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Betreft: ZIENS\ryIJZE

Geachte leden van de gemeenteraad,
Namens mijn cliënt de heer C.J. van de Pol, eigenaar van het managebedrijf gelegen aan Mathijseind la te Bakel, dien ik hierbij zijn zienswijzen in tegen de voorgenomen bestemmingswijziging van de woning gelegen aan Mathijseind I te Bakel. De vigerende bestemming "bedrijfswoning" die rust op de betrokken woning, welke planologisch behoort bij het managebedrijf, zal
binnen het thans ter inzage liggende "Ontwerpbestemmingsplan Gemert Bakel Buitengebied,
juli 2016" de bestemming "plattelandswoning" krijgen. Cliënt kan zich niet verenigen met deze
bestemmingswij ziging en motivee rt zijn standpunt als vo lgt.

l.

Belemmering ontwikkelingsmogelijkheden manegebedrijf

Op 25 november 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert- Bakel volgens cliënt onterecht zijn bereidheid getoond om mee te werken aan het bestemmen van de bedrijfswoning aan Mathijseind I als plattelandswoning, mits voldoende onderbouwd kan worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De conclusie
van de "Ruimtelijke Onderbouwing Mathijseind I te Bakel" behorend bij het genoemde Ontwerpbestemmingsplan luidt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Cliënt
betwist de inhoud van de Ruimtelijke Onderbouwing, omdat de bestemmingswijziging wel degelijk een beperking zal opleveren in de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn manegebedrijf.
Cliënt is namelijk voornemens op zeer korte termijn een aanvraag bij de gemeente Gemert-Bakel
in te dienen voor onder meer het realiseren van een quarantaine stal ter plaatse. Door de bestemming van de huidige bedrijfswoning te wijzigen in
is de kans aannemelijk
DAS Nederlandse Rechtsbrlstand Verzekenngmaatschappil N.V.
Keurmerk Klonlgerícht Verzekeren
Amsterdam

De É.nlree 222
Posladres

020 6517517
020 6914737

Postbus 23000

inÍo@das.nl

1100 DM Amsterdam

www.das.nl

NL07 ABNA 0243 1333 59 (premie)

ABNANL24

NL46 ABNA 0243 1604 96 (overig)
33

1 1

0754

Pagina 2

Dossiemr CMN.8.

?

.)

I

6.064663

,
dat door de milieuemissie van het managebedrijf de uitbreiding ervan met een quarantaine stal
belemmerd zal worden. Cliënt stelt als gevolg daarvan aanzienlijk inkomsten te gaan mislopen.
Gelet hierop is cliënt van mening dat de raad ten onrechte geur en geluidoverlast niet in haar aÈ
weging heeft betrokken. Dit laatste noopt volgens cliënt tot de conclusie dat de raad onvoldoende
heeft gekeken of het woon- en leefklimaatter plaatse aanvaardbaar is. Door een onvoldoende
onderzochte bestemmingswijziging op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan handelt de raad
volgens cliënt onzorgvuldig. Cliënt verzoekt de raad dan ook nader onderzoek te doen naar de
milieuemissie van zijn manegebedrijf en te onderzoeken of de geur en geluid de ontwikkeling
van zijn bedrijf belemmert en zo ja, of een eventuele belemmering van zijn bedrijf evenredig is.
De enige conclusie die volgens cliënt getrokken kan worden is dat de thans vigerende bestemming moet blijven bestaan.

2.

Illegale planologische situatie

Indien uw raad naar aanleiding van het bovenstaande tot de conclusie komt dat de thans vigerende bestemming van "bedrijfswoning" toch moet blijven bestaan, dan verzoekt cliënt het college
van burgemeester en wethouders om handhavend op te treden tegen de illegale planologische
situatie ter plaatse. Immers, op dit moment woont er een derde illegaal in de bedrijfswoning, die
niet functioneel is verbonden aan het manegebedrijf. Dit strijdige planologische gebruik van deze
woning dient volgens cliënt op zeeÍ korte termijn te worden beëindigd.

3.

Aanvullende argumenten aangedragen door gemachtigde van cliënt zelf
de heer R. van de Mortel

" l. Beleidsnotitie Plattelandswoning 2014
De Ilet plattelandswoningen is sinds I januari 2013 in werking getreden. In dat kader heeft de
gemeente GemerÍ-Bakel besloten om een beleidsnotitie op te stellen waarin zij voorwaarden
hebben opgenomen voor het toekennen van de aanduiding "Plattelandswoning" in de gemeente
Gemert-Bakel. In de "Beleidsnotitie Plattelandswoning 2014" zijn de volgende voorwaarden
opgenomen;

1.

2.
3.

Plattelandswoningen zijn uitsluitend toegestaan bij in werking zijnde agrarische bedrijven;
Plattelandswoningen zijn uitsluitend toegestaan bij agrarische bestemmingen;
Het moet gaan om bestaande gevallen van voor I januari 2013.

In de ruimtelijke onderbouwing van 23 november 2015 ten oanzien van de voorgenomen planologische onrwikkeling is getoetst aan voornoemde voorwaqrden. In dat kader is ten aanzien van
de tweede voorwaarde overwogen dat medewerking wordt verleend aan de ontwikkeling, ondanks dat niet wordt voldaan aan de voorwaqrde dat plattelandswoningen uitsluitend zijn toegestaon bij agrarische bestemmingen. Naar de mening van cliënt is deze medewerking evenwel onterechl.
Aan de percelen Mathijseind I en Mathijseind lA te Bakel is onder het vigerende bestemmingsplan sprake van de bestemming " Bedrijf '. In het thans voorliggende bestemmingsplan " Buitengebied juli 2016" zql de bedrijfsbestemming op het perceel blijven rusten. Voornoemde leidt ertoe dat geen sprake is van een agrarische bestemming. Met de voorgenomen planologische ont-
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wikkeling ten aanzien van het toekennen van de aanduiding "plattelandswoning" heeft de raad
een besluit genomen in strijd met haar eigen beleid. Het eigen beleid maakt het niet mogelijk om
de aanduiding "plattelandswoning" toe te kennen aan een wontng op een perceel zonder agrarische bestemming. Uit het beleid blijkt voorts expliciet dat "bedrijfswoningen bij bedrijfs- of industriebestemmingen niet vallen onder het begrip plattelandswoning". De raad is dan ook onterecht en in strijd met artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) afgeweken van
haar eigen beleid. Waarbij volledigheidshalve zij opgemerh dat de raad ook niet, dan wel onvoldoende, de afwijking van haar eigen beleid heeft onderbouwd. Het volstaan met de motivering
dat het toekennen van de functieaanduiding voor een plattelandswoning op een manegebedrijf
"in de geest van de Lïtet plattelandswoningen" is, kan geenszins worden aangemerkt als een
deugdelijke en voldoende motivering. Derhalve ontbeert het ontwerpbestemmingsplan een zorgvuldige voorbereiding en is voorts geen sprake van een deugdelijke en draaglcrachtige motivering. Voorgaande is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3;2 en 3;4 respectievelijk
de motiveringsplicht ex artikel 3:46 Awb.
2. Onvoldoende onderbouwing
Volgens het vigerende bestemmingsplan is sprake van een zogenaamd "Agrarischverwant be-

drif'. In dat kader is van belang dat het aldus niet gaat om een "Agrarisch bedrijf'. Dit blijkt
voorts ook uit het feit dat een bedrfi'fsbestemming op het perceel rust en niet een agrarische bestemming met aanduiding. Client heeft een manegebedrlf en is voornemens om in de nabije toekomst zijn (concrete) plannen te realiseren ten qanzien van het oprichten van een paardenhotel,
quarantainestal, bed- en breakfast, horeca-voorziening en technisch hulpbedrijí Dit leidt ertoe
dat in de ruimtelijke onderbouwing ten onrechte enkel is gekeken naar de mogelijke aantasting
van de ontwikkelingsmogelijkhedenvoor omliggende veehouderijbedrijven (paragraaf 5.1.1.3
van de ruimteliike onderbouwing). Ten oanzien van niet-agrarische bedrijvigheid is in paragraaf
5.1.2 van de ruimtelijke onderbouwing geconcludeerd dat de planlocatie niet binnen de richtafstand van een niet-agrarisch bedrijf is gelegen. Dat is naar de mening van cliënt dan ook een
onjuist uitgangspunt gelet op de voornemens. De raad heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de plannen bij de beoordeling van het woon- en leeJklimaat. Bovendien is van belang
dat bij het vaststellen van bestemmingen en aanduidingen in een bestemmingsplan de raad moet
aansluiten bii de te verwachten onïwikkelingen. Dit heeft de raad evenwel niet gedaan. Derhalve
is ook op dit punt sprake van een onzorgvuldige voorbereiding en is voorts geen sprake van een
deugdelijke en draaglrrachtige motivering. Voorgaande is in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel ex artikel 3:2 en 3:4 respectievelijk de motiveringsplicht ex artikel 3:46 Awb.

3. Overig
Naar onze mening is er enkel sprake van een bedrijfsbouwblok en is deze dus niet agrarisch (zie
aanduiding bestemmingsplan). Dit komt door heffeit dat er hier sprake is van een manegebedrijf
en er geen sprake is van het vermeerderen van paarden of opfokken hiervan. Omzetten naar
plattelandswoning kan vanwege het bedrijfsblok dus zeker niet. Infeite is hier hetzelfde vqn toepassing als bij een bedrijfswoning op een industrieterrein of recreatieterrein.
Client wil als hoofdactiviteit de huidige bedrijfsactiviteit een manegebedrijf blijven uitoefenen en
hier annex paardenhotel annex quarantainestal daar naast realtseren. Client is met de verbouwing van het huidige onroerend goed hiervan nog in volle gang. Als nevenactiviteit wil cliënt een
aanvraog indienen voor bed- and breakfost voor op het bedrijf werkzame grooms, een horecavoorziening t.b.v. de manege en technisch hulpbedrijf voor het repareren van eigen vervoermid-
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delen t.b.v. hun onderneming. Aan een quarantainestal zijn ook diverse eisen verbonden, zoals u
uit bijgaande documenten kunt afleiden.

De werktuigenberging staat maar een aantal meters verwijderd van de bedrijfswoning, terwijl
hier gebruik wordt gemaakt van gasflessen om te lassen en in de toekomst wordt hier ook een
dieseltank gerealiseerd t.b.v. het bedrijf van cliënt. Daarnaast heeft client een vergunning voor
mestopslag, welke is nog niet gerealiseerd door de vorige eigenaar. Een plattelandswoning is
dus ook al niet toegestaan op basis van diverse geur-, geluid- en gevaarsnormen. Een onderzoek
naar het lee/klimaat is ook door de gemeente noar onze mening niet uitgevoerd. Dat cliënt nooit
over de bedrijfswoning heeft beschikt, maah geen verschil. De bedrijfswoning en bijbehorend
bouwblok behoren vergunning technisch tot het bedrijf van cliënt. Gemeente zal daarom handhavend moeten optreden en de huidige bewoners van de bedrijfswoning kunnen dan hun bedrijfswoning in principe alleen verkopen alleen aan mijn cliënt, aangezien voor derden die geen
binding hebben met het manegebedrijf betreffende bedrijfswoning ook niet mogen wonen en geen
enkele waarde zal vertegenwoordigen. Dat de huidige bewoners in 1996 de bedrijfswoning hebben gekocht is gebeurd en door hen is het risico genomen dat hier vergunning technisch problemen zou kunnen ontstaan. In deze ontstaat ook geen verjaring.
Een bedrijfswoning kan client aanvrogen, maar deze zal altijd door de gemeente worden geweigerd om de reden dat er al één bedrijfswoning is, die toereikend is voor de huidige bedrijfsomvang en dat het manegebedrtl'f tot op heden niet groeit van dermate omvang om een tweede bedriifswoning op te richten. Verder heeft zoals ik in mijn eerdere e-mail heb aangegeven de gemeente handhavend op getreden tegen permanente bewoning van de vorige eigenoar, waardoor
de gemeente schadeplichtig wordt t.o.v. de vorige eigenaar als zij nu wel permanente bewoning
zou toestaan.
De paardenbak bij de eigenaren van het perceel van de bedrijfswoning vallen gedeeltelijk buiten
het bouwblok en daarnaast ts hier nooit een omgevingsvergunning voor verstrekt, dus graag ook
handhavend hier tegen optreden.

Verder wil cliënt dat de nieuw recent opgelegde agrarische cultuurwaarden (volgens concept
ontwerp bestemmingsplan buitengebied) worden doorgehaald, aangezien deze nu gedeeltelijk
ook gevestigd zijn op zijn bouwblok.
Verder willen wtj graag dat alles wordt beoordeeld door de agrarische adviescommissie en dat
er wordt verzocht om een hoorzitting inzake dit dossier. "

4.

Tot slot

Graag is cliënt bereid om zijn zienswijzen nader toe te lichten en behoudt hij het recht voor deze
zo nodig nader aante vullen.
Ten slotte verzoek ik u mij de ontvangst van deze zienswijze schriftelijk te bevestigen en te informeren over de verdere afhandeling.

Pagina 5
Dossiemr CMN.8.

t

,
Hoogachtend,

.M. Vonk
p.o. Mw.

M.A.D. Klein-Pietersen

Bijlagen:
* Publicatie weekblad 8 juli 2016 pdf
* paardenhouderij omgevingsrecht pdf
* HORQU-0I V5b pdf
* HORQU-}2V2 4 checklist doc
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ln 2006 publiceerde de Sectorraad Paarden (SRP) in samenwerking met de Veren§ing van Nederlanse Gemeenten
(VNG) de Handreiking Paardenhouderij en ruimtelijke ordening. De Handreikingwerd infebruari 200ggeactualiseerd, maar
sindsdien is de wet- en rege§eving dermate irgrijpend veranderd, dat een derde versie van de Handreiking noodzakelijk bleek.

De belangr!kste verandering is ongetwijfeld de introductie van de Wet a§emene bepalingen omgevingsrecht (Whbo),
die op 1 oktober 20 10 in werking trad. Met deze wet zijn de bouwvergunning, de aanlegvergunning maar ook de ontheffing
van het bestemmingsplan verórvenen en geïntegÍeerd in de integrale omgevingsvergunning. De nieuwe \Alabo verklaart
trouwens ookwaarom de naam van de Handreiking is veranderd in de Handreiking paardenhouderij in het omgevingsrecht.
Vooral als gevolg van de V\labo is de tekst en de opbouw van de Handreiking ingrijpend aangepast.
Het doel van de Handreiking is sinds de eerste versie werd vervaardigd, niet veranderd: het verschaffen van een
instrumentarium waarmee het bevoegd gezag bij rijk, provincie en vooral gemeenten het ruimtelijke beleid voor de
paardenhouderij kan vormgeven. Daarnaast dient de Handreiking als een informatiebron voor de paardenhouderij en
de verschillende partijen die in deze sectorwerkzaam zijn.

