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Spreekrecht, gemeenteraadsvergadering van de Gemeente Midden-

Groningen, 28 februari 2019 

 

Spreker: R. Mulder, namens de bewoners. 

 

Betreft: zorgen van de bewoners Knijpslaan 71 t/m 83 

 

Geachte Gemeenteraad van de Gemeente Midden-Groningen 

(GMG), 

Op 5 februari ’19 zijn wij door McDonalds uitgenodigd in motel 

Westerbroek voor een infoavond betreffende hun plannen voor het 

realiseren van een McDonalds restaurant op het bedrijvenpark 

Rengers. De wethouder Boersma en de heer Koetje waren hierbij 

aanwezig. De plannen van McDonalds zijn er al sinds april 2018 

maar tot op heden zijn wij door de GMG hiervan niet op de hoogte 

gebracht. Op deze avond werden de plannen ons kenbaar gemaakt, 

w.o. de locatie op het uiterste oostelijke deel van het terrein, 

grenzend aan onze achtertuinen. Ook werden wij overrompeld met 

het feit dat er ook een reclamelichtmast van 40 mtr hoog op dit 

terrein wordt geplaats die wij dus volledig in het zicht hebben en 

welke tot 23:00 blijft branden en mogelijk in de toekomst 24 uur/d. 

We hebben direct onze zorgen geuit omtrent; het hoge aantal extra 



verkeersbewegingen, (zwerf)vuil, stank, lawaai en de komst van 

“hang jongeren”. In de discussie over de plannen werd ons door 

GMG in een dreigende vorm gemeld dat er ook een bedrijf kan 

komen met milieucategorie 4.2 waarbij wij moesten denken zware 

constructiebedrijven zoals een scheepswerf. Dit sloeg bij ons in als 

een bom omdat destijds bij de ontwikkeling van het bedrijvenpark 

Rengers er met ons als bewoners is af gesproken dat er kleine niet 

milieubelastende bedrijven zouden komen. Deze afspraken zijn in 

2007 per brief vastgelegd. Na onderzoek blijkt dat in 2013 het 

bestemmingsplan Berdrijvenpark Rengers definitief is gemaakt met 

de mogelijkheid voor vestigingen van bedrijven met milieu categorie 

4.2 en onder besluit tot 5…, dit is niet in lijn met de brief van 2007 

en hierover zijn wij ook niet geïnformeerd! Ook blijkt uit onderzoek 

dat bedrijven met categorie 4.2 zich alleen mogen vestigen in de 

kern van het bedrijventerrein en niet aan de randen w.o. de 

beoogde plek van McDonalds. Deze misleiding en het niet 

informeren van ons als bewoners rekenen wij de GMG zwaar toe. 

Met de komst van een McDonalds en een tankstation ernaast gaf 

een berekening uit de presentatie aan dat er per etmaal ca. 1200 

extra voertuigbewegingen zullen komen! Met dit gegeven hebben 

wij GMG gevraagd hoe het zit met de op handen zijnde 

verkeerssituatie aan de voorzijde van onze woningen waar wij in 

2017 een brief van hebben ontvangen over plannen maar tot op 

heden er nog niets over bekend is. 

We hebben het idee dat deze avond er voornamelijk op was 

gericht een voorschot te nemen op de haast onvermijdelijke 

planologische vergelijking in verband met onze woningen en 

onze woonomgeving. (zie ook bijlage 4) 

 

 



 

Feiten 

1. De plannen van McDonalds passen niet in het huidige 

bestemmingsplan. Een wijziging in het bestemmingsplan moet 

daarvoor plaatsvinden in de vorm van een horeca 

bestemming wat op zich niet passend is in het Bedrijvenpark 

Rengers. Als voorbeeld: in Assen en andere plaatsen waar 

McDonalds een vestiging heeft hebben de  bedrijventerreinen  

geen industrieel karakter. 

2. Met de komst van de McDonalds worden de huidige horeca 

ondernemers in Hoogezand en omstreken gedupeerd. 

3. In het huidige bestemmingsplan wordt duidelijk vermeld dat 

reclame (masten) niet hoger dan 6 meter mag zijn. De komst 

van een reclamelichtmast van 40 meter hoog is dan ook 

buiten proportioneel. Als voorbeeld: in Assen staat er ook 

geen lichtmast van 40 meter langs de A28. 

4. McDonalds pretendeert een zichtlocatie met goede 

bereikbaarheid. Het huidige bestemminsplan voorziet in 

zichtlocaties langs de A7 en dat is niet de beoogede locatie! 

5. Met het vestigen op het uiterst oosterlijke deel van het 

bedrijvenpark wordt geen gebruik gemaakt van afslag 40 

waarmee de belasting volledig op afslag 41 komt. 

