
Wij zijn van mening dat de mobiliteitsstudie onvoldoende ingaat op de verkeersproblematiek in de omgeving 
van het plangebied en de reeds uitgevoerde verkeersonderzoeken (samengebracht in de rapportage 
'Verkeersanalyse Knijpsbrug e.o., Sweco 2019).  
De betrokken partijen (gemeente, Rijkswaterstaat en provincie) hebben een proces doorlopen met als doel om 
tot een maatregelenpakket te komen die de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid in en rondom Hoogezand 
verbeteren. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de vaststelling van een voorkeursvariant voor de verschillende 
locaties in en rondom Hoogezand in de vergadering van de Stuurgroep Knijpsbrug op 9 mei 2019. In de 
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stuurgroep-vergadering is tevens besloten dat de vestiging van een restaurant van McDonald's op bedrijvenpark 
Rengers nader onderzoek noodzakelijk maakt, omdat er extra verkeersstromen ontstaan (gemotoriseerd en 
langzaam verkeer) die ten tijde van de uitgevoerde verkeersanalyse niet zijn meegenomen.  
Wij verzoeken u om conform de afspraken die in stuurgroep-vergadering van 9 mei 2019 zijn gemaakt dit 
nadere onderzoek uit te voeren, waarvan de voorkeursvariant onderdeel uitmaakt.  
 
Over het voorgaande zullen wij overleg gaan voeren met uw college van burgemeester en wethouders. 
Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zullen wij onze zienswijzen al dan niet handhaven. 
 
 
 Hoogachtend, 
 
 Gedeputeerde Staten van Groningen: 
 
 Namens dezen: 
 

  
 

 R. Lander  
  Hoofd van de afdeling Ruimte en Samenleving 

 
 
 
 
 
































































