De afgelopen jaren hebben ui§ewezen dat de Handreiking in een duidelijke behoefte vooziet. De toegenomen
betekenis van de paardenhouderij voor het buitengebied wordt inmiddels algemeen onderkend en ook in economisch
opzicht is de Nederlandse paardenhouderij een factor van betekenis. Vooral in de paardenfokkerij spelen Nederlandse
bedrijven wereldwijd een vooraanstaande rol.
De SRP en de VNG spreken de hoop uit dat de nietrwe Handreiking paardenhouderij in het omgevingsrecht net als
de eerdere versies, haar weg naar de overheid en de sector zal weten te vinden. Aanbevelingen en suggesties blijven
welkom en kunnen worden gemaild naar info@sectorraadpaarden.nl
Ermelo, Den Haag, mei 2014
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1 INLEIDING
Op '13 maart 2012 is de Structuurvisie lnfrastÍuctuur en Ruimte (SVIR) in werking getreden. Deze structuurvisie vervangt
de Nota Ruimte, maar onder andere ook de Agenda Vitaal Platteland, die in de eerdere versie van deze Handreiking werd
beschreven. De structuurvisie geeft een nieuw, antegÍaal kader voor het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid op Rijksniveau. ln de
structuurvisie schetst het Rijk de ambities tot 2040 en de doelen, belangen en opgaven tot2o28.

Met de SVIR wil het rijk ruimte maken voor groei en beweging. De SVIR is de eerste Rijksnota die de onderwerpen
infrastructuur en ruimte integraal behandelt. ln de SVIR richt het Rijk zich vooral op decentralisatie. De verantwoordelijkheid
wordt verplaatst van Rijksniveau naar provinciaal en gemeentelijk niveau. Provincies en gemeenten krijgen meer
bevoegdheden.
Vandaag de dag is de plattelandssamenleving al lang niet meer een overwegend agrarische samenleving, al blijft een
krachtige land- en tuinbouw een wezenlijke vooruaarde voor een vitaal platteland. De landbouw bepaalt immers nog altÍd
sterk het grondgebruik en de identiteit van het landschap, maar is tegelíkertijd in veel regio's niet meer de belangrijkste
economische drager: vooral de toeristische en recreatieve sector heeft deze plaats overgenomen en is uitgegroeid tot een
belangrijke economische activiteit, met potentie voor verdere groei. Zeker de paardenhouderij, die zowel elementen van
agrarisch grondgebruik als ook meer recreatief gebruik in zich heeft, kan aan vergÍotirB van de vitaliteit van het platteland een
positieve bijdrage leveren.
De activiteiten in deze sector zajn de laatste jaren flink toegenomen. Voor veel (agrarische) bedrijven is de paardenhouderij
een interessante (neven)activiteit geworden, andere bedrijven hebben zich volledig op de paardenhouderij gericht. Al deze
activiteiten kunnen een afgewogen plattelandsbeleid bevorderen, mits in goede banen geleid. Veel gemeenten weten echter
niet goed hoe ze met de paardenhouderij moeten omgaan. Welke kansen liggen er, wat zijn de valkuilen en welke coördinatie
is nodig? Gebrek aan kennis en inzicht en, daardoor, het ontbreken van een goed afgewogen beleid, heeft er toe geleid dat
de benadering van de paardenhouderij zeer divers is: in sommige gemeenten wordt de paardenhouderij met open armen
ontvangen, terwijl in andere gemeenten de paardenhouderij wordt geweerd.
Om te komen tot een uniformering van de positie van de paardenhouderij op het platteland en in bestemmingsplannen heeft
de Sectorraad Paarden (hierna: SRP) mede daarom in september 2004 de eerste versie van het Rapport 'Paardenhouderij en
Ruimtelijke Ordening'vastgesteld. Bijna tien jaar later kan worden vastgesteld dat het initiatief van toen naadloos aansluit bij
de SVIR van nu. Nu de verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen verstedelijking en groene ruimte meer dan voorheen
wordt overgelaten aan provincies en gemeenten, kan de geactualiseerde handreiking immers als een hulpmiddel fungeren
voor een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming over de paardenhouderij op provinciaal en lokaal niveau.
Voor een goede landschappelijke inpassirg van de paardensector op het platteland is een goede samenwerking tussen ondernemers in de paardenhouderij en de overheid onontbeerlijk. Alleen dan kunnen eisen en mogelijkheden goed op elkaar
worden afgestemd.
Daar waar reeds sprake is van het uitoefenen van een paardenhouderij wordt gemeenten geadviseerd die ontwikkelingsruimte

te bieden, die nodig is voor het continueren van het bedrijf. Voor zover op een bepaalde locatie nog geen paardenhouderij
wordt geëxploiteerd, maar de geschiKheid van de locatie gegeven is, wordt eveneens geadviseerd ontwikkelingsruimté te
bieden. Daarbij verdient het de voorkeur met behulp van toegesneden planregels maatwerk te leveren. Dit kan vooral worden bereikt door in bestemmingsplannen voor het buitengebied binnen agrarische bouwvlakken niet alleen zuiver agrarische
paardenhouderijen toe te staan, maar in plaats daaryan dè vestigingsmogelijkheden te verruimen door binnen de agrarische
bestemming ook een productiegerichte paardenhouderij (inclusief pensionstal) toe te staan.
Uiteraard kan ook voor een meer gedifieriënteerde aanpak worden gekozen, door voor daarvoor in aanmerking komende
percelen een specifieke bestemming "paardenhouderij" op te nemen. Dit wordt in ieder geval geadviseerd voor de
gebruiksgerichte paardenhouderij, niet zijnde een manege.
Ter uiWoering van hetgeen in het Rapport 'Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening'staat, is in samerrverking met de VNG
deze handreiking geschreven. Daarin komen achtereenvolgens aan de orde de economische en maatschappelijke betekenis
van de paardenhouderij, de plaats die de paardenhouderij ruimtelijk inneemt, wordt het beleidskader geschetst en wordèn de
stappen beschreven die doorlopen worden bij het toetsen van een aanvraag om omgevingsvergunning. Deze stappen worden
één voor één verder uitgewerkt. Verder bevat de handreiking nog een aantal bijlagen.
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Hieronder volgt een opsomming van de bijdrage die de paardenhouderU aan de ontwikkelingen op het platteland kan
leveren en of aansturing en gemeentelijk beleid nodig zijn.

Ondenrerp

Bijdrage aan de ontwikkeling op
het platteland

Brede plattelandseconomie

x
x

Uitbreidende agrarische (neven)
functies

Kwaliteit van het landschap

x
x

Natuur en milieu

X

Blijvende grondgebondenheid

Recreatieve sector

X

Werkgelegenheid op het platteland

X

Kleine horeca vooíziet recreanten

x

Blijvende activiteiten in agrarische
probleemgebieden

X

Hergebruik vrijkomende agrarische
bebouwing

X

Brugfunctie tussen stad en platteland

X

Levendig platteland

X

Educatieve functie

X

Gemeentelijk beleid op maken

X

X

X

X

Zoals uit het bovenstaande schema volgt, dient voor vier verschillende onderwerpen beleid te worden gemaakt. Deze handreiking kan daaryoor als leidraad dienen.

Met het onderwerp 'kwaliteit van het landschap" wordt gedoeld op de landschappelijke inpassing van de verschillende
botttvwerken die bii een paardenhouderi.i horen, zoals een rijhal. Het bevoegd gezag kan medewerking afhankelijk stellen
van inplanting van deze bebouwing en als voorwaarde stellen dat bij het indienen van een aanvraag een beplantingsplan
wordt overgelegd.
Ook voor de onderwerpen "recreatieve sector" en "kleine horeca", is het van belang dat beleid wordt ontwikkeld. Alleen op
deze manier wordt duidelijk of en zo ja, op welke wijze de paardenhouderij zich met het recreatief grondgebruik verdraagt
en welke ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden.
De meeste gemeenten hebben voor hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing al beleid ontwikkeld, vooral omdat
door de voortgaande schaalvergroting agrarische bedrijfscentra overbodig zijn geworden. Geadviseerd wordt binnen dit
beleid ook aan de paardenhouderii de nodige ruimte te bieden. Als overigens het in deze handreiking neergelegde uitgangspunt van een verruimde agrarische bestemming wordt gehanteerd, is dat minder snel nodig, omdat het nieuwe agrarische
grondgebruik dan bij recht is toegelaten.
Ten opzichte van de tweede druk is in het bovenstaande schema de educatieve functie toegevoegd. ln het kader van hun
opleiding in de paardenhouderij lopen studenten vaak stage bij verschillende bedrijven, zodat ook deze functie niet onvermeld
mag blijven. Ook de zorg- en recreatieve tak binnen de paardenhouderij biedt overigens plaats aan leerlingen.
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IN HUIMTELIJKE PTANNEN
3.1 De rol van de provincie
Met de komst van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), in 2008, is het idee van de ruimtelijke planning op provinciaal niveau op
een geheel andere wijze vormgegeven. ln de wet is een scheiding aargebracht tussen enezijds de indicatieve beleidsuitspraken,
neergelegd in een structuurvisie en andezijds de rechtens bindende normen, die als a§emene regels in een verordening kunnen
worden opgenomen. Onder de vroegere Wet op de Ruimtelijke Ordening bestond deze regelgevende bevoegdheid niet.
In de wet is onderscheid gemaakt tussen twee soorten algemene regels: regels die zich richten tot de gemeenteraden die
bestemmingsplannen vaststellen (artikel 4.1, eerste lid Wro) en regels die zich rechtstreeks tot grondgebruikers richten (artikel
4.1, derde lid Wro). ln de praKijk blijkt dat vrijwel alle provincies inmiddels een verordening met regels als bedoeld in het eerste
lid hebben vastgesteld'. Met deze regels kan het provinciale bestuur in vergaande mate de inhoud van bestemmingsplannen bepalen. De regels zijn trouwens ook bepalend voor de inhoud van omgevingsvergunningen voor het aftvíken van het
bestemmingsplan (artikel 2.1,lid 1 onder c V\Íabo). Zie voor deze afrvijkingsbevoegdheden uitgebreider hoofdstuk 4 van deze
handreiking.
Een belangrijke voonrvaarde voor het stellen van voorschriften op grond van het eerste lid van artikel 4.1Wro, is het vereiste
dat de regels vanuit het provinciaal belang noodzakelijk moeten zijn. lnmiddels is uit de jurisprudentie gebleken dat het begrip
'provinciaal belang' ruim wordt uitgelegd. De bestuursrechter neemt vrij snel aan dat met een regel in de verordening een
provinciaal belang is gediend. Het gevolg is dat de bevoegdheid van gemeentebesturen om medewerking te verlenen aan
ontwikkelingsplannen voor een paardenhouderij door de algemene regels kan worden beperkt. lnmiddels heeft deAfdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State ook al uitgesproken dat een bepaalde ontwikkeling met betrekking tot een paarden
houderij, niet in overeenstemming was met de provinciale verordening,.
Mocht de gemeenteraad toch een bestemmingsplan vaststellen dat zich niet met de provinciale verordening verdraagt, dan kan
het college van gedeputeerde staten een reactieve aanwijzing geven. Deze bevoegdheid is geregeld in artikel 3.8, lid 6 Wro.
Een reactieve aanr,vijzing heeft tot gevolg dat een vastgesteld bestemmingsplan (deels) niet in werking treedt. ln de wet is wel
een aantal vereisten opgenomen, onder meer dat gedeputeerde staten tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze
moeten hebben ingediend.
Samengevat kan worden vastgesteld dat de gemeenteraad bij het bestemmen van een paardenhouderÍ gebonden kan zijn aan
bindende provinciale regelgeving. De aanvrager dle plannen heeft voor zijn of haar paardenhouderij doet er daarom verstandig
aan ook ondezoèk te doen naar de inhoud van deze regelgeving.

3.2 Het bestemmen van de paardenhouderij
De paardenhouderij kent een grote diversiteit aan verschijningsvormen. Een relatief beperK aantal daarvan valt onder de
agrarische bestemming. Zuiver agrarische bedrijven zijn bedrijven waar uitsluitend paarden worden opgefok, bedrijven die als
hengstenhouderij in gebruik zijn of bedrijven waar paarden voor de melkproductie worden gehouden. Bij deze bedrijven staat
het voortbrengen van agrarische producten voorop en volstaat een agrarische bestemming.
Een bijzondere plaats nemen de zogenaamde opfokbedrijven in. Het opfokken van elders gefokte paarden wordt namelijk
niet aangemerK als hèt uitoefenen van een agrarisch bedrijf, omdat dan geen sprake is van het voortbrengen van agrarische
producten'. Bedrijven waar de paarden ter plaatse zijn gefok en ook worden opgefoK, kunnen wel als een agrarisch bedriií
worden aangemerkt.

ln de paardenhouderij hebben de meeste bedrijvengeenzuiveragrarisch karakter. Hetovergrote deel richtzich mede-al dan

niet in overwegende mate - op aanveÍwante agrarische activiteiten, zoals de trainings- en africhtingstallen, al dan niet als onderdeel van een fok- en opfokstal, de sportstallen, de handelsstallen en de pensionstallen. Vaak komen mengvormen voor. Voor
deze bedrijven, inclusief de opfokbedrijven, wordt aanbevolen in bestemmingsplannen de agrarische bestemming te verruimen.
Daartoe is een aanpassing van de planregels noodzakelijk. AchterlQgende gedachte is dat ook in de paardenhouderij vee wordt
gehouden, waardoor vestiging in het buitengebied het meest voor de hand ligt. Ten principale blijft de wijze van bestemmen
uiteraaÍd een beleidskeuze van het bevoegd gezag. Het staat de planwetgever immers vrij om het begrip'agrarisch bedrijf'naar
eigen inzicht te definièren.
Naast het verruimen van de agransche bestemming, bestaat ook de mogelijkheid te kiezen voor een specifieke bestemming
'paardenhouderij'. Deze bestemming kan gebruikt worden voor maneges, maar kan ook ruimer worden toegepast en andere
vormen van paardenhouderij beskijken.
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3.3 Gevolgen voor de bestaande bedrijven
Met het laten vervallen van het uitdrukkelijke onderscheid in agrarische en niet-agrarische paardenhouderij en het in de
plaats daarvan verruimen van de agrarische bestemming of het toekennen van een specifieke bestemming paardenhouderry,

wordt aan de paardenhouderij een zelfstandige plaats geboden. Dit hoeft op zichzelf beschor.rwd geen afbreuk te doen
aan de ruimtelijke l«valiteit van het gebied. Ook agrarische bedrijven genereren vergelijkbare, veelal zelfs omvangrijkere
gebouwen, terwijl de efiecten van een productiegerichte paaÍdenhouderij op zichzelf genomen niet nadelig(er) zijn voor de
ruimtelijke lorvaliteit, nu de productiegerichte paardenhouderij zich net als een veehouderÍ primair richt op het houden van
dieren. Het enkele feit dat de eigendom van de paarden bij derden berust, is daarvoor op zichzelf niet relevant. Ook de
hedendaagse vleeskalverenhouderij en de opfok van vrouwelijkjongvee vindt steeds vaker in opdracht van de esenaar
plaats.
\Ahnneer een paardenhouderij zich niet larqer laat vergelijken met een productiegerichte paardenhouderij, is het raadzaam
meer gedifferentieerd ruimtelÍk beleid te formuleren. Dat geldt vooral voor bedrijven waarbij naast het paard ook dè ruiter
en amazone centÍaal staan, zoals maneges.
Voor bedrijven die in het verleden ten onrechte onder de agrarische bestemming zijn gestaÍt, is het raadzaam in het bestemmingsplan heEij een maatbèstemming op te nemen, heEij te kiezen voor de verruimde agrarische bestemming. Daarmee
worden bestuursrechtelijke sancties voorkomen.

