
 

 
 

Initiatiefvoorstel 
 

Onderwerp: Formatie wethouder agrarische zaken. 

Datum: 07-08-2019 

 

Gelezen het voorstel van het college d.d. 25 juni 2019. 

 

Gelet op artikel 147a van de Gemeentewet en artikel 29 van het Reglement van orde 

gemeenteraad Beemster 2018. 

 

Probleemstelling:   

Algemeen wordt ingezien dat het open landschap van Beemster van grote waarde is. Die 

waarde is geen gegeven, maar in hoge mate een resultaat uit het handelen van rationeel op 

economische basis opererende agrarische ondernemers gedurende vele decennia. De 

ontwikkelingen in het Buitengebied Beemster bezien over de afgelopen 20 jaar en de op 

stapel staande ontwikkelingen zoals Beemster-erfinrichting, bouwvlakvergrotingen in een 

gebied van grootschalige landbouw, druk van bewoning nabij agrarische bedrijven, 

kringlooplandbouw en biodiversiteit raken de belangen van deze agrarische ondernemingen, 

veelal gezinsbedrijven. De planningsbasis van dit soort ondernemingen is bijna altijd gericht 

op de komende generatie om continuïteit te kunnen waarborgen. Het complexe samenspel 

van kapitaal, kennisoverdracht en arbeid vraagt dat hier specifieke expertise op bestuurlijk 

niveau wordt geborgd. Nu dit ook nog met bestuurlijke samenvoeging bij Purmerend en het 

herzien van het Bestemmingsplan Buitengebied 2012 via een omgevingsvisie samenvalt 

wordt dit urgent. Zeker in de aanloop naar de samenvoeging (maar ook daarna) is deze 

agrarische focus op dagelijks bestuursniveau, zoals erkend in het herindelingsproces1 van 

het grootste belang. Een uitbreiding van de formatie tot maximaal 3 fte per 1 januari 2020 

kan dit bewerkstelligen.  

 

Beoogde effecten van het initiatiefvoorstel. 

Het effect van deze uitbreiding met een extra wethouder agrarische zaken vanaf 01-01-2020 

tot voorgenomen fusie: volledige aandacht en expertise beschikbaar om zaken rond het 

behoud van het open landschap met hulp en inzet van de agrarische sector in alle facetten te 

borgen gedurende het proces naar een omgevingsvisie, de invoering van de omgevingswet 

en bestuurlijke samenvoeging bij Purmerend. 

 

                                                      
1 Herindelingsontwerp op pagina 29 onder Bedrijvigheid: Citaat: “In het buitengebied is de agrarische 
bedrijvigheid een belangrijke economische factor. In de nieuwe gemeente wordt de ambtelijke kennis 
en de bestuurlijke aandacht voor agrarische zaken geborgd door dit onder te brengen in een 
portefeuille.”                                                                   

INGEKOMEN: 7 augustus 2019 



 

Financiële gevolgen en risico’s. 

De financiële gevolgen van deze aanstelling c.q. uitbreiding van de formatie van de 

wethouders zullen in nader overleg met de gemeenteraad worden opgenomen in de nog vast 

te stellen (meerjaren) begroting 2020-2022. 

 

Beslispunten: 

 

1) Verhoging van de formatie van de wethouders (van 2.4 fte naar max. 3.0 fte).  

2) De gemeenteraad van Beemster gaat na vaststellen van dit initiatiefvoorstel in gesprek 

over invulling en aanstelling van een wethouder agrarische zaken per 1 januari 2020. 

3) De portefeuilles worden op een evenwichtige wijze verdeeld over 4 wethouders zodat 

genoemde doelen zoals samenvoegingsproces en agrarische belangen goed worden 

geborgd.  

4) De gemeenteraad van Beemster gaat in de periode tot het vaststellen van de 

(meerjaren)Begroting 2020-2022 in gesprek welke financiële bronnen worden ingezet ter 

financiering. 

 

Fractie BPP 

 

 


