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De raadvan de gemeenteCoevorden;
overweegthet volgende:
Bij het besluit van 14 december1999heeftde raadhet bestemmingsplan
"HeegeWest 3"
vastgesteld.
Het bestemming."1Jlan
"HeegeWest3" is op 23 mei 2000 gedeeltelijkgoedgekeurddoor
Gedeputeerde
Statenvan Drenthe.Het bestemmingsplan
is nog niet onherroepelijk,omdat
er beroepis ingesteld.
Het bestemmingsplan
"HeegeWest3" voorziet in de realisatievan eengrensoverschrijdendindustrieterrein"Het Europark".
De realisatievan de bestemmingindustrieterreinis essentieelin verbandmet de
taakstellinguit het provinciale omgevingsplan(POP)die de gemeenteCoevordenheeft
voor de realiseringvan industrieterreinen.
De gemeenteheeft,ter uitvoering van de voorgenomenaanlegvan het bedrijventerrein
"HeegeWest3" de eigendomnodig van diversepercelen.Om de verwervingvan deze
percelenzekerte stellenis het nodig dat ter zakeeenonteigeningsplan
tot standkomt.
Daartoeheeftvanaf 31 mei 2000,gedurendeeenperiodevan vier wekeneenuitgewerkt
plan met de daarbij behorendestukken,zoalsbedoeldin artikel 80 van de
Onteigeningswet,ter inzagegelegen.Dezetervisieleggingis door burgemeester
en
wethoudersovereenkomstigartikel 3: 12van de Algemenewet bestuursrecht
niet alleenin
de Staatscourant,
maarook op de gebruikelijkewijze bekendgemaaktin het plaatselijke
huis aanhuis blad welke in dezegemeentewordt verspreid.
De navolgendepersonenhebbenten aanzienvan het plan tot onteigeningmet betrekkingtot
het bestemmingsplan
"HeegeWest 3" eenschriftelijke/mondelingezienswijzenaarvoren
gebracht.
I. De heerW.A.J. Veenhovenen mevrouwL. Veenhoven-van der Wal.
2. De heerH. Wesselink.
3. De heerH.G. Beukeveld.
De zienswijzeis door reclarnante(n)naarvoren gebrachtbinnende in artikel 3:13van de
Algemenewet bestuursrechtgesteldetermijn van vier weken.
Ten aanzienvan de zienswijzenvan reclarnante(n)wordt het volgendenaarvorengebracht
1. De heerW .A.J. Veenhovenen mevrouwL. Veenhoven-van der Wal hebbenbij schrijven
van 26 mei 2000 gereageerdop het door de gemeentegedaneschriftelijke bod van 23 mei
2000.Tevenshebbende heer\'v-.A.J.Veenhovenen mevrouwL. Veenhoven-van der Wal bij
schrijvenvan 14juni 2000 eenaanvullinggestuurd.

Betrokkenenhebbende volgendeopmerkingengemaakt:
a. De gemeentetot dan toe niet voldoendeheeftonderhandeld.
b. Het gedanebod is onvoldoende.
Het ondera genoemdeis ondervangendoor het feit dat de gemeentenadienhet
onderhandelingstraject
niet heeft gestaakt.Inmiddelsis er intensiefmet de familie
onderhandeld.Voorts geldt dat uit dejurisprudentieblijkt dat de Kroon verlangtdat eenbegin
gemaaktis met de onderhandelingen.
Hetgeenonderb is genoemd,dat de gemeenteniet voldoendeheeftgebodenvat de betrokkene
op als of ook de schuurin het bod is opgenomen.Het gedanebod heeftechterslechts
betrekkingop het perceelvoorzoverhet valt binnenhet onteigeningsplan.
In het vervolgtrajectis geblekendat de familie ondervoorwaardenwel bereidis tot de
verkoopvan het perceel,mits bij de verkoophet geheleperceelmet de daaropbevindende
schuurwordt betrokklënen mits de gemeenteeenperceelgrondaanbiedtter compensatie
waarbij op dat perceeleengelijkwaardigeschuurgebouwdmagworden.
De door de heerW .A.J. Veenhovenen mevrouwL. Veenhoven-van der Wal ingediende
zienswijzenzijn derhalveongegrond.
2. De heerWesselinkheeft bij de gemeenteaangegeven
dat hij niet op hetjuiste adresis
aangeschreven.
De heerWesselinkheeft het schrijvenwel ontvangen.De gebruikte
adresseringis geheelovereenkomstigde gegevensdie bekendzijn bij het kadasteruitgevoerd.
De onteigeningswetschrijft dezegangvan zakenook voor.
Omdatde heerWesselinkook in het Duitse gedeeltevan het Europarkbezittingenheeft
wordende onderhandelingen
voor eenaankoopvan zijn grondzowel aande Duitse zijde als
aandeNederlandsedoor de gemeenteEmlichheimgevoerd.De heerWesselinkheeft dan één
aanspreekpunt
waarbij overigenswel geldt dat de onderhandelaar,
voor zover het de
Nederlandseeigendommenvan de heerWesselinkbetreft,wel in opdrachtvan de gemeente
Coevordenhandelt.De door de Samtgemeinde
Emlichheimgevoerdeonderhandelingen
zijn
in het onderhandelingsdossier
terug te vinden.
Derhalvezijn de door de heerWesselinkingediendezienswijzenongegrond.

3. De heerH.G. Beukeveldheeft in de door hemingediendezienswijzendiverseredenen
genoemdop basiswaarvanhij van meningis dat geensprakekan zijn van onteigeningvan
zijn perceel.
De heerBeukeveldheeft,voor zover van belangin de onderhavigeprocedure,de volgende
opmerkingengemaakt:
a. Dat hij niet akkoordkan gaanmet de aangeboden
schadeloosstelling.
b. Dat de onteigeningsprocedure
te vroeg is ingezetomdatonvoldoendedoor de gemeente
Coevordenis onderhandeld.
c. Dat hii zelf wenstte realiseren.