3.4 De gebondenheid met het buitengebied
De paardenhouderij is primair aangewezen op het landeliik gebied. Nu de kaditionele landbouw en veehouderij varwege
een steeds verdergaande schaalvergroting in absolute aantallen sterk aan betekenis heeft ingeboet, en er jaarlijks nog
steeds veel van die bedrijven stoppen, neemt de betekenis van de paardenhouderij voor het platteland toe. Vooral door
het grondgebonden karaKer is de paardenhouderij een passende vervolgfunctie op het vroegere agrarische grondgebruik.
Grazende paarden worden in het algemeen ook als een verríking voor het landschap gezien.
Wel dient biizondere aandacht te worden besteed voor de wijze waarop de weiden worden afgezet. Zo mag bij de afrastering
van paardenweides geen prikkeldraad worden gebruikt. Voor de hoogte van de omheining van een weide, wordt 1,5 meter
aanbevolen4. Daarnaast is van belang dat voor paarden die dag en nacht buiten verblijven, een schuilgelegenheid in de
vorm van een schuilstal of bosschage aanwezig iss.
Tot slot dient in dit verband te worden beklemtoond dat de paardenhouderij naar haar aard, net als iedere andere veehouderij,
voor de vestigingsmogelijkheden is aangewezen op het buitengebied. De ruimte voor stallen, overige voozieningen en

weidegronden, zijn alleen daar te vinden. Bovendien kan een paardenhouderU vanwege de uitstraling op de omgeving
meestal niet met andere, meer stedelÍke functies worden gecombineerd.

3.5 De problemen
De rol van de paardenhouderij wordt in sommige gevallen belemmerd door het ontbreken van een eenduid§ en herkenbaar
ruimtelijk beleid. ln bestemmingsplannen wordt de paardenhoudenj, vanwege het ontbreken van een specifiek toetsingskader,
vaak meegenomen onder de agraÍische bestemming, lnmiddels is er rechtspraak waaruit blijkt dat een paardenhouderij hng
niet altijd als agrarisch bedrijf kan worden aangemerK. Hierboven werd al gewezen op de beoordeling van een opfokbedrijF.

ln een andere zaakT bleek dat alleen hetweiden van paarden niet in overeenstemming is met de agrarische bestemming,
aangezien beweiding geen onderdeel is van de bedrijfsvoering van een grondgebonden agrarisch bedrijf. Paarden die namelijk behoren bij een manege (niet-agrarisch) mogen niet in een weide worden gehouden, als die weide ook alleen voor
agrarische doeleinden is bestemd. Verder oordeelde de Afdelings dat het stallen, trainen en africhten van paarden en pony's
niet is aan te merken als uitoefening van een agrarisch bedrijf, omdat daarbr.j de gerichtheid op het voortbrengen van een
agrarisch product ontbreekt. Alleen paardenhouderijen die zich louter en alleen toeleggen op het voortbÍengen van melk en/
of dieren vallen zodoende binnen de gebruiksdefinitie van een agrarisch bedriji Dit maakt het noodzakelijk dat, gegeven de
wens de verschillende typen paardenhouderijen in te passen, de agrarische bestemming te verruimen dan wel een afzonderlijke bestemming 'paardenhouderij'in het bestemmingsplan op te nemen.

3.6 De huidige praktijk van bestemmen
ln menig bestemmingsplan wordt de paardenhouderij onder de bestemmingen "agrarische bedrijven" of "recreatie" meegenomen. Dit 'meenemen', zo is in de praKijk gebleken, doet onvoldoende recht aan de inmiddels zelfutand(7e positie die
de paardenhouderij zich in de afgelopen jaren heeft veÍworven. De paardenhouderij laat zich juist slecht onderbrengen bij
één van deze bestemmingen. Dit is te wijten aan de huid§e wijze van red§eren van de doeleindenomschrijving. Beter is
het in bestemmingsplannen de niet zuiver agrarische paardenhouderij op te nemen in de doeleindenomschrijving van de
agrarische bestemming. Een alternatief is een maatbestemming toe te kennen.
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3.7 Het bestemmingsplan
Elke gemeente stelt meerdere bestemmingsplannen vast voor het grondgebied van de gemeente. Bij het vaststellen van het
bestemmingsplan voor het buitengebied worden keuzes gemaaK welke bestemmingen waar worden gelegd en wat binnen
die bestemmingen aan bouar- en gebruiksmogelijkheden wordt toegestaan. Het bestemmingsplan voor het buitengebied zal
ook beleidsuitgangspunten (gaan) bevatten voor de positionering van de paardenhouderij.
3.7.1 Verschillende gebieden binnen een bestemmingsplan
Een grove onderverdeling die veelal wordt toegepast, is het opdelen van het buitengebied in een agraÍisch gebied, in een
agrarisch gebied met bijzondere waarden, in een natuurgebied, in een recreatiegebied en in een kernrandgebied.

Agraisch gebied
Het agrarisch gebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van bedrijven en overige bebouwirB die als passend voor het
platteland worden gezien. VooÍ agrarische bedrUven wordt veelal gebruik gemaakt van de detailbestemming 'agrarisch
bouwvlak".
Geadviseerd wordt voor de paardenhouderij een zelfde wijze van bestemmen te hanteren. Het verdient daarbij de voorkeur
om voor de productiegèrichte paardenhouderij - voor zover het niet reeds gaat om een zuiver agrarisch bedrijf zoals een
fokkerij, een hengstenhouderij of een paardenmelkerij waarbU sprake is van een agrarische bestemming - de verruimde
agrarische bestemming dan wel de detailbestemming "paardenhouderij" toe te kennen.
Met betrekking tot de gebruiksgerióte paardenhouderij wordt geadviseerd eveneens de detailbestemming "paardenhouderí'

te hanteren. Wel kunnen lokale omstandigheden aanleiding geven in een concreet geval geen bouwvlak toe te kennen.
Geadviseerd wordt de beoogde vestigingslocatie te toetsen aan dezelfde criteria als die gelden voor een agrarisch bouwvlak
en een bouwvlak voor een productiegerichte paardenhouderí.

Agraisch gebid md bijzondere waatden
\ hnneer landschappelijke, natuur- of archeologische waarden noodzaken tot een meer specifieke bestemming, kunnen die
waarden in de weg staan aan het vestigen van een paardenhouderij.
Geadviseerd wordt om ook in dat geval voor de productiegerichte paardenhouderij de vestigirgscriteria te hanteren die gelden
voor agrarische bedrijven. lngeval gekozen wordt voor de verruimde agrarische bestemming is daarvan reeds sprake.

Voor de gebruiksgerichte paardenhouderij kunnen andere, zwaardere, criteria gelden. Wel wordt geadviseerd de gebruiksgerichte paardenhouderij zoveel mogelijk gelijk te behandelen met de agrarische bedrijven en productiegerichte paardenhouderii. Ook hier geldt dat voorkomen moet worden dat een gebruiksgerichte paardenhouderij die de kenmerken heeft van
een agrarisch bedrijf of een productiegerichte paardenhouderij, uitsluitend varwege zjn aard beperkingen krijgt opgelegd.
Natuurgebied
ln beginsel zal het bedrijven niet worden toegestaan zich in een natuurgebied te vestigen. Wel kan het zijn, dat er reeds
bedrijven zijn gevestigd. Geadviseerd wordt, wanneer die bedrijven willen omschakelen naar een paardenhouderij, in beginsel medewerking te verlenen. Paardenhouderijen hebben veelal een omvang van minder dan 100 paarden en de ammoniak
(NHs) emissie is daardoor laag. De immissie heeft daardoor niet snel significante gevolgen voor de natuurwaarden van het
natuurgebied. Temeer niet, nu bij omschakelíng altijd sprake zal zijn van een afname van de emissie, en dus van een lagere
depositie.
Met name voor de gebruiksgerichte paardenhouderij kan het gebied waarin het bedrijf is gevestsd, belangrijk zijn. Voor het
maken van buitenritten is een goed uitrijdgebied met veilige voozieningen van onschatbare waarde. Daarmee is niet
gezegd, dat voor een productiegerichte paardenhouderij de omgeving niet van belang is. Ook dan kan de aartvezigheid van
goede uitrijdmogelijkheden toegevoegde waarde hebben.
De verkeersaantrekkende werking is een aspect waaraan belang kan toekomen, maar hoeft niet per se aan de vestsing in
een natuurgebied in de weg te staan. Ook wandelaars en fietsers komen met de auto naar het natuurgebied en parkeren
op daartoe speciaal ingerichte parkeerplaatsen. Voor zover de verkeersaantrekkende werking van met name de gebruiksgerichte paardenhouderij daarmee vergelijkbaar is, wordt geadviseerd aan het omschakelen naar eèn paardenhouderij
medewerking te verlenen.
Verder harmonieert het weiden van paarden in of nabij een natuurgebied heel goed met de overige kenmerken van zo'n
gebied. Passanten zullen de aanwez§heid van paarden veelal als positief ervaren.
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Recreatiegebied
Jn een gebied voor verblijfsrecreatie zal een gebruiksgerichte paardenhouderÍ veelal aanvaardbaar worden geacht.
De recreanten kunnen in dat geval op verschillende wijzen genieten van de aarwez§heid van paarden.

Voor zover uitsluitend sprake is van een gebied voor dagrecreatie, wordt geadviseerd per geval te bezien of de vestiging van
eèn paardenhouderij ruimtelijk aanvaardbaar is. Denkbaar is dat in een dergelijk gebied een gebruiksgerichte paardenhouderij
wordt toegestaan.
Een recreatiegebied zal zich naar veMachting minder lenen voor de vestiging van een productiegerichte paardenhouderij.
De meenrvaarde daarvan voor het recreatieve gebruik dat van het gebied wordt gemaaK ontbreekt volledig, teMijl voorts
voor de productiegerichte paardenhouderij in het overige buitengebied juist veel mogelijkheden bestaan.
Kernrandgebied
Het kernrandgebied is in beginsel een goed vestklingsgebied voor de gebruiksgerichte paardenhouderij. Het buiten het stedelijke gebied doch nog net op loop- oÍ fietsafstand vestigen van een gebruiksgerichte paardenhouderij heeft voordelen. Niet
is daarmee gezegd, dat het kernrandgebied als het primaiÍe vestigingsgebied voor de gebruiksgerichte paardenhouder[
moet worden aangemerK. Geadviseerd wordt de aarwezigheid van een kernrandgebied niet ten nadele van de vestigingsmogelijkheden in de overige gebieden te brengen.
3.7.2 Begripsomschrijvingen
Het verdient de voorkeur in de begripsbepalingen van een bestemmingsplan onderscheid aan te brengen in gebruiksgerichte
paardenhouderij en productiegerichte paardenhouderij.
Gebruiksoerichte paardenhouderii: een paardenhouderij waar het rijden c.q. mennen met paarden primair gericht is op de
ruiter/amazone/menner.
Productieoerichte oaardenhouderii een paardenhouderij waar uitsluitend of in hoofdzaak handelingen aan en/of met paarden
woíden verricht die primair gericht ziin op het voortbrengen, africhten, trainen en verhandelen van paarden.
Aorarisch bedriif (verruimde agrarische bestemming)
Een aan het buitengebied gebonden bedrijf waar uitsluitend of in hoofdzaak het houden van dieren en/of het telen van
gewassen voorop staat, waaronder mede wordt verstaan qua aard vergelijkbare activiteiten, zoals ook productiegerichte
paardenhouderij, inclusief pensionstal en/of opfokstal.
Toelichtino:
Onder gebruiksgerichte en productiegerichte paardenhouderij vallen alle paardenhouderíen. Dit laat onverlet dat fokkerijen,
hengstenhouderijen en paardenmelkerijen, varwege hun zuiver agrarische karakter, ook, wellicht zelfs beter, als agrarisch
bedrijf kunnen worden aangemerkt. ln dat geval gaat het namelijk uitsluitend om het voortbrengen van producten door middel van het houden van dieren. Dit verschilt niet van de andere vormen van agrarisch gebruik.
Bij een verbreding van de agrarische bestemming verandert er voor deze bedrijven niets. Wel vallen in dat geval alle

productiegerichte paardenhouderijen onder de verruimde agrarische bestemming, inclusief een pensionstal en een opfokstal. De problemen die in de vorige paragraaf werden gesignaleerd, kunnen daarmee worden opgelost. Door in de
begripsomschrUving van productiegerichte paardenhouderu de woorden 'in hoofdzaak'te vermelden, wordt voorkomen
dat het gebruiksgericht houden van paarden als nevenactiviteit direct leidt tot een gebruiksgerichte paardenhouderij. Dit
doet recht aan de huid§e prakijk, waar de hedendaagse paardenhouderij een mengvorm is van activiteiten, hetgeen,
een enkele uiEondering daargelaten, betekent, dat wanneer vastgehouden blijft worden aan het onderscheiden tussen agrarische en niet-agrarische paardenhouderijen, er aan de paardenhouderij onvoldoende ruimte wordt geboden.
Er kan niet worden voorbijgegaan aan de ontwikkeling die de productiegerichte paardenhouderÍ heeft doorgemaakt.
Daardoor is het onmogelijk de mengvorm van de diverse verschijningsvormen trachten uit te sluiten en aansluiting te blijven
zoeken bij uitsluitend de traditionele agrarische paardenhouderij.

3.7.3 Bedrijfsmatige, semi-bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouderij
Een paardenhouderij kan een bedrijfsmatige, semi-bedrijfsmatige of hobbymatige paardenhouderÍ zijn. Daarnaast kan de
rijvereniging als aparte categorie worden genoemd.
Bij bedrijfsmatig gebruik is sprake van een votwaardige paardenhouderÍ, gericht op het genereren van een voldoende
bedrijfsresultaat. Van semi-bedrijfsmatií, is sprake wanneer het bestaansrecht van de paardenhouderij niet geheel afhankelljk
is van het daarmee te genereren bedrijfsresultaat maar qua omvang en aard niet kan worden aangemerkt als hobbymat§.
Hobbymatig is de Íestcategorie, waarbij het houden van paarden kleinschalig is en niet gericht op het genereren van omzet.
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Een r|veÍeniging kan niet als paardenhouderij worden aangemerK, maar kan vanwege de relatie die tussen paarden en
de vereniging bestaat daarvan ookweer nietgeheel losworden gezien. Rijveren@ingen beschikken meestal alleen oveÍ
een sportaccommodatie, waarin in verenigirEsverband met paarden wordt gereden, zonder dat ter plaatse paarden worden
gehouden.

3.7.4 De doeleindenomschrijving
Afhankelijk van de gekozen wijze van bestemmen zal de paardenhouderij in het bestemmingsplan worden opgenomen
onder de verruimde agrarische bestemming of als specifieke bestemming 'paardenhouderij'.
l/!hnneer wordt gekozen voor de verruimde agrarische bestemming, dient de doeleindenomschrijving te worden aangevuld
met'een productiegerichte paardenhouderij, inclusief pensionstal en/of opfokstal'Het mede toestaan van een pensionstal
en/of opfokstal onder de agrarische bestemming wordt aanbevolen, maar kan in verschillende gradaties vorm worden
gegeven. Ook kan ervoor worden gekozen de pensionstal en/of het opfokstal uitsluitend toe te staan binnen de specifieke
bestemming'paardenhouderij'.