6. Het huidige bestemmingsplan geeft aan dat de huidig 

gevestigde tankstation een “Exoot” is, daarmee niet passend 

in het plan. Met de komst van een tweede tankstation wordt 

een uitzondering (exoot) overschreven. 

7. Het huidige bestemmingsplan geeft aan dat de ontwikkeling 

van het bedrijvenpark een parkachtige aanzicht dient te 

hebben met berm, oever en waterpartijen. Een plaatsing van 

een reclamelichtmast zou daarin niet passend zijn. 

  



 Waar maken wij ons zorgen over: 

In verband met de voorgenomen vestiging van McDonalds: 

- De hoge extra verkeersbewegingen (1200 p/d) die vooral in 

de avonden en in het weekend plaatsvinden 

- Lawaai door het extra verkeer en personen die zich op het 

terrein van McDonalds en het tankstation bevinden 

- Horizonvervuiling door plaatsing van de reclamelichtmast die 

ook bij donker tot 23:00 goed zichtbaar zal blijven en in de te 

verwachten toekomst 24 p/d 

- (zwerf)Vuil wat nu ook al aanwezig is en zal worden versterkt, 

McDonalds zegt dit op te ruimen maar ook dat geeft de nodige 

overlast in de vorm van mensen die langs je woning lopen om 

dit op te ruimen. 

- Door het vuil zal er ongedierte (muizen en ratten) komen en 

vogels w.o. meeuwen met hun lawaai en overlast 

- Stank (frituur-/bak-/kooklucht van afzuigkappen) 

- Hangjongeren ’s avonds, ‘s nachts en in de weekenden 

Naast de genoemde overlast van de komst van de McDonalds is er 

ook nog de nijpende verkeerssituatie voor onze woningen. Wat gaat 

hiermee gebeuren? Sinds 2017 zijn wij hierover niet meer 

geïnformeerd! 

- Er zijn geruchten over een bypass, een verbreding, een 

turborotonde, een andere afslag.  

  



Concluderend. 

Met deze twee ingrijpende veranderingen (1 komst McDonalds en 2 

op handen zijnde verandering in de verkeerssituatie), die een 

behoorlijke impact hebben, vragen wij ons af in hoeverre onze wijk 

nog bewoonbaar is? Wat zeker een feit is dat met deze 

veranderingen ons woongenot zal afnemen. 

Tevens maken wij ons nu al zorgen over het feit in hoeverre onze 

woningen nog verkoopbaar zijn? Iedereen die spreekt zegt; leuk 

een McDonalds maar ik zou hem ook niet in mijn achtertuin willen 

hebben! Ook een nieuwe koper is die mening waarschijnlijk 

toegedaan. 

Wij als bewoners zijn letterlijk zeer ongelukkig met deze 

ontwikkeling en willen met de gemeente de gevolgen en 

mogelijkheden bespreken omtrent de verkoop en verhuizing 

wanneer het plan doorgang vindt! 

  



Hoe nu verder; onze wensen/eisen 

- Wij verwachten van de GMG dat wij van verdere stappen op 

tijd zullen worden geinformeerd. 

o Vaststelling plan door college met alternatieve 

zienswijze zoals al besproken 

o Beeldvorming gemeenteraad 

- We willen graag inzage in de uitgevoerde onderzoeken; zowel 

planologisch als op het gebied van de verkeers- (bewegingen) 

- We willen (wat op de infoavond is besproken en ook is 

toegezegd) een uitwerking van de haalbaarheidsstudie voor 

een andere locatie van McDonalds op het bedrijventerrein 

- We willen een uitbreiding op het verkeersonderzoek, waarbij 

wordt uitgegaan van de situatie dat McDonalds/McDrive gaat 

uitbreiden en/of 24 hr/d open gaat 

- We willen de combinatie zien van de ontwikkeling van net 

bedrijventerrein en de entree A7/Kerkstraat 

- We willen een onafhankelijk onderzoek naar de leefbaarheid 

van onze wijk en de consequenties van de voorgenomen 

plannen, zowel McDonalds als de A7/Kerkstraat 

 

We weten dat we wat betreft de procedure aan het begin staan en 

wellicht dit spreekrecht te vroeg aanwenden. De ernstige gevolgen 

voor onze woonomgeving en de financiële consequenties geven 

echter voldoende noodzaak deze weg te bewandelen. 

 

Bijlagen 

1 Luchtfoto’s huidige/toekomstige situatie 

2 Kaarten huidige/toekomstige situatie 

3 Kaart milieuzonering uit “Bestemmingplan Bedrijvenpark 

Rengers” 

4 Brief 19 oktober 2007 van Bedrijvenpark Rengers 


