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Inlichtingen
 

Procedure
Beroep

Onderwerp
Beemster
bp. Jisperweg 28 en 30, Westbeemster

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u - ter informatie - stukken die betrekking hebben op de bovenvermelde 
procedure.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend, 
de griffier
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Op 25 maart 202 I ontving ik stukken in bovenvermelde procedure, waarvoor mijn dank.
Bij de stukken bevond zich ook het advies van de Stichting Agrarische Beoordelingscommissie van 16 
juli 2020.

Dit stuk ontving ik eerder ook van de gemeente Beemster.

Ondeideel van dit advies is de financiële onderbouwing. Deze heb ik opgevraagd bij de gemeente.

De gemeente berichtte mij, dat ik deze stukken diende op te vragen bij de Raad van State.
Mijn verzoek om deze stukken toegestuurd te krijgen is op17 maart 2021 via de gemeente aan uw 
Raad toegestuurd.

Hierbij verzoek ik u mij de door de Stichting Agrarische Beoordelingscommissie opgemaakte 
financiële onderbouwing van hun advies
Er is aldus het advies - gebruik gemaakt van het formulier Bedrijfsgegevens aanvrager en nadien 
toegezonden jaarcijfers ( niet vermeld van welk jaar, welke jaren)

Deze gegevens zijn gebruikt ter onderbouwing van de het antwoord op de vraag of hier sprake is van 
een agrarisch aanverwant bedrijf, genoemd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Ter nadere onderbouwing van mijn beroep bij Uw Raad kan ik de hier bedoelde gegevens niet missen: 
ik verzoek uw Raad dan ook mij de door het bedrijf  jaarcijfers te doen 
toekomen, alsmede hel formulier Bedrijfsgegevens Aanvrager.

In afwachting van uw spoedige berichten,

met Vriendelijke grljet,

.______—'—
genufcliLigéer" '




