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1 RC 5 Waarom wordt er in de stukken gesproken over realiseren van 

een melkstal terwijl het een uitbreiding betreft van 68 cm in de 

breedte  en 4.59m in de lengte van de bestaande melkstal. 

 

Het betreft een verbouwing waarbij de melkstal wordt vergroot. 

Met de omschrijving ‘het realiseren van een melkstal’ is beoogd 

een algemene omschrijving te geven.  

2 RC 5 Het bedrijf (aantal ligplaatsen vee) wordt dus niet groter, maar 

de aanvrager gaat op een andere wijze de koeien melken. 

Waarom is hier een advies van de st. ABC voor nodig. 

Dit is toch alleen nodig bij nieuwbouw van een melkveestal of bij 

het vergroting van het bouwvlak? 

 

Het advies is vooral nodig voor een objectieve beschouwing van 

de gegroeide bedrijfssituatie en de behoefte van het bedrijf in 

relatie tot de strijdigheid van het bestemmingsplan (ontbreken 

koppeling Zuiderweg 16 en 15). Daarbij wordt dan tevens de 

volwaardigheid vastgesteld. Het deskundigenadvies is belangrijk 

bepalend om de afwijking van het bestemmingsplan te 

motiveren.  

 

3 Raad 7 Oud papier wordt in de Beemster opgehaald door 5 (of 6?) 

verenigingen/scholen. Krijgen zij op voorhand een bedrag 

uitbetaald of wordt de echte opbrengst tegen de geldende papier 

prijs berekend en later pas uitbetaald? Wat is de verdeelsleutel 

over de 5 (of 6) papier-ophalende organisaties. 

 

Oud papier wordt, zoals nu bekend bij de gemeente, opgehaald 

door zes verenigingen/scholen. De gemeente heeft een 

overeenkomst met HVC (eindverwerker van het papier) dat 

iedere vereniging/school € 0,04 per kg vergoed krijgt. Dit is een 

vast bedrag. 

  

  