Bij het vormgeven van de bestemming 'paardenhouderÍ'zal de doeleindenomschrijving zich in beginsel uitstrekken over
iedere vorm van paardenhouderij. Geadviseerd wordt de sturing die vervo§ens aan het concreet invullen van de bestemming
(nieuwvestiging) moet worden gegeven, verder in de planregels te regelen, waarbij in ieder geval de advisering -bij voorkeur-

door de deskundigencommissies aan de hand van een door de initiatiefnemer over te leggen bedrijfsplan verplicht wordt
gesteld. GeÍinge uitbreidingen kunnen van de adviseringsplicht worden uitgezonderd.
De bestemming 'paardenhouderij'kan betrekking hebben op het gehele plangebied, maar kan zich ook beperken tot een
bepaald deel of gedeelten van het gebied. Uiteraard is dit een beleidsvrijheid die door gemeenten zeli zal moeten worden
ingekleurd. Door het opnemen van de bestemming 'paardenhouderij'als detailbestemming, kunnen de vestigingsmogelijkheden worden beperkt tot bepaalde delen van de verbeelding. Een dergelijke wijze van bestemmen voorkomt, dat op daarvoor niet of minder geschiKe locaties een paardenhouderij moet worden toegestaan.

3.7.5 Het geven van instructie binnen de productiegerichte paardenhouderij
Het geven van instructie dient als inherent aan ieder §pe paardenhouderij, ongeacht zijn omvang, te worden aangemerK.
Dat is niet alleen uit bedrijfseconomisch oogpunt noodzakelijk, het geven van instructie maakt een wezènlÍk onderdeel uit
van het bedrijfsresultaat. Op dezewijzen kan ook het hoge niveau van de Nederlandse paardensportworden veiliggesteld.
Wel geldt daarbij de voorwaarde, dat de instructie geen hoofdactiviteit wordt. Deze moet altíd ondergeschikt blijven aan de
primaire doelstelling.
ln veel gevallen wordt de instructie vezorgd door beoefenaars van de paardensport die vallen onder de categorie productiegerichte paardenhouderij. Het onderscheid in productiegericht en gebruiksgericht is slechts bedoeld ter voorkoming dat de
instructie een waarneembare activiteit wordt. Bij een productiegerichte paardenhouderij dient de instructie ondergeschik
te zijn aan de overige activiteiten. ln tegenstelling tot de gebruiksgerichte paardenhouderij, staat bU een productiegerichte
paardenhouderu immers het paard centraal, in plaats van de ruiteí en de amazone.
3.7.6 De bouw- en gebruiksregels

3.7.6.1 Bouvwegels
ln de bouwregels wordt de omvang van het bouwvlak en de daarbinnen te bouwen bowwverken geregeld.
Geadviseerd wordt voor de omvang van de bouwvlakken uit te gaan van:
bedrijfsmatíge paardenhouderij : 1,0 - 2,5 ha;
semi-bedrÍfsmatige paardenhouderij : 0,5 -'l ,0 ha;
Voor het goed functioneren van een paardenhouderij zijn onder meer de navolgende bouwwerken noodzakelijk
een bedrijfswoning;
enkele verblijven voor personeel;
een gebouw met stallen;
een buitenrijbaan met vèrlichting ;
een binnenrijbaan met onfuangstruimte,
een springweide met hindernismateriaal
een mestopslag;
een loods voor opslag en stalling;
een (overdeKe) stap en/of trainingsmolen
een longeercirkel.
een paddock
pa rkeergelegenheid

a
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Deze voorzieningen hoeven echter niet allemaal per se binnen het bouwvlak te worden gerealiseerd. Een buitenrijbaan, een
springweide, een mestopslag, een stap- of trainingsmolen en een longeercirkel kunnen vanwege hun verschijningsvorm
ook buiten het botrwvlak worden toegestaan. Uiteraard li{,t de keuze daarvoor bij de planwetgever. Geadviseerd wordt voor
de bourvregels de gebruikelijke wijze van redigeren te hanteren. ln beginsel is voldoende dat de bouwregels een nok- en
goothoogte vermelden.
Per bouwvlak geldt dat in beginsel eén bedrijfswoning kan worden toegestaan. Geadviseerd wordt de noodzaak van een
tweede bedrijfswoning te beoordelen aan de hand van dë aard of omvang van het bedrijf. ln sommige gevallen kan het
noodzakelijk zijn dat vanuit twee bedrijfswoningen toezicht op het bedríf wordt uitgeoefend. Het gaat dan vaak om grote
bedrijven, die meestal uit meerdere afzonderlijke bedrijfsonderdelen bestaan. Zie daarvoor bijlage lll. Voor stagiaires en
grooms is het wenselijk dat verblijfsruimten worden toegestaan, mits deze niet tevens als zelfstandige woonruimte dienst
kunnen doen.

3.7.6.2 Gebruiksregels
Naast een afzonderlijke definièring verdient het de voorkeur het planologisch onderscheid tussen productiegerichte en gebruiksgerichte paardenhouderij binnen het artikel dat de bestemming regelt, vorm te geven. ln datgevalzalvoor beide spen
paardenhouderij een afzonderlijke regeling moeten worden opgenomen. Daarmee wordt voorkomen dat een niet gewenste
ontwikkeling optreedt mèt betrekking tot een bepaald type paardenhouderij. Het onderscheid mag daarbij niet zo ver gaan,
dat een mengvorm van binnen de beide typen te onderscheiden bedrijfsvormen volled§ wordt uitgeslotene.
lndien wordt gekozen voor het opnemen van een specifieke bestemming 'paardenhouderij'wordt geadviseerd om voor een
gebruiksgerichte paardenhouderij uitdrukkelijk in de gebruiksregels op te nemen, dat paarden van derden in pension mogen
worden gestald, met gebruikmaking van de faciliteiten van het bedrijf, dan wel dat door het bedrijf zelf paarden aarwezig
worden gehouden teneinde derden daarmee te laten rijden. Dat zijn namelijk de kenmerken van een gebruiksgerichte
paardenhouderij.

3.7.7 Het rechtstreeks of indirect toestaan van een paardenhouderij
Bij een nieuw inttiatief, bijvoorbeeld omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een paardenhouderij, een nieuw bedrilf op
een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie SAB) of een nieuwe locatie kan het instrument van de wijzigingsbevoegdheidlo in
het bestemmingsplan worden opgenomen. Deze bevoegdheid is gebaseerd op artikel 3.6, lid '1, onder a van de Wro. ln de
planregels moeten objectieve criteria zijn vastgelegd aan de hand waaryan burgemeester en wethouders kunnen bepalen
in welke gevallen zij van deze bevoegdheid gebruik mogen maken. Het instrument van de wijzigingsbevoegdheid biedt het
gemeentebestuur de mogelijkheid sturend op te treden.

Voor een wijzigingsplan moet op grond van artikel 3.9a van de Wro de uniforme openbare voorbereidirpsprocedure van
afdeling 3.4 van de Awb worden toegepast. De procedure begint met de terinzagelegging van het ontwerpbesluit gedurende
zes weken, binnen welke termijn belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze naar voren kunnen brengen.
Vervolgens stellen burgemeester en wethouders het wijzigingsplan vast. Tegen het vastgestelde plan staat voor belanghebbenden (die in die procedure een zienswijze moeten hebben ingediend), een rechtstreekse beroepsmogelijkheid op de
Afdeling bestuuÍsrechtspraak van de Raad van State open.
Behalve de wijzigingsbevoegdheid biedt de Wro ook de mogelijkheid van de binnenplanse afi,vijkingÍl. Het is echter vaste
jurisprudentier2 dat het toekennen van een botmvlak of het wijzigen van de bestemming niet met toepassing van deze bevoegdheid kan worden geregeld. De mogelukheden van dit instrument zijn zodoende beperkt.

Als het bestemmingsplan zelf geen regels bevat om het plan te wijzigen, kan een omgevingsvergunning als bedoeld in
artikel 2.í, lid 1 onder c \i\Éabo juncto aftikel2.12,lid 1 onder a onder 3 Wabo worden aangevraagd. Voorwaarde is dan
dat de activiteit waaryoor vergunning wordt verleend, niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Een andere mogelijkheid is het gedeeltelijk hezien van het bestemmingsplan zelf. Uiteraard kan er voor gekozen worden dat binnen een
bepaalde hoofdbestemming bij recht de vest§ing van een paardenhouderÍ wordt toegestaan. Dit is een beleidsvrljheid die
een gemeente naar eben inzicht kan invullen. lngeval wordt gekozen voor de verruimde agrarische bestemming, dan is
deze beleidsvrijheid reeds volled§ ingevuld.
3.7.8 Toetsen of het bouwvlak voldoet of aangepast moet rvorden

ln het bestemmingsplan is het zogenoemde bo(Mvlak vastgelegd. Dit houdt in de begrenzing van de ruimte waarbinnen een bedrijf bebouwing mag oprichten. De grootte van het bouwvlak is vaak gekoppeld
aan het type bedrijf. Er bestaan vaak (gÍote) verschillen tussen gemeenten in de wíze van bestemmen.
Hieronder vo§t een overzicht van welke voorzieningen bij voorkeur binnen het bouwvlak valten, maar in somm§e gevallen
ook daarbuiten zouden moeten kunnen worden opgericht.
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Voorziening

BouwwerUinrichting

Binnen het bouunrlak

Weidegang

Nee

Paddock

Nee

Uitloop

Nee

Stal ((meíie)box, stand of loopstal)

Botrwwerk

Ja

Binnenrijbaan

Bouwwerk

Ja

Buitenrijbaan

Bourwerk'?

JalNee'

Stap-/trainingsmolen

Boulvwerk

JalNee'

Springweide

Bouwwerk

Longeercirkel

Bouwwerk

JalNee '

Materieelopslag

Bowwverk

Ja

Voeropslag

Bowwverk

Ja

Strooiselopslag

Bouwwerk

Ja

Mestopslag

Bor.rwwerk

JalNee'
Ja

2

JalNee

Kantoorruimte

BoLnvwerk

Ontvangstruimte

Bouwwerk

Ja

Kantiné

Bouwwerk

Ja

Hulpkracht(en)ruimte

Bowwverk

Ja

(Bedrijfs)woning

Bowwverk

Ja

Was/poetsplaats

lnrichting

Ja

Solarium

lnrichting

Ja

Opvoelbox

lnrichting

Ja

Laboratorium

Bouwwerk of inrichting

Ja
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Naast het feit dat de bovengenoemde voozieningen voor een paardenhouderij noodzakelijk zijn, wordt geadviseerd het
botrwvlak zodanig te verruimen datwordt voldaan aan de richtlijnen voor huisvesting en beweging van paarden zoals in
de Gids voor Goede Praktijkenl3 staat veÍmeld. Zo is in de Gids opgenomen dat de boxoppervlakte minimaal 10 m2 moet
bedragen voor paarden die groter zijn dan '1,56 meter. Voor pony's kleiner dan 1,56 meter geldt een boxoppervlakte van
m inimaal (2xstokmaat)'z.
Per '1 januari 2012 hanteert de praktijk deze maatvoering. Er geldt een overgangsperiode van í5 jaar voor bestaande stallen, zodat paardenhouderijen uiteíijk op 1 januari 2027 de boxmaten aangepast dienen te hebben. Daarnaast geldt dat
stands, waarin paarden permanent aangebonden worden gehouden, per 1 januari 20í 7, ook conform de Gids voor Goede
PraKijken, niet meer zijn toegestaan. Gelet op deze verplichtingen in het kader van dierenwelzijn, is het wenselijk medeweÍking te verlenen aan aanvragen tot vergroting van een bouwvlak.
Een vergroting van het bourwvlak zal als regel met behulp van de wijzigingsbevoegdheid moeten plaatsvinden of, als in
het bestemmingsplan deze bevoegdheid niet is opgenomen, met een buitenplanse afwijking. Zie hiervoor paragraaf 3.7.7.
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3.7.9 De verkeersaantrekkende werking en de parkeervoorzieningen
Met name de gebruiksgerichte paardenhouderij genereert meer en andersoortig verkeer dan een gewoon agrarisch bedrijf. Vanuit een oogpunt van èen goede ruimteli,ike ordening dient een nadere afiveging te worden gemaah bij het toestaan van een gebruiksgerichte paardenhouderij. Als gevo§ hiervan kiezen gemeenten ervoor alleen gebruiksgerichte
paardenhouderij in kernrandgebieden toe te staan. Hoewel begrijpelijk, verdient het echter aanbeveling gebruiksgerichte
paardenhouderij niet bij voorbaat in de rest van het landelijk gebied uit te sluiten. Vest§ing dient mede afhankelijk te worden
gesteld van nader ondezoek naar de verkeersefiecten.Als bijvoorbeeld sprake is van een goede verkeersontsluiting van
een midden in een landelijk gebied gelegen paardenhouderij, wordt aanbevolen een gebruiksgerichte paardenhouderij toe
te staan.
Om geen overlast voor de omgeving op te leveren, verdient het de voorkeur iedere paardenhouderij in haar eigen structurele
parkeerbehoefte te laten voozien. Voor maneges geldt dat minimaal 0,3 en maximaal 0,5 parkeerplaatsla per box aarwezig

moet zijn. lncidenteel plaatsvindende evenementen kunnen van dat vereiste worden uitgezonderd.
3.7.í 0 Unieke bedrijfssituaties
ln Nederland is er een klein aantal paardenhouderijen, dat gelet op de omvang als ook de aard en (inter)nationale betekenis
een bijzondere plaats inneemt. Een a§emene regeling kan voor deze bedrijven nietworden gegeven. Geadviseerd wordt
voor die bedrijven maatweÍk te leveren.
3.8 De eigen geurgevoeligheid
De eisen voor geurhinder als gevolg van het houden van paarden in dierenverblijven zijn gebaseerd op de Wet geurhinder
en veehouderij.rs Het houden van paarden is immers aan te merken als het'in werking hebben van een veehouàerij'. Een
paardenhouderÍ veroozaaK een zekere geurbelasting.

