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Planologische procedure Rijperweg 129
D66 is geïnteresseerd in de overwegingen en afwegingen
van het College. Vandaar de volgende vragen ter
informatie.
- Hoe is de behoefte aan 40 units bepaald, heeft een
onafhankelijke instantie advies uitgebracht?

Het nieuwe bouwplan omvat 20 kamers. Het
bestemmingsplan is opgesteld voor een permanente
huisvestingsvoorziening van maximaal 30 personen. De
initiatiefnemer heeft in de huidige situatie 40-45 losse
arbeidskrachten wisselend werkzaam.
St. Agrarische Beoordelingscommissie heeft geconstateerd
dat tijdens 7 maanden per jaar het aantal ingehuurde
krachten meer dan 30 is. Tijdens 2 maanden is dit aantal
20-25. De stichting vindt de uitbreiding van het bedrijf
economische noodzakelijk en hierdoor blijft ook de
aanwezigheid van de arbeidsmigranten nodig.
Het aantal arbeidsmigranten mag worden uitgebreid tot 40,
maar onder voorwaarden en na goedkeuring van het
college. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden in de
toekomst zal, indien nodig, later een nieuw advies worden
aangevraagd bij de St. Abc over de noodzaak van
permanente huisvesting inzake de uitbreiding van het
aantal arbeidsmigranten.
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-

Is er een mogelijkheid dat het bedrijf als uitzendbureau
gaat fungeren voor derden of dat de woonfaciliteiten
verhuurd worden aan elders werkenden (
pensionfunctie)?

Dat is niet aangevraagd en de gesprekken met de
initiatiefnemer geven ons niet de indruk dat daar sprake
van is. De initiatiefnemer hanteert momenteel ook geen
uitzendbureau. Daarnaast heeft St. Abc aangetoond dat de
uitbreiding van het bedrijf economisch noodzakelijk is en
dat hiervoor een permanente huisvesting nodig is voor 30
buitenlandse werknemers.
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De gehele huisvestingsvoorziening is ten behoeve van het
bedrijf. Dit wordt planologisch vastgelegd in de regels van
het bestemmingsplan.
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-

Wordt alleen de eigen oogst verwerkt of is er ook
sprake van een handelsonderneming (met extra
verkeersbewegingen van vrachtverkeer in b.v.
Middenbeemster als gevolg)?

De nieuwe loods wordt alleen gebruikt voor de
verwerking/opslag van de eigen oogst en het huisvesten
van de medewerkers die op het bedrijf werkzaam zijn.
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-

Hoe wordt deze ontwikkeling beoordeeld in het licht van
het recente advies van de Commissie Roemer inzake
het huisvesten van arbeidsmigranten?

Het betreft een ruimtelijke ontwikkeling die is getoetst aan
de huidige wet- en regelgeving en beleidskaders. Los
hiervan is er ook geen aanleiding om dit rapport bij deze
casus te betrekken.