A. De aangebodenschadeloosstelling.
Wij hebbeneenschadeloosstelling
aangeboden
die is berekendop basisvan de
Onteigeningsweten toepasselijkejurisprudentie.Wij hebbenonsdaarbij laten adviserendoor
eendeskundigeen zelfs door eentweededeskundigeeenonafuankelijkadvieslaten
uitbrengen.De hoogtevan de aangeboden
schadeloosstelling
is daarmeevoldoende
onderbouwd.Voorts geldt het gegeven,dat de heerBeukeveldvan meningis dat het geboden
bedragte laag is, niet in de weg staataaneenonteigening.De onteigeningsprocedure
biedt
namelijk voldoendewaarborgenvoor de vaststellingvan eenschadeloosstelling
waarmeede
onteigendein eenvergelijkbarevermogens-en inkomenspositiewordt gebrachtals voorheen.
B. Onvoldoendeonderhandelen.
De heerBeukeveldis van meningdat de onteigeningsprocedure
te vroeg is ingezetomdat
onvoldoendemet hem is onderhandeld.De heerBeukevelddoethiermeeeenberoepop artikel
17van de Onteigeningswet.Wij hebbenjuist wel zeerintensiefmet de heerBeukeveld
onderhandeld.Nu is geblekendat eenminnelijke overeenstemming
niet spoedigtot standkan
komenmag uw raadtot onteigeningbesluiten.Uit dejurisprudentieblijkt dat de Kroon
verlangtdat ten tijde van de administratieveproceduretenminsteeenbegin is gemaaktmet de
onderhandelingen
over minnelijke verwerving.Aan dezeeis is, geletop het inmiddels
opgebouwdeonderhandelingsdossier
ruimschootsvoldaan.
C. Zelfrealisatie.
Tot slot geeft de heerBeukeveldaandat hij zelf op de lokatie wil realiseren.In het algemeen
geldt dat er onvoldoendenoodzaakis om te onteigenenwanneerde eigenaarbereidis en in
staatmoet wordengeachtde gewensteontwikkeling voor zijn rekeningte nemen.De
beoordelingvan zijn capaciteithangtaf van de omstandigheden
van het geval.Daarbij telt in
iedergevalzwaarof de "aspirant-ontwikkelaar"bereidis en in staatis plannente ontwikkelen
die preciesovereenkomenmet het door de gemeentevastgesteldebestemmingsplan.
Tijdens
de gesprekkenen brievenvan de heerBeukeveldblijkt dat niet de bereidheidbestaatvolgens
het door uw raadvastgesteldebestemmingsplan
te ontwikkelen.Om de plannenvan de heer
Beukeveldte kunnenrealiserenis eenwijziging van het bestemmingsplan
nodig. Deze
bereidheidheeft uw raad niet getoonden daaromblijft de noodzaakom te onteigenen
onverkortbestaan.
De heerBeukeveldheeft na de laatsteonderhandelingsronde
van 8 september2000
aangegeven
dat de gemeenteniet meerwelkom is in het kadervan de minnelijke
onderhandelingen.
Het verloop van de onderhandelingen
kunt u vindenin het
onderhandelingsdossier
dat ten aanzienvan de heerBeukeveldis gevormd.Gelethierop zijn
de door de heerBeukeveldingediendezienswijzenongegrond.
Tenslotteoverweegtde raaddat ondanksherhaaldeen uitvoerigeonderhandelingen
met de
eigenaar/eigenaren
van de betrokkenpercelen/perceelsgedeelten
geenminnelijke
overeenstemming
over de aankoopvan de grondis bereikt.De onteigeningis derhalve
noodzakelijk.
Gelezenhet voorstelvan burgemeester
en wethoudersvan 31 -10- 2000
en gelet op artikel 77 en navolgendevan de Onteigeningswet.
Gelezenhet adviesvan de CommissieRuimtelijke Zakenc.a.van 20-11- 2000.

BESLUIT:
Niet tegemoette komenin de door de heerW .A.J. Veenhovenen mevrouw
L. Veenhoven-van der Wal, de heerH. Wesselinken de heerH.O. Beukeveldingebrachte
zienswijzenen dezederhalveongegrondte verklaren;
'}
Tot onteigeningten namevan de gemeenteCoevordenvan de onbebouwdeen gebouwde
eigendom,zoalsdezezijn aangegeven
op de bij het besluit behorendeen als zodanig
gewaarmerktegrondtekeningen lijst, vermeldendede groottevan de te onteigenen
percelenen gedeeltenvan percelenen de namenvan de eigenarenen zakelijk
gerechtigden,welke onteigeningzal plaatsvindenin het belangvan de ruimtelijke
ordeningen volkshuisvesting,ter verkrijging van de beschikkingover gemelde
eigendommen,begrepenin het door de raadvastgesteldebestemmingsplan
"HeegeWest 3", inhoudendede uitvoeringvan de geprojecteerde
bestemming,zulks ten
behoevevan de aanlegvan het bedrijfsterrein"HeegeWest3";
3. Dat niet tot dagvaordingwordt overgegaanvoordatonherroepelijkis beslistover de
goedkeuringvan het bestemmingsplan;
4. Dat het onteigeningsbesluitvervalt voorzoverin hoogsteinstantiegoedkeuringaanhet
bestemmingsplan
wordt onthouden(al danniet partieel).

Aldus beslotenin de openbarevergadering
van 12december2000.
De raad voornoemd,

~~~~
-

/

L%~~~~~~
i
. vo itter
, secretaris

