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Uw kenmerk brief van 19 juni 2000
Onderwerp: klacht tegen de burgemeester

Geachte heer Beukeveld

Naar aanleiding van uw eind juni ontvangen brief met een klacht tegen de burge-
meester van de gemeente Coevorden inzake de aan- en verkoop van i<aveis in 11et

Europark te Coevorden heb ik door mijn stafgroep kabinet informatie laten inwin-
nen. .
Daaruit is mij gebleken dat sinds de tweede helft van 1997 doór of namens de

gemeente Coevorden opnieuw met u wordt gecommuniceerd over mogelijke.
grond verwerving in het Europarkgebied. Ambtenaren van de gemeente, het rent-

meesters kantoor Houdringe en oud wethouder Ten Hoonte hebben daarbij onder

andere een rol gespeeld, evenwel zonder het voor beide partijen gewenste resul-

taat. Met name over de prijs per m2 kan geen overeenstemming worden bereikt.

Volgens de gemeente zijn in enkele stadia prijsaanbiedingen gedaan, maar een

verhoging van de prijs per m2 door de gemeente betekende ook een verhoging

van de vraagprijs uwerzijds, zodat er sprake lijkt van een vrijwel onoverbrugbare
kloof. Over de eventuele redelijkheid van bedragen onthoud ik mij van een oor-

deel.
Indien geen overeenstem~ing over de grondprijs kan worden bereikt kan, indien

voor de uitvoering van een door de gemeenteraad vastgesteld en het college van

gedeput,eerde Staten goedgekeurd bestemmingsplan door de overheid gronden
nodig zijn, ooteigening in het publiek belang plaats hebben. Onteigening kan alleen

geschieden in het algemeen belang en tegen een vooraf vastgestelde schadeloos-
stelling, één en ander volgens de wet gegeven voorschriften. In dit geval heeft de

gemeente die procedure in gang gezet.
Ook met betrekking tot de vaststelling van een bestemmingsplan (in casu Heege

West 3) geeft de wet waarborgen voor belanghebbenden in het kader van be-

zwaar en beroep. Uit uw brief heb ik niet kunnen opmaken dat u van die rechts-
middelen gebruik hebt gemaakt. Indien een bestemmingsplan onherroepelijk is
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geworden kan tot invulling of uitvoering worden overgegaan, hetgeen met betrek-
king tot Heege West 3 voor u dus aan de orde is.
Uit de voorliggende informatie is mij niet gebleken dat er zaken hebben gespeeld
waarbij de beginselen van behoorlijk bestuur in het geding moeten worden geacht.
Het lijkt mij om die reden minder juist verder inhoudelijk op uw klacht in te gaan.
Ik vertrouw erop dat u voor dat standpunt begrip zult kunnen opbrengen.
Uw brief met bijlagen zal op de gebruikelijke manier worden gearchiveerd.

Hoogachtend,

de commissaris van de Koningin
in de provincie Drenthe,


