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Hoorn, 30 april 2008  
 
 
Geachte geadresseerden, met name de gemeenteraad van Coevorden,  
 
 
In het kader van het nieuwe bestemmingsplan Europark Heege West te Coevorden het 
volgende: 
 
door middel van deze brief dien ik, dr G.J.J. Beukeveld, geboren te Coevorden, thans wonend 
te Hoorn, als direct belanghebbende en enige eigenaar van de soevereine staat EuroStaete, 
aanpalend liggend aan het nieuwe plangebied Europark Heege West te Coevorden, enkele 
bezwaren in, die allen verband houden met grensoverschrijdende milieueisen om hiermee het 
leefgebied van EuroStaete voor nu en in de verre toekomst voor zijn miljarden uitwoners te 
beschermen. 
Voor deze grensoverschrijdende milieueisen wordt een beroep gedaan op alle thans vigerende 
locale en Europese wet en regelgevingen, alwaar Nederland en Duitsland zich aan moeten 
houden ter bescherming van hun omgeving.  
Voor EuroStaete gelden precies dezelfde milieueisen, ondanks het feit, dat rekening met ruim 
6 miljard uitwoners moet worden gehouden. 
 
In dat kader kan als voorbeeld in Heege West geen geïmpregneerd hout categorie B worden 
verbrand, daar de daarbij in de lucht vrijkomende arseen, chroom en koperverbindingen, in dit 
hout in grote hoeveelheden aanwezig, aanleiding geven tot verhoogd kankerrisico’s voor de 
zeer nabij wonende bewoners van Coevorden en Emlichheim. EuroStaete heeft ruim 6 miljard 
uitwoners, die allen even belangrijk zijn, de reden dat op zo´n vervuilende verbranding streng 
wordt gelet, zodat deze niet in Heege West komt. De twee bijgevoegde brieven over het 
verbod van Wolmanzouten om deze te gebruiken en te verbranden worden hierbij ingevoegd 
en bekend verondersteld. 
 
Voor de milieuzonering van de categorie 3 bedrijven moet een minimum afstand van 100 
meter tot EuroStaete worden aangehouden. Voor  categorie 4 bedrijven geldt een afstand van 
300 meter. Categorie 5 bedrijven zijn gezien de geringe afstand tot EuroStaete uitgesloten. De 
maximale schoorsteenhoogten daarbij zijn 8 meter. Voor een schoorsteenhoogte tot 15 meter 



en hoger wordt vanuit EuroStaete in het aanpalend Europark Heege West geen vrijstelling 
gegeven.  
 
Een ander bezwaar wordt gemaakt tegen de afwezigheid van onderzoek naar geluidshinder 
ten opzichte van EuroStaete.  
Uit het vigerend bestemmingsplan Heege West 2 kwam reeds naar voren, dat in samenhang 
met de betoncentrale van Westo en IAMS er weinig extra ruimte over was voor industrie dat 
eveneens geluidshinder produceerde. Toch werd vlakbij een afvalverbrander met twee ovens 
op Duits grondgebied gebouwd, waardoor gesteld kan worden, dat de geluidslimiet voor de 
inwoners van Coevorden aan zijn maximum zit c.q reeds is overschreden. 
Een nieuwe geluidsbron in de vorm van een derde verbrandingsoven op Nederlands 
grondgebied voor het verdampen van kankerverwekkende Wolmanzouten, die in grote 
hoeveelheden in geïmpregneerd hout zitten, in de lucht terecht komen en dan met het 
regenwater neerslaan, is dan ook niet meer toegestaan. 
Voor het gehele gebied van EuroStaete geldt een geluidsnorm van 10 decibel.  
Stilte, reinheid, ruimte, rust, rechtvaardigheid, recht en rijkdom wil EuroStaete zijn miljarden 
uitwoners bieden, de reden van een geluidslimiet van 10 decibel voor geheel EuroStaete.  
 
