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Betreft: zienswijze/bezwaarschrift tegen bouw werktuigenberging Jisperweg 28 en 30 te 
Westbeemster

Zeer geachte leden van het college,

Middels dit schrijven zou ik bezwaar willen maken tegen het bovengenoemd 
ontwerpbestemmingsplan. Het doel van dit ontwerp is het realiseren van een 
werktuigenberging van dezelfde omvang als de bestaande en het verplaatsen van de tank- en 
wasplaats te Jisperweg nummer 28 te Westbeemster alwaar loon- en verhuurbedrijf de West is 
gevestigd. Het plan kan niet worden gerealiseerd binnen het huidige Bestemmingsplan 
“Buitengebied 2012”. Ik ben direct belanghebbende in deze kwestie, daar ik naast de West 
woonachtig ben en vanaf mijn erf direct zicht zal hebben op de nieuwe schuur.

Toen ik hier ruim 50 jaar geleden met mijn echtgenoot kwam wonen, bevond ons perceel aan 
de Jisperweg zich te midden van een prachtig open landschap met veel groen en bomen. In de 
loop der tijd, met name de laatste jaren, is mijn uitzicht vervuild geraakt met inmiddels vier 
enorme landbouwschuren in mijn directe omgeving. Bomen en weilanden hebben 
plaatsgemaakt voor beton en golfplaten. Ik begrijp goed dat tijden veranderen, dat de theorie 
ooit was dat schaalvergroting de oplossing voor veel problemen zou zijn, maar de impact van 
al deze veranderingen op mijn persoonlijk levensgeluk is groot. De realisatie van een schuur 
gepland op het perceel aan Jisperweg 28, spant de kroon daar dit alle uitzicht vanaf het 
grootste deel van mijn erf, wegneemt. Van het open landschap, blijft niks meer over. Naast 
het aspect uitzicht, vind ik ook de grootte en het ontwerp absoluut onooglijk. Er blijft niets 
groens en idyllisch meer over. Mijn omgeving verandert langzaam maar zeker in een 
industrieterrein. Ik wil niet op een industrieterrein wonen. Weg gaan is echter ook geen optie. 
Ik ben zo gehecht aan het huis welke door mijn man en mij zelf ontworpen en gebouwd is, 
waar ik trots op ben en waar ik jaren erg gelukkig ben geweest. Sinds de plannen voor het 
bouwen van een tweede schuur achter de huidige berging, ondervind ik vele psychische 
klachten als stress, slapeloosheid en zeer sombere gevoelens. Ik heb het gevoel in het nauw te 
zitten. Als deze plannen worden doorgezet, lijdt ik aantoonbaar veel schade wat betreft mijn 
leefomgeving, gezondheid en de enorme waardedaling van mijn huis. Als u als college 
toestemming verleent, bent u daar voor verantwoordelijk. Op menselijk vlak, zou ik mijn 
buren helemaal niet dwars willen zitten en gun ik hen het floreren van hun bedrijf van harte 
Maar wat ik daarvoor in dit geval moet incasseren, gaat enorm ten koste van mijn eigen 
levensgeluk. Het is ontzettend jammer dat er zo een conflict van belangen is. Bij dit conflict 
heb ik het gevoel dat mijn stem niet wordt gehoord. Jaren geleden, toen de aanvraag voor de 
huidige berging, die ook al een groot deel van het mooie open groene uitzicht heeft weg 
genomen, hebben mijn wijlen echtgenoot en ik, ondanks dat we het daar toen ook al moeilijk 
mee hadden, geen bezwaar gemaakt omdat we echt wel kunnen denken in het belang van een 
ander, we dat ook graag willen en omdat we een redelijk compromis in gedachten hadden; 
namelijk het plaatsen van een bomensingel naast de schuur. Dan is het uitzicht ook weg, maar
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het maakt een verschil of men tegen een mooie bomenrij of tegen afschuwelijke golfplaten 
schuur aankijkt. Men zegde toe over een bomensingel te gaan nadenken, deze is echter nooit 
gerealiseerd. Aan mijn belang als niet agrarisch burger, wordt niet gedacht. Zo ook nu. Mijn 
buren kwamen persoonlijk langs om te vertellen dat ze bezig waren met de aanvraag van de 
nieuwe berging. Deze stap van hen vind ik erg netjes en waardeerde ik. Echter, ik heb hen 
mijn bezwaren verteld waarop men zei het te begrijpen maar de plannen desalnietemin voort 
te zetten. Er is kennelijk in geen enkel opzicht een compromis mogelijk. In de bestaande 
situatie gebruiken mijn buren bergruimte van reeds bestaande schuren. Dat is lastig wegens de 
afstand. Maar is mijn nadeel in deze kwestie niet veel groter dan dit nadeel van mijn buren? 
Mijn persoonlijke leefomgeving zal enorm worden aangetast; tegenover hun huidige nadeel 
iets verder te moeten rijden. Het lijkt me bovendien alleen maar een goede zaak wanneer 
leegstaande schuren worden gebruikt, daar er dan niet te veel meer bijgebouwd hoeven te 
worden in de Beemster.