Voor paardenhouderijen gelden vaste afstanden. De wet maaK daarbij onderscheid tussen bedrijven gelegen binnen de
bebouwde kom en bedrijven gelegen buiten de bebor.rwde kom. De afstand vanuit het dierenverblijf tot aan een geurgevoel§
object dient minimaal í00 meter te zijn. Als het geurgevoelige object buiten de bebor.rwde kom ligt, geldt een afstand van
minimaal 50 meter. Deze afstand wordt gemeten vanuit het emissiepunt van het dierenverblijf. Een buitenbaan of paddock
maar ook de weide, zijn niet aan te merken als een dierenverblijf. Aanvullend op de afstandseis voor het emissiepunt bepaalt de Wet geurhinder en veehouderij verder dat de afstand van de buitenzijde van het dierenverblijf tot de buitenzíde van
het geurgevoelig ten minste 50 meter bedraagt aÍs het geurgevoel§ object binnen de bebouwde kom ligt. Ligt het bedrijf
buiten de bebouwde kom, dan bedraagt de afstand 25 meter.
Bedrijven die vanwege de daarbinnen aanwezige dieren zelf geur emitteren, kunnen gelet op het vorengenoemde niet als
geurgevoelig objectworden aangemerkt, maarals een veehouderij, inclusief de daarvan deel uitmakende bedrijfswoning(en)
en verblijfsruimten. Dit zou de vestigirEsmogelijkheden van de paardenhouderij in het buitengebied anders te zeer
beperken. Met name de aanwezigheid van een intensieve veehouderij in een bepaald gebied zou aan vestiging in de
weg staan.
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HET BEOOHDELEN UAN EEN AANURAAG
OM OMGEUINGSUERGUNNING

Op 'l okober 2010 zijn de \Alabo en de daarmee samenhangende in- en uitvoeringswet- en regelgeving in werking gekeden.
Dit heeft tot gevolg dat verschillende overheidstoestemmingen voor het uitvoeren van allerlei activiteiten op het gebied van
de fysieke leefomgeving zijn opgegaan in de omgevingsvergunning. De \Aàbo heeft als voordeel dat voor een project dat uit
meerdere activiteiten bestaat, maar één vergunningaanvraag kan worden ingediend, die door één bevoegd gezag via één
procedure wordt afgehandeld en tot één beschikking leidt. De artikelen 2.1 en2.2 van de V\Íabo geven aan welke toestemmingen (procedures) zijn opgegaan ín de omgevingsvergunning. ln hetverledenwaren die activiteiten allemaal aËonderlijk
op grond van verschillende wetten vergunningplichtig.

4.Í Het vergunningproces
De hoofdregel is dat de \l\Íabo bepaalt welke activiteiten vergunningplichtig zÍn en de initiatiefnemer bepaalt, of en zo ja,
voorwelke activiteiten hij een omgevingsvergunning aanvraagt. Nadat is vastgesteld dat daaó,verkelijk sprake is van een
aanvraag om omgevingsvergunning, de aanvraag juist en volledig is, alle onlosmakelijke samenhangende activiteiten
deel uitmaken van de aanvraag en de activiteiten ook daaórverkelijk vergunningplichtig zijn, zal er een inhoudelijke
toetsing plaatsvinden.
De Wabo kent twee voorbereidingsprocedurès: de reguliere procedure en de uitgebreide procedure. ln beginsel is op elke
aanvraag de reguliere procedure van toepassing @n.3.7,1id 1 \Àtabo). ln afwijking van deze hoofdregel, zijn in artikel 3.10,
eerste lid van de \Aàbo de activiteiten opgenomen waarop de uitgebreide procedure van toepassing is. lndien een of meer
van die activiteiten deel uitmaken van een aanvraag, geldt de uitgebreide procedure van afdeling 3.4 van de Awb.

Voor de reguliere procedure geldt dat het bevoegd gezag een beslistermun van acht weken (artikel 3.9, lid 'l VVabo) moet
aanhouden. De termijn begintte lopen na de datum van ontvangstvan de aanvraag. Deze termijn kan opgrond van artikel 3.9, lid 2 van de \ hbo met zes weken worden verlengd. MÍanneer het bevoegd gezag verzuimt een beslissing op de
aanvraag te nemen binnen de genoemde termijn, dan wordt van rechtswege de gevraagde omgevingsvergunning voor de
desbetreffende activiteit verleend. Dit volgt uit artikel 3.9, lid 3 van de \ÀÍabo, waarin paragraaf 4.1.3.3 van de Awb van
toepassing wordt verklaard. ParagraaÍ 4.1 .3.3 Awb is getiteld "Positieve fictieve beschikking bi1 niet tijdig beslissen" (ook
wel 'lex silencio positivo' genoemd). Als de vergunning van rechtswege wordt verleend, beschikt de aanvrager rechtens
over hetgeen hij heeft aangevraagd. Daarbij dient wel de kanttekening te worden gemaaK dat de van rechtswege verleende
omgevingsvergunning pas in werking treedt als de bezwaartermín is verstreken.
Voor de uitgebreide procedure dient door het bevoegd gezag een beslistermijn van zesentwintig weken (artikel 3:18, lid 1
Awb) te worden aangehouden. De beslistermijn kan op basis van artikel 3.12, lid 8 van de \ /hbo eenmalig met maximaal
zes weken worden verlengd. ln tegenstelling tot de regulieÍe procedure, ontstaat bij overschrijding van de beslistermijn bi,l
de uitgebreide procedure geen vergunning van rechtswege.
4.1.1 Een omgevingsvergunning voor een paardenhouderij
lndien burgemeester en wethouders een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vestigen of uitbreiden van een paardenhouderij hebben ontvangen, zal onderzocht moeten worden voor welke activiteiten de aanvraag is ingediend.
Vervolgens kan de aanvraag inhoudelijk getoetst worden. De volgende vragen kunnen dan een rol spelen bij het verlenen
van de omgevingsvergunning:

2
J

4

Om welk bedriifstype of welke combinatie van bedrijfs§pen gaat het? ls daarbij sprake van een
productiegerichte of gebruiksgerichte paardenhouderij?
Betreft het een bedrijfsmatige of semi-bedrijfsmatige activiteit?
Zijn de in de aanvraag opgenomen voot'ziening(en) relevant?
Wordt bij de vestiging of uitbreiding van de paardenhouderij de overlast geminimaliseerd?

ls het noodzakelijk de aanvraag te laten beoordelen door een agrarische beoordelingscommissie?
Deze vragen zijn uitsluitend op (semi-)bedrijfsmatige paardenhouderijen van toepassing. ln paragraaf 4.2 worden de antwoorden op deze vragen uitgewerkt en uitgebreid toegelicht.
Bii een hobbymatig paardenhouderij dient, vanwege de geringe omvang van dit type paardenhouderij, bij voorkeur een
lichter regiem te worden toegepast. Daarbl zal in de meeste gevallen vooral de vraag moeten worden beantwoord of voor
aangrenzende woningen geen hinder is te duchten. Met name voor de mestopslag, buitenrijbaan, verlichting en stallen geldt
dat deze op voldoende afstand van gevoelige bestemmingen moeten worden gesitueerd.
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Bij de beoordeling van een aanvraag voor een hobbymat§e paardenhouderí zal vooral kritisch moeten worden gekeken
naar de positionering van de bou,vwerken, zodat de overlast wordt geminimaliseerd en geen verrommeling van het landschap
ontstaat. Uit onderzoekl6 is namelijk gebleken dat verrommeling die door paardenhouderij wordt veroozaaK, vaak is toe
te schrijven aan de hobbymatige paardenhouderij. Het houden van paarden in bijvoorbeeld een schuurtje ofgarage in een
zuivere woonomgeving is dan ook niet gewenst.
Ook bij een hobbymat§e paardenhouderii worden de paarden geweid. Uit een oogpunt van dierenwelzijn geldt dat paarden
die dag en nacht buiten lopen een schuilgelegenheid moet worden geboden. Geadviseerd wordt bij de beoordeling van
de aanvraag voor een dergeliik bouwwerk aan te sluiten bÍ hetgeen is opgenomen in de Gids voor Goede PraktijkenlT. Uit
deze Gids volgt dat voor paarden onder die omstandigheden, een schuilgelegenheid in de vorm van een schuilstal of
bosschage (bomen of struiken) noodzakelijk is.
4.1.2 De belangrijkste activiteiten veÍder uitgerverkt
Door de komst van de \ hbo is de mogelijkheid ontstaan om voor een project, dat bestaat uit één of meer vergunningplichtiÍle activiteiten, in één keer een vergunning te verkrijgen. De \À/abo bepaalt in de artikelen 2.í en 2.2 voorwelke activiteiten
een omgevingsvergunning is vereist en in paragraaf 2.3 van de \ÀÍabo worden per activiteit de toetsingskaders geformuleerd.
Voor de paardenhouderij zijn de volgende activiteiten relevant:
het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.í, Iid 1 onder a Wabo)
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een
bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, lid 1
onder b V\Éabo)
het gebruiken van gronden of bouwwerken in sÍijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1 , lid 'l onder c Wabo)
het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting (artikel
2.1, lid 'l onder e \ Éabo)
het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (artikel 2.í, lid 1 onder i \Àhbo)
Behalve deze acttviteiten komt ook de vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 en een ontheffing op
grond van de Flora- en faunawét aan bod. Activiteiten die namelijk schadelijk zijn voor de beschermde natuur in een Natura
2000gebied, zijn vergunningplicht§. De aanvraag voor een Natuurbeschermingswetvergunning kan dan aanhaken bij de
aanvraag om omgevingsvergunning.
ln de volgende paragrafen zal per activiteit een korte toelichting worden gegeven.

4.1.2.'l Een omgevingsvergunning voor de activiteit bourren
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bowven wordt getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo. ln dit
artikel is opgenomen dat een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen gewe§erd moet worden bij skijd met
het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening, het bestemmirpsplan en welstandseisen. Dit systeem van een beperK aantal
(dwingende) weigeringsgronden wordt ook wel het limitatief-imperatieve stelsel genoemd. Met limitatief wordt bedoeld de
uitputtende opsomming van de we§eringsgronden en imperatief wil zeggen, dat de wet dwingend voorschrijft wanneer de
omgevingsvergunning moet worden geweigerd.
Het bestemmingsplan is voor de beoordeling van de omgevingsvergunning voor het bouwen in de praktijk veruit de belangrijke toetsingsgrond. Juridische geschillen gaan vaak over de vraag of het bouwen in strijd is met het bestemmingsplan. Aan
welstandseisen kan meestal worden voldaan, eventueel na tussentijdse aanpassingen; de borutechnische eisen uit het
Bouwbesluit 20í2 en de eisen uit de bouwverordening leveren zelden problemen op. Als de aanvraag in overeenstemming
is met alle toetsingsgronden, moet de omgevingsvergunning worden verleend.
Wanneer de aanvraag niet voldoet aan het vigerende b€stemmingsplan, moet het bevoegd gezag overigens wel een beslissingnemenoverdevraagofvanhetbestemmingsplanwordtafgeweken.Ditvolgtuitartikel 2.10, lid2vande\l\hbo. Zie
hierna uitgebreid et paragraaí 4.1.2.3.
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4.1.2.2 Een omgevingsvergunning voor werken en yyerkzaamheden
Naast het feit dat in een bestemmingsplan de bebouwingsm€eliikheden zijn geregeld, kunnen in het plan ook regels worden
opgenomen die het uitvoeren van werken ofwerkzaamheden, niet zijnde bouwwerken, aan een vergunning binden. Een
dergelijk stelsel is gebaseerd op artikel 3.3 sub a van de Wro juncto artikel 2.í, lid í onder b van de \AÍabo.
Voor de paardenhouderij kan een omgevingsvergunning voor deze werken van belang ziin. Hierbij kan gedachtworden aan
het dempen van sloten of het verharden van het erf. Ook het aanleggen van een rijbak of longeercirkel kan vergunningplichtig
zijn. Deze werken en werkzaamheden zijn in dat geval verboden tenzij een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1,
lid 1 onder b van de l/\Íabo18 is verleend.
4.1.2.3 Een omgevingsvergunning voor het buitenplans afwijken van het bestemmíngsplan
Als het bestemmingsplan de gewenste ontwikkeling niet toestaat, biedt de wet de mogelijkheid van het plan af te wijken. De
meest vergaande ali,vijkirEsmogelijkheid is opgenomen in artikel 2.12, eeÉte lid onder c van de V\Éabo. De wet schrijft voor
dat de activiteit (lees: de paardenhouderij) niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke ordening. Daarvoor is vereist dat
het besluit van een goede ruimtelijke onderbouwing is voorzien.
De procedure voor dit type omgevingsvergunning is blijkens artikel 3.10, lid 1 onder a \ fabo grotendeels identiek aan de
bestemmingsplanprocedure. Dit betekent dat de omgevingsvergunning moet worden voorbereid met toepassing van afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ook wel de uniforme openbare voorbereidingsprocedure genoemd. ln grote lijnen
houdt deze procedure in dat na ontvangst van de aanvraag het gemeentebestuur èen ontwerpbesluit gedurende zes weken
ter inzage legt. Binnen deze termijn kan redereen schriftelilk of mondeling een zienswijze naar voren brengen. Na afloop
van deze periode staat voor belanghebbenden (die in die procedure een zienswijze moeten hebben ingediend), een rechtstreekse beÍoepsmogelijkheid op de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open.
Voor het verlenen van een omgevingsvergunning in afwijking van het bestemmingsplan, is een verklaring van geen bedenkingen (wgb) van de gemeenteraad vereist. Dit vo§t uit artikel 2.27,\id 1 \Àhbo juncto 6.5, lid 1 Bor. Een verkla6ng van
geen bedenkingen is voorgeschreven, omdat het vaststellen van bestemmingsplannen een bevoegdheid is van de raad.
Verder is van belang dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het aflrvijken van het bestemmingsplan aandachtwordt besteed aan de volgende punten, voordat kan worden overgegaan tot het afgeven van een omgevingsvergunning:

ls het bedri.iÍsplan reëel en heeft het betrekking op een duuzaam bedrijf.
Wordt overlast zoveel mogelljk geminimaliseerd.
Vigeert voor de locatie de bestemming 'paardenhouderij' of moet daarvoor een wijzigingsplan ex artikel 3.6,
lid 'l , onder a, Wro worden vervaard§d, of dient een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder
c \ Íabo juncto arlikel 2.12, |id 1 onder a onder 3 V\labo te worden verleend.
Past het bedri.lfs§pe (of combinatie van bedrijfs§pen) binnen de vigerende of toe te kennen bestemming.
ls er een bouwvlak, en zo ja, voldoet het bouwvlak.
Zo niet, zi.in er mogelrjkheden tot toekenning/aanpassing.
lndien van toepassing: is het bedrijf inpasbaar in het landschapls.
ls de aanvraag getoetst door de agrarische beoordelingscommtssie.

ln de Regeling omgevingsrecht heeft de wetgever overigens de indieningsvereisten voor een aanvraag om omgevingsvergunning vastgelegd. Daarbij is een onderscheid gemaaK tussen de indieningsvereisten die voor iedere aanvraag gelden
en vereisten per activiteit, zoals speciÍiek voor bouwactiviteiten.
4.1.2.4Éen omgevingsvergunning voor het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan
Naast de mogelijkheid om buitenplans van het bestemmingsplan af te wijken, kunnen in het bestemmingsplan zelf
ook afi&Íkingsregels voorkomen. Deze zogeheten binnenplanse afwijkingsbevoegdheid is geregeld in artikel 3.6,
lid 1 onder c van de Wro. De omgevingsvergunning is dan gebaseerd op artikel 2.12, lid 1 onder a onder 1 van de
\Aàbo. Van belang is dat in de planregels ruimtelijk relevante voorwaarden worden opgenomen die ohiectief toetsbaat zin. De binnenplanse afwijkingsbevoegdheid ziet alleen op ondergeschiKe afwijkingen van het bestemmingsplan. ln bílage lV is een voorbeeld van een binnenplanse afr,vijkingsbevoegdheid voor de paardenhouderij opgenomen.
Bij strijd met het bestemmingsplan kan in sommige gevallen gebruik gemaaK worden van een wijzigingsbevoegdheid. Deze
bevoegdheid moet opgenomen zijn in de regels van het bestemmingsplan zelf. De mogeliikheden die de wijzÍgingsbevoegdheid voor paardenhouderijen biedt, is eerder in deze handrerking beschreven. (paragraaÍ 3.7.7).
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4.1.2.5 Een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu dan wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Bij een oprichting, wijz§ing of uitbreiding van een paardenhouderí zal ondez ocht moeten worden of daarvoor een melding in
het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer moet worden gedaa n dan wel een omgevingsvergunning voor de activiteit
milieu (artikel 2.1 , lid 1 onder e \ Fabo) of een omgevingsverg unning beperkte milieutoets (artikel 2.1 , lid 1 onder
i V\Íabo) moetworden aangevraagd.
Het merendeel van de paardenhouderijen kan volstaan met een melding in het kader van hetActiviteitenbesluit milieubeheer.
ln artikel '1.10 van hetActiviteitenbesluit milieubeheer staan de meldirgsvereisten opgenomen. \ÀÉanneer een paardenhouderij
meer dan 5O paarden heeft, is ofwel een omgevirBsvergunning voor de activiteit milieu vereist ofi,vel een omgevingsvergunnirg
beperkte milieutoets.
Bij besluit van 14 september 201220 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna:
het \Mjzigingsbesluit) is de reilstriidte van hetActiviteitenbesluit verbreed met agrarische inrichtingen en activiteiten buiten
inrichtingen. Deze activiteiten waren voorheen geregeld in het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit glastuinbouw,
het Besluit mestbassins milieubeheeí, het Lozingenbesluit open teelt een veehouderij en hèt Lozingenbesluit bodembescherming.