In het onderhavige bestemmingplan wordt over het vigerend bestemmingplan Heege West 3 
gesproken. Zoals u allen weet, is dit een duidelijke verschrijving, daar er geen wettelijk 
vigerend bestemmingplan Heege West 3 bestaat. U weet namelijk, dat de goedkeuring van dit 
bestemmingsplan gepaard is gegaan met fraude, corruptie en leugens. Een grote leugen 
hierover staat in de brief van de commissaris van de koningin Drenthe, dhr A.L. ter Beek, aan 
de Raad van State, waarin hij schrijft, dat Beukeveld geen brieven over dit bestemmingsplan 
naar de provincie Drenthe heeft gestuurd, terwijl hij persoonlijk een van deze brieven zelf 
heeft beantwoord. De andere brief werd onwetmatig niet door gedeputeerde staten Drenthe, 
doch door een niet bevoegde ambtenaar van de provincie Drenthe, dhr ir. J. Kreling 
afgewimpeld, waardoor niet op het verdoezelen van een bij de gemeente Coevorden 
ingebrachte zienswijze over dit bestemmingsplan Heege West 3 in hoefde te worden gegaan. 
Met als tastbaar bewijs een kopie van deze twee brieven, die in het kader van het 
bestemmingsplan Heege West 3 naar de provincie Drenthe zijn gestuurd, de twee bevestigen 
van ontvangst voor deze brieven, twee verschillende antwoorden op deze brieven, waar het bij 
wet verplichte antwoord van GS Drenthe niet bij zat en de zienswijze, die naar de gemeente 
Coevorden is gestuurd, liegen de staatsraadsleden dr J.C.K.W. Bartel en mr R. Cleton in de 
uitspraken van de Raad van State over het feit, dat Beukeveld in het kader van het 
bestemmingsplan Heege West 3 geen brieven naar de provincie Drenthe heeft gestuurd en 
verklaren hiermee de klachten van  Beukeveld ongegrond. Omdat deze uitspraken van de 
Raad van State met deze leugens niet voldoen aan artikel 121 van de Grondwet zijn deze 
uitspraken derhalve nietig en is er geen vigerend bestemmingsplan Heege West 3. 
De schade die met deze onwetmatige handelswijzen rondom deze zienswijze zijn veroorzaakt, 
dient de fam. Beukeveld te worden vergoed. Hetzelfde geldt voor frauderend handelen van de 
overheid inzake de discotheek Lord Nelson te Coevorden en het te weinig uitbetalen van 
melkgeld aan veehouders. 
 
U begrijpt dat een herhaling van zetten moet worden voorkomen, de reden dat alle (mogelijk) 
betrokken partijen op voorhand deze zienswijze over het bestemmingplan Europark Heege 
West krijgen toegestuurd. 
Beter voorkomen dan genezen is hierbij het adagium. 
 



Als direct betrokkene van het aanpalend nieuw bestemmingplan wens ik te worden gehoord, 
waarbij ik mijn collega ing. A.M.L. van Rooij, directeur van het Ecologisch Kennis Centrum 
te Sint Oedenrode, als hogere milieu en veiligheidskundige en specialist op het gebied van 
Wolmanzouten mee neem. 
Dhr ing. A.M.L. van Rooij is daarnaast een van de twee personen, die bij de Raad van State 
beroep heeft aangetekend over het aanpassen van de wet actio popularis. 
Op dit moment (30 april 2008) loopt dit beroep nog bij de Raad van State en heeft de Raad 
van State hierover nog geen uitspraak gedaan. De koningin heeft vandaag andere zaken aan 
haar hoofd. 
Derhalve beroep ik mij als direct betrokkene en belanghebbende van het bestemmingplan 
Europark Heege-West te Coevorden op de thans geldende wet actio popularis. 
 
Mocht deze brief over zienswijzen in het kader van een nieuw bestemmingsplan niet aan de 
criteria voldoen, die bij wet (bijv. Abw en Wro) aan een zienswijze worden gesteld, dan 
verneem ik dat gaarne en pas ik de tekortkoming(en) onmiddellijk aan. 
  
Spoedig een uitnodiging voor hoor én wederhoor van u te mogen ontvangen, verblijf ik, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr G.J.J. Beukeveld# 
Renoirhof 161 
1628 XC Hoorn 
 
# Eigenaar van de soevereine staat EuroStaete gelegen nabij Coevorden tussen Nederland en 
Duitsland in op het grensoverschrijdend industrieterrein Europark te Coevorden/Emlichheim 
(Duitsland) liggend aanpalend aan het nieuwe bestemmingsplan Europark Heege-West te 
Coevorden. 
 
Deze brief komt tevens op de website van EuroStaete te staan en is via www.eurostaete.eu te 
vinden  
Hyperlinks naar de betreffende brieven en uitspraken zijn als bewijs aldaar dan te volgen.  
 
Bijlagen:   

brief van het EKC aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen d.d. 29 mei 
2006 (deel I 10 blz en deel II 10 blz) kenmerk SBN/SBL/290506/KL en 
brief van het EKC aan de minister van VROM d.d. 26 februari 2002 (10 blz), kenmerk 
SDN/26022/LAP/is, waarvan de inhoud behorend bij deze zienswijze bekend wordt 
verondersteld. 

  
 
  
 