Want naast mijn enorme persoonlijke belang bij het niet realiseren van deze schuur, is er ook 
nog een groot maatschappelijk belang, enerzijds het behoud van cultuurhistorische en 
landschappelijke waarden en anderzijds een gezond leefmilieu. Er is sprake van een enorme 
verdozing van het landschap, wat ten koste gaat van het open aspect van onze mooie polder. 
Zoals ik eerder al noemde: alleen mijn omgeving al is de laatste jaren volgebouwd met grote 
landbouwschuren. En dat in een werelderfgoed, een kostbaar en uniek landschap.
Het persoonlijk belang van boeren en landbouwers lijkt wel altijd voor het maatschappelijk 
belang te gaan. Deze ontwikkeling, namelijk het faciliteren van de uitbreiding van de 
landbouw, past niet in de omslag die de mensheid zal moeten maken om de wereld op een 
redelijk gezonde manier door te geven aan de volgende generaties. De huidige vorm van 
landbouw bedrijven, ook zoals dat in de Beemster gebeurt, zal moeten veranderen gezien zij 
nu een van de grootste vervuilers van de aarde is, en voor een groot deel 
medeverantwoordelijk voor het feit dat Earth overshoot day steeds vroeger in het jaar valt, dat 
er insecten, vogels en soorten uitsterven en er 40.000 kinderen per dag overlijden aan de 
honger. De ecologischefootprint van de bedrijven waar de West diensten voor verleent, is 
helaas enorm. We moeten naar mijn mening allemaal een flinke steen bijdragen en ons gedrag 
aanpassen en daar kunnen boeren en dus loonwerkers geen uitzonderingspositie in krijgen.
Hoe vreselijk naar dit ook is voor mensen die met passie een bedrijf runnen, ook zij moeten 
nadenken over hoe hun bedrijf anders in te richten is; voor de toekomst van de aarde en onze 
kinderen. Veel boeren en landbouwers uit de Beemster, sluiten hun ogen voor deze 
werkelijkheid, die in de Beemster net zo gaande is als op wereldniveau.
Tevens maak ik me veel zorgen dat een uitbreiding van het bedrijf zou kunnen leiden tot een 
toename van de opslag en overslag van brandstoffen (nota bene diesel!). Als dit zou gebeuren, 
leidt dit aspect tot een toename van de uitstoot van C02 en fijnstof. Dit schaadt het milieu en 
de luchtkwaliteit in de Beemster. Ik vraag mij af welke vergunningen voor een dergelijke 
uitbreiding van toepassing zijn. De berging van mijn buren moet er met name komen, zo 
vertelden zij, wegens de toekomst van hun nu 16 jarige zoon. Maar ik leef nu. Mijn buren 
hebben ook nooit rekening hoeven houden met de toekomst van mijn kinderen. Waarom moet 
ik de laatste jaren van mijn leven doorbrengen met uitzicht op een afgrijselijke schuur die 
uiteindelijk geen enkel nut en groter maatschappelijk belang dient omdat zal blijken dat de 
huidige vorm van landbouw bedrijven met zekerheid geen stand kan houden en over enkele 
decenia niet meer levensvatbaar is? De toekomst van de zoon van mijn buren zal er 
noodzakelijkerwijs heel anders uit gaan zien dan men nu in gedachten heeft. Met of zonder 
extra bergruimte.



Tot slot merk ik op dat de activiteiten van het Loon- en verhuurbedrijf‘de West’ C V. 
helemaal niet beperkt zijn tot uitvoeren van werkzaamheden voor de agrarische sector. Het 
bedrijf verricht vele activiteiten betreffende waterwerken, transport, grondverzet en verhuur 
zoals te lezen is op hun website (https: //www. loonbedrijf dewest .nl/). Ik ben 
het er derhalve mee oneens dat dit bedrijf als een agrarisch aanverwant bedrijf moet worden 
gezien in de zin van de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Daarom is de uitbreiding niet 
mogelijk in het agrarisch gebied. Zo’n bedrijf hoort op een industrieterrein te staan. Gelet op 
de aard van de werkzaamheden is de kans groot dat het in de toekomst nog groter wordt. Mijn 
grote schrikbeeld is Gebr. Van ’t Heek B V. Dit bedrijf is ook gestaag gegroeid en inmiddels 
enorm, net zoals de West nu van plan is. Dergelijke bedrijven horen op een industrieterrein 
thuis en niet her en der verspreid door een werelderfgoed om daar de leefomgeving te 
verknallen. Ik wordt erg somber van het perspectief dat de bouw van lelijke loodsen naast 
mijn geliefde huis gestaag door zal gaan.

Zeer graag wil ik u verzoeken het ontwerp in te trekken en geen toestemming te verlenen 
zodat de berging niet zal worden gerealiseerd en er naar andere, duurzamere oplossingen 
wordt gekeken.

Met vriendelijke groet en hoogachting,



D AANGETEKENDE BRIEF NL D
NL Frankering betaald €8 8 PostNL
18 Sr 111890 06-07-2020 18:5

NL

3SRPKS307259339 1440M15