Uit het M/tjzigingsbesluit volgt dat de omgevingsvergunningplicht voor de activiteit milieu, die wordt voorbereid met de
uitgebreide voorbeÍeidingsprocedure, voor een aantal categorieën van agrarische inrichtingen (waaronder ook de paardenhouderij valt) opgeheven of vervangen is. ln plaats daarvan geldt nu de zogenoemde omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (hierna:OBM). De toets voor de OBM is beperk, omdat slechts aan een of enkele milieuaspecten wordt getoetst.
Uit artikel 2.1 ,lid 1 onder e van de \Alabo juncto artikel 2.í , lid 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bo0 kan worden afgeleid
in welke gevallen nog een omgevingsvergunningplicht voor de activiteit milieu geldt. Onder deze categorieën vergunningplichtige inrichtingen vallen de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen
die als zodanig zijn aangewezen in bijlage l, onder B en C van het Bor. Voor de paardenhouderij is eigenlijk alleen het
bepaalde in artikel 2.1 ,lid2 van het Bor van belang. Bij meer dan 100 paarden geldt de vergunningplicht. Het aantal
bijbehorende dieren in opfok jonger dan 3 jaar mag dan overigens nietworden meegeteld (categorie 8.3 onder j van bijlage
l, onder C Bor).
De noodzaak van een OBM volgt uit artikel 2.1 ,lid l onder ivan de \ÀÉabo juncto artikel2.2a van het Bor. ln artikel 2.2a van
het Bor staan de gevallen genoemd waarvoor een OBM nodig is. Uit het eerste lid onder c van dit artikel volgt dat voor de
oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van ten minste 51 en ten hoogste
100 paarden en pony's een OBM noodzakelijk is. Ook hier tellen dieren jonger dan 3 jaar niet mee. Bij dit aantal dieren
moet het bevoegd gezag eerst een voÍmvrije MER-beoordeling uitvoeren. Blijkt daaruit dat er geen invloed is op de fysieke
leefomgeving (waardoor geen MER hoeft te worden opgesteld) dan kan volstaan worden met een OBM-vergunning. Als wel
een MER moetworden opgesteld, moet alsnog een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (artikel 5.'13b, lid 1 Bor)
worden aangevraagd.

4.1 .2.6 De natu

urbeschermingsvvetvergunning

ln gevallen waarvoor een omgevingsvergunning is vereist en tevens en tegelijkertijd een vergunning krachtens de Natuurbeschermirgsrvet í998, bestaat de mogelijkheid dat deze laatstgenoemde vergunning aanhaakt bij de omgevingsvergunning.
Middels dit 'aanhaken' behoeft het bedrijf in dit soort situaties geen afzonderlijke toestemmingen aan te vragen, omdat alle
toestemmingsvereisten onderdeel zijn van de omgevingsvergunning. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning
waarbij de natuurbeschermingswetvergunning onderdeel wordt van de aanvraag om omgevingsvergunning, is wel een
verklaring van geen bedenkingen vereist van - meestal - gedeputeerde staten en soms de minister van Economische Zaken.
Een vergunning opgrond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb\,v 1998) kan een vereiste zijn bij een paardenhouderij
in de nabijheid van een Natura-2OOOgebied of beschermd natuurmoment. Het vergunningstelsel op grond van artikel 19d,
respectievelijk artikel 16 van de Nhu 1998 is dan namelijk van toepassing.

lngevolge artikel 19d, lid í van de Nhrv 1998 is het verboden zonder vergunning, of in strijd met aan die vergunning
verbonden voorschriften of beperkingen, projecten of andere handelingen te realiseren, die gelet op de instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000gebied kunnen
verslechteren oÍ een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen.
Zodanige projecten of andere handelingen zÍn in iedèr geval projecten of handelingen die de natuurlijke kenmerken van
het desbeÍeffende gebied kunnen aantasten. De kans dat bij een bepaalde ontwikkeling nadelige effecten optreden is al
voldoende om een vergunningplicht te doen ontstaan.
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Verder is in artikel 16, lid í van de Nbw 1998 bepaald dat het is verboden zonder vergunning handelingen te
verrichten, te doen verrichten of te gedogen in een beschermd natuurmonument, die schadelijk kunnen zijn
voor het natuurschoon, voor de natuunrrretenschappelijke betekenis van het beschermd natuurmonument of die
het beschermd natuurmonument ontsieren.
Het toetsingskader voor het verlenen van een natuurbeschermingswetvergunning op grond van artikel 19d van de Nh/v
'1998, is opgenomen in artikel 19e tot en met í9i van de Nbrv 1998. Zo volgt uit artikel 19f van
de Nhrv 1998 dat voor projecten
die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in
mmbinatie met andere projecten of plannen significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, de
initiatiefnemer een passende beoordeling laat maken van de gevolgen voor hetgebied, waaÍbij rekening wordtgehouden
met de instandhoudingsdoelstelling van het gebied. Een vergunning kan slechts worden verleend indien uit de passende
beoordeling volgt dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden aangetast (artikel 199 van de Nb,v 1998).
Een toetsirEskader voor de vergunningverlenirE op grond van artikel í6 van de Nh,v í998 is niet in de Nbrrv 1998 opgenomen.
Voor het verlenen van een natuurbeschermingswetvergunning voor een bepaalde schadelijke handeling wordt gekeken

naar het beleid en vindt tevens een belangenafi/veging plaats.

Samengevat moet voor elke handeling die schadelijk kan zijn voor natuurwaarden, worden beoordeeld of een natuurbeschermingswetvergunning dient te worden aangevraagd. Behalve voor nieuwe activiteiten geldt dit ook voor bestaand
gebruik. Geadviseerd wordt dan ook om voor iedere activiteit in de directe omgeving van een Natura 2000gebied te onderzoeken of een natuurbeschermingswetvergunning noodzakelijk is.
4.1.2.7 De Flora- en faunawet
\ÀÍaar de natuurbeschermingswet 1998 ziet op bescherming van gebieden, is de Flora- en faunawet gericht op de bescherming van in hetwild voorkomende soorten planten en dieren. De Flora- en faunawet geldt in heel Nederland. Op basis van

de wet zijn bijna duizend soorten aangewezen als beschermde inheemse sooÍf1. De wet beschermt zowel aangewezen
soorten zelf als ook vaste rust- of verblijfplaatsen.
De Flora- en faunawet speelt hoofdzakelijk een rol in het kader van de onderzoeksverplichtingen voor een bestemmirgsplan

en (zodoende) ook bij een omgevingsvergunning voor het afr,vijken van het bestemmingsplan, als voor de aangevraagde
activiteit (btivoorbeeld het bouwen) ook een ontheffing op grond van deze wet nodig is. ln de praktijk is de wet voor de
paardenhouderij vooral van belang als bijvoorbeeld bebouwing plaatsvindt op een locatie waar nesten of vaste rustplaatsen
van beschermde soorten voorkomen. Bil de toetsirg van de aanvraag voor de omgevingsvergunning moetworden ondezocht
of ontheffing op grond van de Flora- en hunawet kan worden verkregen.
4.2 Een verdere uitrverking van de vragen die een rol spelen bij de vergunningverlening
ln paragraaf 4.1.1 staan een vijftal vragen vermeld die van belang zÍn bij de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning. ln deze paragraaf zullen deze vragen verder worden uitgewerkt.
4.2.1 Om rvelk bedrijfstype of welke combinatie van bedrijfstypen gaat het? ls daarbij sprake van een

productiegerichte of gebruiksgerichte paardenhouderij?

ln bijlage I worden de verschillende bedrijfs§pen in de paardenhouderij omschreven. Aan de hand van deze bijlage kan
worden beoordeeld op welk bedrijfstype een aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft en in hoeverre de
omgevingsvergunning daarvoor noodzakelijk is.
ln het schema worden per bedrijfs§pe de verschillende hoofdactiviteiten weergegeven. ln dit geval dient rekening gehouden
te worden met het feit dat er combinaties van hoofdactiviteiten en dus ook bedrijfstypen mogelijk zíjn.
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Daaronder vallen vogels, zoogdieren, amtibieën, reptielen eo

visen.
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Fokkerij
Kunstmatige lnseminatie (Kl)
Horeca
Opfok
Africhting
Training
Uitbrengen in de sport
lnstructie aan derden op eigen paard
lnstructie aan derden op bedrijfspaard
ln- en verkoop van paarden
Productie/aÍzet paardenmelk (producten
Embryohansplantatie
1

Spermawinning
Verhuur aanspanningen
Verhuur accommodatie
Verhuur weiland
Verhuur stalling

Hoofdactiviteit
Een aclviteit op een bedÍrlf kan als hoofdactviteit worden beschotMd indien deze resulteert in het merendeel van de inkomsten.
* BU manege bednlven
zUn horeca voozieningen noodzakelUk. Opzet en grootte kunnen verschtllen.
Deze horecavoozieningen zijn ondergeschiK en dienstbaar aan de paardenhouderij
op een paardenhouderij vormen hoÍeca-activiteiten doorgaans geen hoofdactiviteit

!

Oo

""n

hengstenhouderÍ waaí hengsten door Kl voor de fokkerij worden ingezet vormt spermawinning een hoofdactviteit.

Ten aanzien van de vraag of er sprake is van een productiegerichte dan wel gebruiksgerichte paardenhouderÍ, geldt dat

bij een productiegerichte paardenhouderij het paard centraal staat en bij een gebruiksgerichte paardenhouderij de ruiter/
amazone. Beide vormen van paardenhouderij worden hierna kort toegelicht.
Onder productiegerichte paardenhouderij vallen de op het voortbrengen van producten gerichte paardenhouderijen, zoals
fok- en opfokbedrijven, de hengstenhouderijen, de paardenmelkerijen, de africhtingsstallen, de trainings- en sportstallen, de
handelsstallen, stalhouderijen en spermawinstations.
Bij gebruiksgerichte paardenhoudeÍii staat meer de georganiseerde beoefening van de paardensport centraal. Hierbij kan

gedacht worden aan maneges, de meer accommodatiegerichte (niet-grondgebonden) pensionstallen en verenigingsaccommodaties. Naast het geven van instructies aan ruiters en amazones, is er vaak een gelegenheid aanwezig waar een
consumptie kan worden genuttigd.
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Zoals hiervóór in hoofdstuk 3 reeds is aangegeven, sluit het goed bij de huid§e praktijk aan wanneer fokkerijen, hergstenhouderijen en paardenmelkerijen bestemmingsplanmatig als agrarische bedrijven aangemerK blijven zolang ze zuiver
agrarisch zijn. Dit geldt eveneens voor de opfok van eigen gefoKe paarden. Verder verdient het aanbeveling de productiegerichte paardenhouderu, inclusief pensionstal en/of opfokstal, daaronder toe te staan. De wijze waarop paarden worden
gehouden verschilt onvoldoende om daarin een strik onderscheid aan te brengen. Het gaat primair om het dier, en dat
wordt in alle gevallen op eenzelfde wijze gehouden. Eerst wanneer het gebruik dat van het dier wordt gemaakt een niet met
de agrarische bedrijfsvorm te verenigen wijziging ondergaat, dient het gebruik buiten de agrarische bestemming te worden
gebracht door daarvoor een afzonderlijke bestemming op te nemen.
4.2.2 BetreÍl het een bedrijfsmatige of semi-bedrijfsmatige activiteit?
Voor het kunnen beoordelen of de aanvraag betrekking heeft op een bedr[fsmatige of semi-bedrijfsmat§e paardenhouderij,
wordt geadviseerd de aanvrager een bedrÍfsplan te laten indienen. Op grond van het bedrijfsplan kan dan worden beoordeeld of er sprake is van een bedrijfsmatige of semi-bedrijfsmatige paardenhouderij.

Een bedrijfsplan dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten:
Een duidelijke omschrijving van het bedrijfstype, de activiteiten en de daarvoor benodigde faciliteiten met een
onderbouwing van de noodzaak van de ontwikkeling.
De arbeidsbehoefte, onderverdeeld naar activiteit per binnen het bednjf werkzame personen.
Een omzetbegroting (o.a. financiële haalbaarheid, kostenbegroting, inzicht in duuzaamheid van het bedrijf).
De kennis en vaardigheden van de ondernemer.
Een atsluitende conclusie.
Deelname aan vrtjwillige certificeringsprogramma's, zoals het Veiligheidscertificaat of de Certificering Hengstenhouderij,
wordt gestimuleerd door de SRP en geadviseerd wordt dit als positief aspect mee te nemen bij de beoordeling van de
aanvraag om vergunning.

