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Geachte heer Beukeveld,

Naar aanleiding van uw aan de burgemeester van deze gemeente gerichte brief d.d. 27 septe::..ber 1999
betreffende een ~:1acht in het kader van het 'bestemmingsplan Heege-West 3, delen wij u het volgende mede.

. -

Allereerst onze excuses voor de late beantw,oording van de brief.

Het in uw brief genoemde congrescentrum past inderdaad niet binnen het inmiddels door Gedeputeerde
Staten goedgekeurde bestemmingsplan Heege-West 3, doch is evenmin in overeenstemming met het
daarvoor voor dit gebied geldende bestemmingsplan.

Wij gaan er vanuit dat u dit in de onderhandelingen die u de afgelopen periode met onze medewerker de
heer G. Metselaar heeft gehad over het Europark wel duidelijk is geworden.
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Me~ ingang van 14 ()krober 1999 heeft gedurcndc de wettelijke tennijn van vie~ weken het on~-erp
bes~emming5pl.an Heege 'yest 3 voor een iede~' ter inzage gclegerl. Er is biIU1en die tennijn één
zieqswijze ingediend.

Dit!bestemmingsplan om..'at het gebied VélI1 ca 29 ha ten zuiden van Cçe\'orden, begrensd door de
Euregioweg:o de Rondvv'eg en de Rijksgrens en het sluit naadloos Mn op het bedrijfsterrein Heege
we~t 2. Het j,s feitelijk onderdeel van het in ontwikkeling zijnde Europark. Heege west 3 is het
laa~te deelgebied van Ellropark op Nederlands grondgebied, dat nog geen bedTijfsbcstemming
heeft. De bestemming is nu nog agrari5Çh in het oude bestemnung5pl.an Buitengebied, dat hier nog
van kracht is. Met het oog op de ont\1,'ikkeling \'an Europm'k was dit g~bied namelijk reeds buiten, --'"

het nieu\1,'e bestenlIningsp1.wl voor het buitengebied gelaten.

Qua tekens)'steem is gekozen voor het Duitse systeeJ1J. De kleuren van de I.aart wijken dus af ,,-no
het ,systeem dat ",ij nonnalirer hanteren, namelijk het NIRo,\r (Nederlands fnstituut voor de
Ruimtelijke Ordening) s)'ste.em. In juridische zin heeft dit o\'erigens geen consequenties. De reden
\'oor deze keuze is het wegtrace op de grens. Door hetzelfde systeem te hanteren (aIldets dall bij ons
is de teken..lUethodiek Ul Duitslwld wettelijk voorgeschreven:) ontstaat eenduidigheid en kUJUlen de
kaarten a.l$ een lcgpuz.ze.l op elkaar aansluiten.
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Vo~r de inooud van het .plan verwijzerl wij naar de plc.mtoelichting" de voorscluiften en de pJ.ankaa.rt,
die ivoor u ter inzage liggen.I

Dejzïenswjjze die is inge.komen, is afkomstig v..m de Nederlandse \'ereniging van Yarkenshouders
(NyV). Het is een algemene ziens\vijze, die niet specifiek op dit bcstemmi:-.gsplan betrekking hecft.
maM op de fosfaatproblematiek in het algemeen. Door onttrekking Vat1 taudbouwgronden voor
anqcre doeleinden, UI dit geval industri.e, wordt de ruinlte om varket1$ln~st af te zetten, verkleind:

-

In de ziens\vijze wordt een aantal m.aatregelen genoemd om het o,..ersehot :'.an m.ioeràlen uit de
m'.tIkt te haJ_en. Indien deze m~tregele.o ni.et afdoende worden gCnï)men, d,'t.-J i:. de beo_ogde
best~mtningswijziging in de ogen van de NVV niet aanvaardba..lr en \'/ordt verzocht het
be~emmingsplan niet vast te stellen.

Wij zijn van mening. dat de varkensmestproblematiek een s...rieuze" maar boven locale problematiek
is. Een maatregel. die \'\-ij o'lerigeI1S u11ssen. is de verkleining ,raT! de '\!arkenSsblpel en daannee de
mestproductie. Wat hier verder ook Vall zij, wij vinden dit een.prl.)bleerJl 'fan nationale orde en
oplossin/o1;en moeten tussen de nationale overheid en de bedrijfsrak worden overeer,qeknmen- H~t


