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NR. VRAAG AGENDAPUNT VRAAG ANTWOORD 

1 RC 7 In de beantwoording van de zienswijze ad 1). 

De continuïteit van het bedrijf is gediend bij realisering van 

meer ruimte voor de toekomst. De aangevraagde ruimte is 

noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van het agrarische 

bedrijf. De omvang van de loods is berekend voor de 

toekomst. 

 

Is het verdedigbaar dat het college meer ruimte vergund 

dan noodzakelijk voor de bedrijfsvoering, wetende dat de 

handel in grond, zand en grind duidelijk een niet 

grondgeboden, niet agrarische functie is in het 

buitengebied, een product dat tevens wordt verhandeld 

buiten de gemeente. 

 

Meer ruimte is vergund op basis van de agrarische 

beoordeling van de Stichting Abc. Zij geeft in haar 

beoordeling aan dat de vergunde ruimte daadwerkelijk 

nodig is voor de bedrijfsvoering van het agrarisch bedrijf en 

agrarisch hulpbedrijf.  

 

De handel in grond, zand en grind is planologisch 

toegestaan als activiteit binnen het bestaand fysieke 

agrarische aanverwante bedrijf. Opslag van grond, zand en 

grind is niet grondgebonden, maar wel alleen toelaatbaar 

binnen het bouwvlak.  

 

Uitbreiding van bestaande, fysiek reeds aanwezige 

agrarisch aanverwante bedrijven is conform de PRV 

toegestaan ondanks het feit dat er producten buiten de 

gemeente worden verhandeld. 

 

2 RC 7 Er is vastgesteld dat het niet-agrarische loonwerk circa 

60% van het totale loonwerk omvat. 

 

Op basis van welke informatie heeft het college 

bepaald/gecheckt dat het niet-agrarische loonwerk circa 

60% van het totale loonwerk omvat. 

 

Op basis van de agrarische beoordeling van Stichting Abc, 

als bijlage 6 toegevoegd bij de ruimtelijke onderbouwing, 

heeft het college dit percentage vastgesteld.  

Wetende dat St. Abc al decennialang ervaring heeft 

opgebouwd in het geven van agrarische beoordelingen en 

dat het advies voor de Middenweg 192a ook is opgesteld 

op basis van waarnemingen ter plaatse.   

 

3 RC 7 De gemeente stelt een 'werelderfgoed-

geïnspireerd beleidskader' te hebben. Dit is nogal vaag.  

 

De gemeente heeft beleidskaders voor ruimtelijke kwaliteit 

vastgesteld met het werelderfgoed als uitgangspunt, het 

zogenaamde des Beemsters beleid. 
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Kunt u uitleggen wat hiermee wordt bedoeld en hoe dat 

zich verhoudt tot verdere verstedelijking in het 

buitengebied, dat niet noodzakelijkerwijs wordt aangewend 

voor agrarische (aanverwante) activiteiten. 

 

De ambitie voor de Beemster is tweeledig vastgelegd in dit 

kader: de gemeente wil de Beemster instand houden en 

toegankelijk en beleefbaar maken. En ze wil de Beemster 

ontwikkelen als hoogwaardig agrarisch productiegebied en 

woon- en werkgebied. Op basis hiervan worden 

uitbreidingsmogelijkheden van diverse functies in het 

buitengebied van de Beemster gegeven in provinciaal en 

gemeentelijk beleid.   

 

4 RC 7 Wetende dat het college de opslag/handel in zand, aarde 

en grind/granulaat, dat van buiten het perceel (en 

Beemster) wordt aangevoerd- en afgezet en uitsluitend is 

bedoeld voor de handel in die producten, dit niet in strijd 

acht met de bestemming van het perceel en niet in strijd 

acht met de status van werelderfgoed, maar dat deze 

producten eveneens door het bedrijf kunnen worden 

ingezet bij de verhuur van eigen machines en personeel. 

 

Kunt u aan de hand van bovenstaande uitleggen waarom 

industriële en duidelijk niet agrarische activiteiten worden 

toegestaan, dat duidelijk een niet-agrarisch karakter heeft, 

wordt verplaatst (en vergroot) en het niet in strijd acht met 

de provinciale ruimtelijke verordening? 

 

Dit is toegestaan omdat de opslag/handel in zand, aarde 

en grind agrarisch aanverwant werk betreft, waarbij het 

deels wordt geleverd aan agrarische bedrijven en deels 

dient ten behoeve van aanleg en onderhoud van groene of 

recreatieve gebieden. 

 

Aangezien het agrarisch (loon)bedrijf niet hoofdzakelijk is 

gericht op het leveren van zand, aarde en grind aan 

cultuurtechnisch werk (zoals grond-, weg- en waterbouw), 

is deze activiteit toegestaan als ondergeschikte 

bedrijfsactiviteit.  

 

Bovenstaande staat aangegeven in de PRV (zie begrip 

agrarisch aanverwant bedrijf). 

 

Artikel 17a van de PRV maakt de uitbreiding van een 

bestaand agrarisch aanverwant bedrijf in het landelijk 

gebied mogelijk tot maximaal 2 hectare. De uitbreiding van 

de bebouwing blijft binnen die grenzen.    

 

5 RC 13 Behalve de zes gemeenten kent het Waterlands Archief  

overige zgn. mee-betalers.  

Welke tariefsaanpassing gaan zij tegemoet zien voor 2021 

en is daar in de begroting al rekening mee gehouden? 

Het Waterlands Archief kent drie ’mee-betalers’: 

- Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier (HHNK) 

- Notariskantoor Cabenda 

- Klaarr (voorheen School Begeleidings Dienst) 
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 De tariefsaanpassing voor deze partijen is de jaarlijkse 

verhoging met het prijsindexcijfer. Voor het HHNK is dit 

vastgelegd voor meerdere archiefinstellingen in een 

contract. 

Daar is in de begroting al rekening mee gehouden met een 

kleine inflatiecorrectie. 

 

Bovengenoemde  partijen maken geen gebruik van het e-

depot.  

 

 


