Aan:
de secretarisvan de Raadvan State
Postbus20019
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Assen, 21 december 2000
Ons kenmerk 51/RW/A4/2000012521
Behandeld door de heer P.K. Munnik (0592) 365409
Uw kenmerk 200003296/1/R1
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Onderwerp: Bestemmingsplan Heege West 3; gemeente Coevorden
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Geachte secretaris,
Bij brief van 5 december 2000 stelt u ons in de gelegenheid te reageren op de
beroepschriften van de heer H.G. Beukeveld en de Nederlandse Vakbond van
Varkenshouders tegen onze beslissing van 23 mei 2000, kenmerk
6.4/2000001692, omtrent goedkeuring van het bestemmingsplan Heege West 3
van de gemeente Coevorden.

Het beroepschriftvan de heer Beukeveldricht zich op het feit dat zijn klaagschrift
van 27 september1999, gericht aan de burgemeestervan Coevorden,waarbij hij
aandachtvraagt voor zijn initiatief om met toepassingvan artikel 19 van de Wet
op de RuimtelijkeOrdeningeen congrescentrumte realiseren,niet in relatie met
onze beslissingomtrent goedkeuringvan het bestemmingsplanin behandelingis
genomen.
Op basis van de ons ter beschikking staande gegevens constateren wij dat betrokkene zich niet met bedenkingen tot ons college heeft gewend en zich in het
kader van de procedure tot vaststelling van het bestemmingsplan door de raad
niet heeft verzet tegen het kennelijk oordeel van het gemeentebestuur dat de door
hem gevoerde correspondentie feitelijk noch ambtshalve is aan te merken als een
zienswijze in het kader van de bestemmingsplanprocedure.
In verband hiermee geven wij u in overweging het beroepschrift niet ontvankelijk
te verklaren.

Het beroepschriftvan de NederlandseVakbondvan 'Varkenshoudersgeeft ons
aanleidingop te merkendat de in het plan begrepengrondendoor hun ligging en
bereikbaarheidper spoor, over het water en over de weQeen uitstekendelocatie
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bieden voor het ontwikkelen van het (rijkslgrensoverschrijdendbedrijventerrein
(Europark).
In relatie tot de taakstelling van Coevordenvoor het ontwikkelen van bedrijfsterreinen is het plangebiedin het Provinciaalomgevingsplanaangemerktals bebouwde omgeving met de aanduiding"belangrijkbedrijventerrein".
Dat als gevolg van het ontwikkelen van het bestemmingsplandeze gronden aan
het agrarischgebruik worden onttrokken is onontkoombaaren uit een oogpunt
van goede ruimtelijke ordening noodzakelijk.
In verband hiermeegeven wij u in overweginghet beroepongegrondte verklaren.
Hoogachtend,

van Drenthe,
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H. Rappa-Velt,griffier
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voorzitter
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Afschrift aan het college van burgemeesteren wethoudersvan Coevorden,
Postbus 2. 7740 AA Coevorden

