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Froombosch, 1 oktober 2019

Geacht college,

Middels dit schrijven willen we als Vereniging Dorpsbelangen Froombosch namens onze leden onze 
zienswijze kenbaar maken aangaande de voorgenomen vestiging van een restaurant met 
verwijzingsmast op bedrijventerrein Rengers.

Noot vooraf:

Voorafgaand aan de duiding van onze zienswijzen willen we de aandacht vestigen op het volgende: 
Een blik in het land leert dat fastfoodrestaurants de neiging hebben om elkaar op te zoeken en zich bij
voorkeur met 3 of 4 soortgelijke restaurants in een klein gebied vestigen. Op het Rengerspark is op dit
moment nog voldoende ruimte voor het vestigen van meerdere restaurants.

Zienswijze 1: Landelijk gebied

In 2003 is een vergunningsaanvraag voor een restaurant van dezelfde ondernemer op ca. 200m van 
de huidige planlocatie door de provincie Groningen geweigerd. De hoofdreden hiervoor was de 
aantasting van het landelijk gebied door onder meer de verwijzingsmast. Sinds 2003 is er vanuit 
Froombosch in de kijkrichting van de planlocatie weinig veranderd. Wij zijn dan ook van mening dat 
de waarde van het landelijk gebied niet is gewijzigd. Des te meer bevreemd het ons dan ook dat de 
gronden waarop de provincie de vergunning niet heeft verleend nu door de gemeente terzijde 
worden geschoven. Graag willen we van de gemeente weten waarom ons landelijk gebied geen 
waarde meer heeft, danwel dusdanig in landschapswaarde is gedaald waardoor de gemeente nu de 
mogelijkheid ziet om wel een vergunning te verlenen. 
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Zienswijze 2: bouwhoogte

In de plannen die nu gepresenteerd worden is sprake van het oprichten van een verwijzingsmast met 
een hoogte van 40 meter. De huidige maximaal toegestane hoogte van dergelijke reclame-uitingen is  
6 meter. Vanuit grote delen van Froombosch is er vrij zicht op de kruising van de A7 en de N387. 
Direct hierachter bevindt zich het plangebied. De boomkruinhoogte rondom de kruising is ca.12m 
(vergelijk: http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ )  en belemmert nu het zicht op reclame-uitingen op 
het bedrijventerrein. Een mast van 40 meter hoogte steekt 28 meter boven deze boomgrens uit en 
komt dus rechtstreeks in het vizier van de bewoners van Froombosch.

Binnen de bebouwde kom van Hoogezand komt deze bouwhoogte meer voor. Het baart ons als dorp 
echter zorgen dat de bouwgrens van hoge bebouwing meer en meer richting het landelijke gebied 
komt te liggen en zijn van mening dat van de bouw van deze mast een ongewenste precedentwerking
uitgaat. Refererend aan de “noot vooraf” voorzien we binnen korte tijd de plaatsing van meerdere 
masten, omdat de gemeente geen mogelijkheid heeft derde partijen te discrimineren.

Ook de bouwhoogte zelf is opvallend. In Nederland zijn nauwelijks verwijzingsmasten van firma 
McDonalds met een dergelijke hoogte te vinden. Navraag leert dat er enkel in Zwolle en Rotterdam 
exemplaren staan. In die gevallen gaat het om locaties in grootstedelijke gebieden. Ondanks alle 
ambities is te stellen dat Midden-Groningen of Hoogezand/Kolham geen grootstedelijk gebied is en 
een dergelijke bouwhoogte is dus overbodig. 

Zienswijze 3: zichtbaarheid

De inrichting van het Rengerspark biedt voldoende mogelijkheid om het restaurant te vestigen op een
zichtlocatie naast de A7. De nu beoogde locatie is geen zichtlocatie waardoor het plaatsen van 
verwijzingsmasten noodzakelijk wordt. Indien de locatie van het restaurant wordt verplaatst kan de 
verwijzingsmast binnen de nu geldende hoogte van 6 meter gehouden worden. Het is dus niet nodig 
om het bestemmingsplan om wille van zichtbaarheid te wijzigen. Hierdoor vervalt de overlast van de 
verwijzingsmast in Froombosch. Het argument dat de berijder van de A7 de afslag mist doordat een 
hoge verwijzingsmast ontbreekt is niet valide: bij een plaatsing midden op het Rengerspark aan de A7
is er ruim de mogelijkheid om afrit 40 of 41 te benutten.

Zienswijze 4: verlichting

In het verlengde van de bouwhoogte willen we wijzen op de 10,5m2 verlicht oppervlak tussen de 
29,5 meter en 40 meter hoogte.  Zoals in zienswijze 2 verwoord bevindt dit zich boven de boomgrens 
waardoor de reclame-uiting dag en nacht zichtbaar zal zijn in grote delen van Froombosch. Hier is een
parallel te trekken met de reclame-uiting van Essity. Deze bestaande lichtreclame heeft een 
dusdanige lichtuitstraling dat het in het donker alle andere verlichting overheerst en als zeer storend 
wordt ervaren. De bovenzijde van de nieuw op te richten mast steekt ca. 10m boven de lichtreclame 
van Essity uit en zal nog meer gaan overheersen.