4.2.3Zijn de in de aanvraag opgenomen voorziening(en) relevant?
Bij het beoordelen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor de uitbreiding oí de oprichting van een bepaald type
bedrijf dient eerst te worden bekeken wat de grootte is van het aanwezige bouwvlak. Vervolgens dient getoetst tè worden
welke voorzieningen binnen het bouwvlak passen en kunnen worden gerealiseerd, dan wel of het bouwvlak kan worden
veranderd.
Het hiernaastweergegeven schema geeft overzichtelijkweerwelke voorzieningen bij welk bedriifstype horen. Wanneer
in het bedrijfsplan het belang van een voorziening kan worden aangetoond, wordt geadviseerd daarvoor een omgevingsvergunning te verlenen.
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Paddock
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Uitloop

en schuilstal

Merriebox
x

Loopstal/Groepshuis/esti ng
Binnenrijbaan
BuitenrÍbaan
Stap-/trainingsmolen"
LorEeercirkel"
Materieelopslag
Voeropslag

§rooiselopslag
l\4estopslag

Kantoorruimte
OnVangstruimte
1

Kantine
Hulpkracht(en)ruimte
(BedrUfs)wonjng

V\As-/poetsplaats
Solarium
OFvoelbox
Laboratorium
Parkeerplaats

l-Il

Gsflenst tW uitoefening van natuurlík gedrag van het paard

I

Uàt

I

Niet algemeen voorkomend, kunnen wel voor een bedruf gsíenst zl n

men zoal aantreft op een bedrrlf

Voozieningen als longeercirkel en stap-^rainingsmolen kunnen voor ieder
bedrÍfstype g6/renst zljn voor aiflisseling in de bs/veging van het paard

I
EI
-

Of een
een kantne wil inrichten zal afharEen van de ornvang van
rynsDnslal
het bednjf en het beslaan van voldoende vraag Een onvangst-reölijfruimte
zal altÍd wel aarÍweztg ztjn.

Als op een hengstenhoudenl hengsten middels Kl voor de fokkerij worden
rngezet, vormt een laboratorium een basrsr'ooziening
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4.2.4 Wordt de overlast geminimaliseerd?
Overlast kan ontstaan door stof, licht, stank ofverrommeling. Vaak kan deze overlast door een goede inpassing, doordachte
aanleg en gebruik en door adequaat onderhoud geminimaliseerd worden. Bepaalde vormen van overlast kunnen via
een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu heel goed worden gereguleerd. Echter, niet alle overlast is via een
omgevingsvergunning dan wel de voorschriften uit hetActiviteitenbesluit milieubeheer te reguleren en ook kan de overlast
worden veroozaaK door bÍvoorbeeld een hobbymat§e paardenhouderij, die niet vergunningplichtig is op grond van artikel
2.1, lid 2 Bor juncto bijlage I Bor. ln dat geval kan de overlast worden gereguleerd door een ontheffing of vergunning op
grond van de Algemene plaatselijke verordening. Als ultimum remedium kan de overlast door burgers zelf worden aangepaK
via het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:162 BW;. Dit valt echter buiten de reikwijdte van deze Handreiking.
Hieronder wordt een handreiking gegeven van de wijze waarop overlast kan worden geminimaliseerd.

Stof
Een buitenrijbaan, longeercirkel en paddock kunnen bij droog weer stofoverlast geven. Deze overlast kan beper6 worden
door de bodem bij droogte te besproeien dan wel door middel van een eb- en vloedsysteem, zodat stofontwikkeling wordt
voorkomen. Ook kan gekozen worden voor een bodem die minder stof geeft, bijvoorbeeld het toevoegen van houtsnippers
oftapfitsnippers. Daarnaast kan de locatie van de buitenrijbaan, longeerbak en paddock zodanig gekozen worden, dat alleen
al daardoor geen onaanvaardbare overlast optreedt. ln sommige gevallen, waarbij een botrwvlakvergrotirE/-verandering
niet gewenst is, kan gekozen worden voor het positioneren buiten het bouwvlak.

Licht
Om lichtoverlast te beperken is het beter meerdere lichtpunten met minder intensiteit (Lux) te plaatsen, dan één groot
lichtpunt (bouwlamp) bij voozieningen zoals buitenrijbaan, stap- en kainingsmolen, longeerbak en paddock. Zo is het beter
direct nabij de voorzieningen lampen te plaatsen dan deze verderaf aan een bestaand bouwwerkte bevestigen.
Met betrekking tot de toegestane lichtintensiteit en de verplichte donkerperiode kunnen in de vergunning of ontheffing regels
worden opgenomen. Ook hier geldt dat een goed doordachte positionering van de voozieningen kan bijdragen
in het minimaliseren van overlast. Ook de positie van de lichtpunten kan daaraan bijdragen.

Stank
De locatie van de mestopslag en de frequentie van het ophalen van de mest bepalen vaak of een mestopslag al dan
niet leidt tot overlast. Meestal wordt de paardenmest wekelijks opgehaald, zodat een mestopslag ruimte dient te bieden
aan twee weken opslag. De locatie dient zodanb te worden gekozen, dat de overlast wordt geminimaliseerd. ln de
omgevingsvergunning of vergunning/ontheffing ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening kan één en ander worden
vastgelegd.
Bij rundveehouderijen wordt vaak aandacht besteed aan de positie van de opslag van kuilgras om stankhinder te voorkomen.

Paarden krijgen geen kui§ras, maar het veel drogere voordroogkuil of volledig gedroogd hooi gevoerd. Doordat deze
rtrwvoeders veel droger zijn vindt er nauwelijks bacteriewerking plaatst en stinkt het ook niet. Oe positie van de opslag van
ruwvoer voor paarden is daarom niet van belang met betrekking tot stank.

lnpassino in het landschao
\ÀÉat

passend is in een landschap hangt af van de regio, locatie en omgeving.

De paardenhouderij kan een positieve bijdrage leveren aan het landschappelijk beeld. Om dit te stimuleren en om
verrommeling tegen te gaan, kan er samen met de natuur- en landschapsorganisaties bekeken worden welke (simpele)
of gesubsidieerde aanpassingen er haalbaar z[n. Het zou goed zijn als natuur- en landschapsorganisaties geld reserveren
voor projecten bij paardenhouders.
4.2.5 ls het noodzakelijk de aanvraag te laten beoordelen door een agrarische beoordelingscommissie?
De beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning die betrekking heeft op een paardenhouderij, kan worden
opgedragen aan een deskundige commissie. Aan de hand van de deze handreiking is het in beginsel goed mogelijk te
beoordelen of een voorziening passend en noodzakelijk is. De verplichting om een deskundige commissie een oordeel
te laten geven over de voorgenomen plannen, kan in de planregels van het bestemmingsplan worden vastgelegd. Het
is raadzaam deze verplichting in ieder geval te laten gelden bij een omvangrijke uitbreiding of niewwestiging van een
paardenhouderÍ.
Vaak worden aanvragen voor de paardenhouderij beoordeeld door deskundigen op het gebied van rundveehouderij of
varkenshouderlj, de zogenoemde agrarische adviescommissies. Deze commissies kunnen heel goed worden ingeschakeld
voor het beoordelen van aanvragen voor een paardenhouderij, mits het daarvoor specifieke toetsingskader zoals
opgenomen in de handreiking wordt gehanteerd. De kosten van advisering kunnen door middel van het heffen van leges
op de aanvrager worden verhaald.

24

M*.,{

5

I

I
ilt
IV
VI

I

t

I

I II
IJLAG

Bedrijfstypen in de paardenhouderij
Voorzieningen in de paardenhouderij
Criteria voor een tweede bedrijfswoning
Voorbeeld van een bestemming "paardenhouderij"
Sectorraad Paarden
Lijst met afkortingen

'À4í

§RP;:PMND[il

25

:!

5

BIJLAOE

I

Bedrijfs§pen
Hieronderwordt een korte beschrijving van de bedrijfs§pen in de paardenhouderij gegeven. Combinaties van verschillende
bedrijfs§pen komen veelvuldig voor. Let wel: daar waar paaÍd staat, kan ook en/of pony gelezen worden.

Africhtinosstal
Een bedrijf kan als africhtingsstal worden beschouwd indien de omzet uitsluitend of in hoofdzaak wordt behaald uit het
africhten van paarden. Hieronder wordt verstaan het zadelmak maken, het betu§en, het keuringsklaar maken enzovoort.
Bed en Breakfast
Combinatie van het houden van paarden met het aanbieden van logies en ontbijt. Deze vorm van recreatieÍgebruik kenmerK zich door zijn kleinschaligheid en zijn begrenzing in tijd, veelal beperkt tot de periode maart tot okober.
Em

brvotransplantatiebedri

iÍ

Een bedrijf kan als embryotransplantatiebedrijf worden beschouwd indien de omzet uitsluitend of in hoofdzaakwordt behaald uit het verrichten van embryotransplantaties: insemineren van merries, het winnen van embryo's en het terugplaatsen
ervan.

Fokkerii
Een bedrijf kan als fokkerij worden beschouwd, indien de omzet uitsluitend of in hoofdzaakwordt behaald uit de inzet van
meerdere merries voor de fokkerij.

Handelsstal
Een bedrijf kan als handelsstal worden beschouwd indien de omzet uitsluitend of in hoofdzaak wordt behaald uit de in- en
verkoop van paarden. ln tegenstelling tot de handel in vee en andere veesoorten worden paarden vaak langer aangehouden
en niet direct doorverkocht of naar de slacht gebracht. Een handelsstal, met name een sportpaardenhandelsstal, doet veelal
eerst aan waardevermeerdering voordat een paard weer doorverkocht wordt.

Henostenhouderi

i

Een bedrijf kan als hengstenhouderij worden beschouwd indien de omzet uitsluítend of in hoofdzaakwordt behaald uit de
inzet van een of meerdere hengsten voor de fokkerii door natuurlijke dekking of kunstmatige inseminatie. Door de steeds
hogere eisen die worden gesteld aan dekhengsten hebben de meeste merriehouders geen eigen hengst, maar maken ze
gebÍuik van hengsten van gespecialiseerde hengstenhouders.
Een hengstenhouderij die met Kl werkt, dient zich aan de eisen van de Certificeringsregeling HengstenhouderU te houden.
ln deze regeling ziin naast veterinaire eisen ook eisen voor de huisvesting opgenomen. Hobbymatige paardenhouderij
Een hobbymatige paardenhouderij is een onderkomen voor uitsluitend of in hoofdzaak paarden die in eigendom zijn van de
eigenaar van de stal en die niet worden gebruiK voor inkomensverwerving.
Maneoe
Een bedrijf kan als manege worden beschouwd indièn de activiteiten uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit het geven van
inskuctie in één of meerdere disciplines aan derden met gebruik van paarden in eBendom van het bedrijf of aan derden
met eigen paarden en het bieden van huisvesting aan die paarden. Ook kunnen er wedstrijden worden georganiseerd voor
ruiters en amazones die met hun paarden van buitenaf komen. De meeste man€es hebben een kantine/foyer ingericht om
klanten te ontvangen en waar gebruik kan worden gemaakt van een consumptie.

OoÍokbedriif
Een bedrijf kan als opfokbedrijf worden beschouwd indien de omzet uitsluitend of in hoofdzaakwordt behaald uit de huisvesting van jonge paarden, al dan niet in eigendom, in de leeftijd van 4 maanden tot en met het 4e levensjaar. Veelal worden
de groepen jonge paarden gedurende de zomerperiode volledige weidegang geboden en worden in de winterperiode deze
groepen in groepshulsvesting gestald.

Paardenmelkerii
Een bedrijf kan als paardenmelkerij worden beschouwd indien de omzet uitsluitend of in hoofdzaak wordt behaald uit verkoop
van melk en/of melkproducten geproduceerd uit melk afkomstig van me,rries aanwezig op het bedrijf. Een paardenmelkerij
kan worden vergeleken met een bedrijf met melkkoeien of melkgeiten.
kleiner dan een bedrijf met koeien of geiten, aangezien paardenmelk per
Om deze reden kan met minder productie worden volstaan.

3:;.ÏIilXffi'ï:"ï,".""'i::l'j:Jl;#ffi:

;

\,À

/i

I

§TRP*;--,
PÀiRDIl,l

26

Pensionstal
Een bedri.jf kan als pensionstal worden beschotrwd indien de activiteiten uiirsluitend of in hoofdzaak bestaan uit het houden
van paarden van derden. Hieronderwordt verstaan de verhuur van stallirE met accommodatie en/of weiland en het vezorgen
van de paarden.
S

oermawinstation

Een bedrijf kan als spermawinstation worden beschouwd indien de omzet uitsluitend oÍ in hoofdzaak wordt behaald uit het
winnen, bewerken en afzetten van sperma van hengsten ten behoeve van de fokkerij. Op een spermawinstation worden
niet per definitie paarden gehouden. Het kan een laboratorium zrjn waar een fantoom is opgesteld en waar een laboratorium
is ingericht.

Soortstal
Een bedrijf kan als sportstal worden beschouwd indien de omzet uitsluitend of in hoofdzaak wordt behaald uit een combinatie
van training van paarden al dan niet in eigendom, het uitbrengen van paarden in de sport en het geven van instructie aan
derden op paarden die niet in eigendom zijn van het bedrijf. Als de klanten naar het bedrijf komen met hun paard kan de
instructie plaatsvinden op het bedrijf.

Stalhouderii
Een bedrijf kan als stalhouderij worden beschouwd indien de omzet uitsluitend of in hoofdzaakwordt behaald uit verhuur
van aanspanningen voor bijvoorbeeld huwelijken, begrafenissen, tochten of shows. Sommige stalhouderijen ontvarEen
nauwelijks klanten, omdatze alleen de paarden op het bedrijf verhuren voor bijvoorbeeld huwelijken. ln andere gevallen
worden er vooral tochten gemaak vanuit het bedrijf en komen de klanten naar het bedrijf toe.

Stoeterii
Een bedrijf kan als stoeterij worden beschouwd indien op het bedrijf een combinatie is te vinden van een fokkerij met een
opfokbedrijf en/of africhtingsstal en/of hengstenhouderij.

Verenioinosaccom modatie
Een paardensportaccommodatie die uitsluitend in gebruik is voor een veren§irB van natuurlijke per$nen, die de paardensport
als vrijetijdsbestedirg met e(7en paarden beoefenen in een of meerdere disciplines en waar in beginsel geen paarden

structureel worden gestald.
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BIJTAGE II

í. Voorzieningen ten behoeve van natuurlijk gedrag van het paard
1.1. Weidegang

Het aantal paarden dat op een bepaald oppervlak gehouden kan worden is afhankelijk van de grondsoort, de mate van
bemesting, het totale grondoppervlak en het feit of er wel of geen rtrwvoederwinning plaatsheeft.
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Om het paard tegen extreme weersomstand§heden in zowel zomer als winter te beschermen is een schuilmogelijkheid
gewenst. V\y'anneer de dieren niet in de gelegenheid zijn op ieder moment van de dag beschutting te vinden onder of bij
een of meerdere bomen(rijen), kunnen eenvoud§e constructies (3 wanden en een dak) ook volstiaan. DoelstellirB is verlagirg
van de windsnelheid, het voorkomen van convectieverliezen en oververhitting maar ook bescherming voor paarden met
insectenoveÍgevoeligheid (staart- en maneneczeem). De schuilvoorzieningen moeten steeds genoeg ruimte bieden opdat
alle dieren tegelijk zouden kunnèn schuilen.

Definitie schuilstal:
Overdeke ruimte waarvan het paard gebruik moet kunnen maken in geval van weidegang
met als doel bescherming tegen extreme weersomstandiírheden in zowel zomer als winter.
Aanbeveling oppervlak schuilstal: circa 3/" m, per paard.

'1.2

Paddock
Oefinitie oaddock:
Een ruimte waar een of meerdere paarden ter ontspanning en naar ei;en inzicht vrij kunnen
bewegen.