Het is bekend dat verlichting negatieve invloed heeft op het leefritme van mens en dier. Bovendien is 
het in een tijd waarin gemeente Midden-Groningen zich als duurzame gemeente profileert (neem 
bijvoorbeeld het zonnepark ten zuiden van Froombosch) zeer opmerkelijk dat het mogelijk gemaakt 
wordt om een verwijzingsmast dag en nacht te verlichten. In de voorgestelde bestemmingswijziging 
mag de mast op volle kracht branden tussen 07:00 en 23:00 uur. Tussen 23:00 en 07:00 uur wordt 
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gedempte verlichting toegestaan. Dat de verwijzingsmast verlicht wordt door de
ondernemer begrijpen we. Om energieverspilling te voorkomen en overlast voor omwonenden te 
verminderen zouden we graag zien dat deze tijden worden aangepast naar:

• tussen 07:00 uur en 19:00 uur: volle lichtsterkte of bij daglicht: uit.

• tussen 19:00 uur en 23:00 uur: gedempte lichtsterkte.

• tussen 23:00 uur en 07:00 uur:  géén verlichting.

Wederom refererend naar de “noot vooraf” willen we met het instellen van een verlichtingsritme 
voorkomen dat in de toekomst additionele lichtvervuiling onze leefomgeving verstoort.

Zienswijze 5: Volksgezondheid

Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft kort geleden het Nationaal 
Preventieakkoord ondertekend. Dit akkoord spitst zich toe op het verminderen van roken, obesitas en
verslavende middelen. Als lokale vertegenwoordiger van dit akkoord zou de gemeente zich in moeten
zetten voor het realiseren van de doelstellingen. Het is duidelijk dat de vestiging van een fastfood 
restaurant niet bijdraagt aan de doelstelling om obesitas te verminderen. Graag zouden we dan ook 
zien dat de gemeente in dit vraagstuk haar verantwoordelijkheid neemt en daar waar ze de kans krijgt
om fastfood te weren, ze deze kans benut.

De geplande locatie van het restaurant, dichtbij de Knijpslaan, is in deze ook ongelukkig te noemen. 
Zoals bekend is de Knijpslaan voor scholieren vanuit Froombosch en Kolham de gebruikelijke 
fietsroute naar het voortgezet onderwijs in Hoogezand. Juist deze groep is vatbaar voor de 
verleidingen die fastfood biedt.

Zienswijze 6: Bedrijventerrein

Het Rengerspark is een bedrijventerrein. Het mooie aan dit terrein is dat het redelijk afgeschermd van
bewoning en omwonenden is gesitueerd, maar toch direct aan uitvalswegen is gelegen. Dit maakt het
aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen. De komst van een restaurant heeft een aantal 
nadelen. Enerzijds leidt het tot verloedering van het terrein door bijvoorbeeld zwerfafval en 
nachtelijk verkeer en anderzijds, wederom verwijzend naar de “noot vooraf”, tot een snelle vulling 
van het industrieterrein.

Bij een 'vol' industrieterrrein zal moeten worden uitgebreid. Gelet op de ligging van de A7 is 
uitbreiding richting Froombosch voor de hand liggend. Dit is echter niet nodig, of wordt pas later 
realiteit, indien restaurants op een meer voor de hand liggende locatie als het winkelpark aan de 
Vosholen of winkelcentrum Hoogemeeren worden gehuisvest. Graag willen we van de gemeente 
weten waarom restaurants met veel moeite op een industrieterrein moeten worden ingepast terwijl 
er een meer voor de hand liggende locatie beschikbaar is.
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Zienswijze 7: precedentwerking

Terugkerend naar de “noot vooraf”, met inachtneming van de voorgaande zienswijzen zouden we 
graag zien dat in het gewijzigde bestemmingsplan het aantal restaurants wordt gemaximaliseerd op 
één. Dit om de precedentwerking die van het geplande restaurant uitgaat vroegtijdig te kunnen 
elimineren.

Zienswijze 8: Omgang met omwonenden

In de nasleep van het vergunningstraject aangaande het Zonnepark Sappemeer heeft de gemeente 
beloofd om omwonenden en belanghebbenden beter te informeren over lopende trajecten. Tot onze 
grote verbazing worden de inwoners van Froombosch wederom geconfronteerd met een totaal 
gebrek aan voorlichting door de gemeente, terwijl de geplande verwijzingsmast direct van invloed is 
op het leefcomfort van dorpsbewoners en huizenprijzen. Dit gedrag leidt ertoe dat burgers ongewild 
voor voldongen feiten worden gesteld. Graag willen we weten waarom de gemeente haar eigen 
afspraken in deze niet nakomt. 

Samenvattend wil Vereniging Dorpsbelangen Froombosch namens haar leden antwoord op de 
onderstaande vragen/overdenkingen:

• Waarom zijn de gronden waarop een eerdere vergunningsaanvraag werd geweigerd nu wel 
goed om een verwijzingsmast te plaatsen?

• De voorgenomen bouwhoogte is een bedreiging voor de uitstraling van het landelijk gebied.

• Door een andere locatie op het Rengerspark te kiezen vervalt de noodzaak voor een 
verwijzingsmast.

• De verlichtingssterkte en -tijden moeten worden aangepast aan de wensen van 
omwonenden.

• De gemeente dient haar uiterste best te doen voor het slagen van het Nationaal 
Preventieakkoord.

• De gemeente dient versnippering en verwatering van industrieterreinen te voorkomen.

• De vestiging van vergelijkbare ondernemingen moet worden voorkomen.

• De gemeente haar eigen beloften ten aanzien van omwonenden nakomen.

Hoogachtend,

Namens de leden van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch,

Het bestuur: K. Spakman, H. van Paassen, R. Vos, M. Westerdijk, en E. Wilthof
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