^3
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Aanbeveling oppervlak paddock: circa 360m2 per paard.
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1.3 Uitloop

DeÍinitie uitloop:
Een ruimte met een bodem welke mogelijk (deels) verhard is, waar een of meerdere paarden in
stap vrij kunnen bewegen.
Aanbeveling afmeting uitloop apart van een box gelegen: circa 6m x 6m.
Aanbeveling afmeting uitloop direct aan een box gelegen: circa 3m x 6m.

-l.-H

1.4 Groepshuisvesting

ln een open ofgesloten loopstal kan groepshuisvesting plaatsvinden. Bij open loopstallen hebben paarden vrÍ toegang
tot een uitloop, paddock of weide, hier biedt de loopstal slechts schuilgelegenheid en een overdekte voerplaats.
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Defi nitie qroepshuisvestinq :
Een manier om paarden in een groep te huisvesten en waarbii sprake is van een bodem die
verhard is (aan het voerhek).

bij voorkeur deels

Aanbevelingen voor het oppervlak per dier van een open ofgesloten groepshuisvesting, is afhankelijk van ras en leeftijd
Als oppervlak is voor pony's 5m2 à 12m'per dier aan te houden (Huisvesting Paarden, PR). Richtlijnen voor huisvesting
van groepen paarden in open of gesloten loopstallen zijn als volgt:
Tabel 5: Minimumoppervlak voor paarden in een loopstal (Huisvesting Paarden, PR Lelystad)

Oppervlake per dier
Leeftijd (maanden)

groepshuisvesting

open

(m'z) loopstal

gesloten

groepshuisvesting

Tot 5 stuks

Voor elke volgende

Tot 5 stuks

Voor elke volgende

tot 6 maanden

4

3,5

8

7

16-12 mnd

6

5

1?

10

-24 mnd

7

6

14

12

24 - 36 mnd

o

7

16

14

12

Open groepshuisvesting

:

Gesloten groepshuisvesting
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2. Voorzieningen voor de huisvesting van het paard
Onderstaand worden voorkomende (doorgaans) individuele huisvestingsvormen voor paarden toegelicht.
(Paarden kunnen ook op een weide worden gehouden, onder vooÍwaarde dat zij beschikken over een schuilplaats,
droge ligruimte, voldoende water en indien nodig extra voer.)
De centrale gang waaraan boxen grenzen, moet voldoende ruim zÍn, zodat een paard zich probleemloos kan omdraaien.
De adviesbreedte voor stallen en doorgangen is minimaal 2,4 meter.

2.í Box
Definitie Box:
Een ruimte met vièr (deels) dichte wanden die een hoogte hebben van '1,5 x de
schofthoogte, bedoeld voor verblijf van één paard, en voozien van een droge
ligplaats met voldoende ventilatier en lichtsterKe2.
Op grond van de richtlijnen voor huisvesting en bs/veging van paarden gelden
volgens de Gids voor Goede Praktijken de vo§ende boxmaten:
- de boxoppervlakte voor individuele huisvesting is minimaal
(2xstokmaat)2 voor pony s kleiner dan í ,56 meter
- de boxoppervlaKe is minimaal 10 m. voor paarden groter dan 1,56 meter. Per 1 januari2O2Z
moeten alle boxen aan deze maten voldoen.
r) De snelheid van de luchtverplaatsing en de temperatuur
zijn van invloed op de
behaaglijkheidszone van het dier. De maximaal toelaatbaíe luchtsnelheid zonder
schadelijke effecten op de gezondheid is afhankelijk van de staltemperatuur, de leeftijd
en het wel of niet geschoren zijn van de dieren. De maximaal toelaatbare luchtsnelheid
bÍ '10 "C is 0,2 m/sec en bi, 20 oC 0,3 m/sec. (Huisvesting Paarden PR)

') Als norm voor kunstlicht geldt in een paardenstal 80 Lux per box.

ln boxen kunnen paarden gemakkelík individueel vezorgd worden en behoren paarden zich vlot te kunnen draaien, gaan
liggen en weer opstaan. Voor wat betreft de plafondhoogte geldt: hoger is beter in verband met een goede doorstroming
van lucht, dit vanwege veiligheid (bij een lager plafond kan hoofdletsel ontstaan als gevolg van steigeren) en ventilatie (bij
een hoger plafond vindt meer luchtcirculatie boven de box plaats).
2.2 Merriebox

Definitie merriebox:
Een ruimte bedoeld voor veulenen en verblijf van een merrie (met veulen),
voozien van een droge ligplaats met voldoende ventilatie en lichtsterkte.
Op grond van de richtlijnen voor huisvesting en beweging van paarden in de Gids
voor Goede Prakt[ken, is de oppervlakte van de box voor hoogdrachtige merries
tijdens het veulenen en voor een merrie met een veulen minimaal 12 m2, tenzij er

I

I

I

minimaal 8 uurweidegang per dag wordt toegepast.
2.3 Stand

Definitie Stand:
Een ruimte die aan maximaal drie zÍden is voozien van een afscheiding
bestaande uit een balk, schot of (deels) dichte wand bedoeld voor
huisvesting van í aangebonden paard, waarbij dit paard niet de mogelijkheid
heeft een andeÍ paard te bijten of te trappen.
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Op grond van de richtlijnen voor huisvesting en beweging van paarden
in de Gids voor Goede Praktijken, zijn stands, waarin paarden permanent
aangebonden worden gehouden, per 1 .lanuari 2O17 niet meer toegestaan. Paarden die voor korte tijd worden
aangebonden met als doel hoefuezorging, het verrichten van medische handelingen, tijdens transport of tUdens de
pauze bij (buiten)ritten, lessen en evenementenAruedstrÍden worden in het voorgaande niet meegenomen.
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3. Voorzieningen voor africhting en/of training van hèt paard

3.í Rijbanen
Op verschillende bedrijfs§pen kan behoefte bestaan aan een binnen- en/of buitenrijbaan met afmetingen die af,/vijken van
onderstaande aanbevolen afmetingen. Voor bijvoorbeeld de disciplines aangespannen rijden (mennen), westernriding en
dressuur (niveau Z en hoger) is meer lengte en/of breedte van de rijbaan gewenst.

3.1.1 Binnenrijbaan

Definitie binnenri ibaan:
OverdeKe piste voorzien van een doorgaans bewerKe/aangepaste bodem waar
naast training en africhting van het paard eveneens toetsing van prestaties van
de combinatie paard en ruiter in diverse disciplines kan plaatsvinden.

I

/

De standaardmaatvoering van een binnenrijbaan is min 20m x 40m dan wel min
20m x 60m Buitenwerks kornt een binnenrijbaan hiermee op circa 21 ,2m x 41 ,2m,
ol 21,2m x 61 ,2m.

De vrije hoogte onder het spant moet, gemeten op het hart van de hoefslag, circa 3,5m of hoger zijn. De nokhoogte is
afhankelijk van de breedte van de binnenrijbaan (dakhelling circa 20 graden).

3.1.2 Buitenrijbaan

Definitie buitenriibaan:
Niet-overdeKe piste voorzien van een bewerlde/aangepaste bodem waar naast training en africhtirg van het paaÍd
eveneens toetsirE van prestaties van de combinatie paard en ruiter in diverse disciplines kan plaatsvinden.
De standaardmaatvoering van een binnenrijbaan is min 20m x 40m dan wel min 20m x 60m Buitenwerks komt een
binnenrijbaan hiermee op ciíca21,2mx41,2m,oi21,2m x 61 ,2m.

Vo§ens het Handboek Veilig Paardrijden dient de omheining van de buitenrijbaan ten minste 'l meter hoog te zijn.
De afrastering kan schuin naar buiten worden geplaatst (onder een hoek van circa 12 graden) en is functioneel aan
de buitenrijbaan. ln dat geval is sprake van een bouwwerk, waarvoor een omgevingsvergunning
nodig is. OntbreeK daarentegen het hekwerk, dan is sprake van een werk, waarvoor afhankelÍk van het bestemmingsplan
een omgevingsvergunning nodig is.
Wanneer een buitenrijbaan uitsluitend als dressuurbaan wordt gebruik, is een lage afscheiding van 3ocm tot 40cm hoog
voldoende, omdat deze slechts de grens van de baan aangeeft. ln dit geval is een
voldoende hoge afrastering om het terrein vereist om te voorkomen dat een paard
op eigen initiatief het terrein kan verlaten.
Voor het behoud van de bodem wordt een gecombineerde paddock en buitenrijbaan
afgeraden.
Voor buitenrijbaanverlichting is een minimale masthoogte van 8 meter vereist. Dit is
noodzakelijk om een goede lichtspreiding in de rijbaan te waarborgen.
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3.í.3 Springrreide
Definitie sprinourcide:
Een springweide is een niet-overdeKe ruimte, voorzien van een bewerKe dan wel aangepaste bodem, waarin hindermateriaal is geplaatst voor de training en africhting van springpaarden.
Gelet op het gebruik van hindernismateriaal, dient de omvang van een springweide in ieder geval groter te zijn dan
de standaardmaatvoering van een rijbaan. Afhankelijk van de doeleinden waarvoor de springweide in gebruik wordt
genomen, wordt de maatvoering van de weide bepaald.

3.Í.4 DrafJrenbaan
Definitie drafJrenbaan:
Baan voorzien van een banverkte/aangepaste bodem, in een ovale vorm, waarop
naast training en africhting van het paard eveneens toetsing van prestaties van de
combinatie mens en paard in de disciplines draf- en rensport kan plaatsvinden.
Aanbeveling lengte drafJrenbaan: circa 1 000m.
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3.2 stapJtÍainingsmolen
ln het kader van voldoende beweging, kan een stapJtrainingsmolen
noodzakelijk zijn. Het gebruik van een stap- /trainingsmolen maakt
onderdeel uit van de training van een paard.
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3.2.1 Stapmolen

Definitie staomolen:
Ruimte (eventueel overdekt) in de vorm van een cirkel, waar meerdere paarden tegelijk kunnen stappen door middel
van aansturing via een computergestuurde bedieningskast.
Aanbeveling doorsnede stapmolen: circa 12m (afhankelijk van het aantal paarden).

3.2.2 Trainingsmolen
Defin itie traininqsmolen

:

Ruimte (eventueel overdekt) in de vorm van een cirkel,waar meerdere paarden tegelijk kunnen stappen, draven of
galopperen door middel van aansturing via een computergestuurde bedieningskast.
Aanbeveling doorsnede trainingsmolen: circa 20m (afhankelijk van het aantal paarden).

Met een trainingsmolen is het mogelijk een deel van de basistraining uit te voeren.
Dit betekent niet alleen een besparing op menselijke arbeid maar ook bijvoorbeeld
dat meer aandacht kan worden besteed aan individuele wedstrijdgerichte training.
dit bevordert de coördinatie-eigenschappen. Een trainingsmolen kan eveneens
nuttig zín voor geblesseerde paarden.

iÀ/ií
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Definitie lonqeercirkel:
Ruimte (eventueel overdekt) in de vorm van een cirkel, waarin een paard onder
begeleidirg specifieke trainirB gegeven kan worden.
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Aanbeveling doorsnede longeercirkel: circa 1 4m.
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4. Voorzieningen voor de opslag van benodigdheden
--jTen behoeve van de activiteiten op het paardenbëdrijf zijn (meerdere) gemakkelijk bereikbare en overdeKe ruimten
benod§d voor opslag van voer, strooisel, mest en mateÍieel.

4.'t Opslag krachtvoer
Opslag van krachtvoer kan plaatshèbben in een voedersilo of voerkamer (een afsluttbare ruimte waarin zakken voer en
de voerkar(ren) worden ondergebracht).
De inhoud van voedersilo's is afhankelijk van het aantal paarden op het bedrijf, de hoeveelheid krachtvoer in het rantsoen
het aantal soorten krachtvoer en de leveringsvoonrvaarden van de voerleverancier.
Tabel 6: Benod§de opslagcapaciteit voor krachtvoer (Bron: lKC, Lelystad 1994)

Krachtvoer

Verbruik
(kg/paard/dag)

Opslagperiode
(dagen)

Voorraad
(kg/paard/30
dagen)

Soortelijk gewicht
(kg/m')

Opslag

0-6

30

0-í80

700

0 - 0,26

(m3/paard)

4.2 Opslag ruwvoer en strooisel
De opslag van ruwvoer en strooisel moet zodanig zijn dat de kwaliteit tijdens de opslag niet vermindert door regeninslag,
lekkage en dergelijke. Elke goed overdekte en goed bereikbare ruimte kan voor de opslag van rrvvoer en stro worden
gebruikt.

Varwege bran@evaar is een goede afscheiding gewenst tussen de hooi- en/of stro-opslag en ruimten voor andere
bestemmingen. Op een paardenbedrijfworden hooi en stro doorgaans per vracht aangekocht (respectievelUk í2-í5 ton en
1 0-'12 ton). De berging op een paardenbedrijf zal dan ook voldoende groot moeten zijn om deze vrachten op te kunnen slaan.
Per ton stro is bij een stapelhoogte van 4m èen opslag nodig van 3m2. Per ton hooi is bij een stapelhoogte van circa 4m
een opslag nod§ van ruim 2,5m2
(Bron: Handboek voor de rundveehouderij, lKC, Lelystad).
4.3 Opslag mest
Hoeveel mest moet worden opgeslagen, is afhankelijk van de opslagduur, het aantal paarden en het huisvestingsysteem.
Bij grote aantallen paarden is het vrij algemeen gebruikelijk dat de mest eens per 14 dagen wordt opgehaald. Bij kleine
aantallen dieren wordt de mest vaak langer opgeslagen. Bij een stapelhoogte van I tot '1,5m zal circa 1m2 mestplaat per
paard (box) per 14 dagen nodig zijn
(Bron: Handboek voor de rundveehouderij, lKC, Lelystad).
4.4 Opslag materieel
Ook voor opslag en/oÍ stalling van machines, werktuQen en transportmiddelen ten behoeve van het paardenbedrijf is een
gemakkelijk bereikbare en overdeKe bergruimte nod§.
ln een zadel-ltuQkamer kunnen zadels en tu(;en worden opgeborgen. Om lange loopafstanden te voorkomen, is het raadzaam deze een gunstige ligging te geven ten opzichte van de boxen en/of was- en poetsplaats.
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5. Voorzieningen voor

veÍblijf en werk van personen

5.1 Kantoorruimte
De administratie van het bedrijf kan worden bijgehouden in de kantoorruimte. Aan deze kantoorruimte worden de eisen
gesteld die aan ieder kantoor gesteld worden.
5.2 Ontvangstruimte
De ontvangstruimte kan gezien worden als een ruimte die wordt gebruikt om klanten te ontvangen of bijvoorbeeld het bedrijf
te presenteren. De opzet kan verschillend van opzet en grootte zijn.
5.3 Kantine

De kantine doet doorgaans dienst als een tijdelijk verblijf van klanten met als doel
ontspanning. Het kan een ontmoetingsplaats zijn voor klanten maar ook een plek om
een consumptie te nuttigen. De kantine kan zeer verschillend van opzet en grootte zijn
en moet in elk geval aan de daarvoor gestelde eisen voldoen. Gelet op de aanwezigheid
van meer of minder publiek is een toiletruimte gewenst.
5.4 Verblijfsruimte stagiaires en grooms
Uit ondezoek is gebleken dat paardenhouderijen zeer regelmatig gebruik maken van hulpkrachten in de vorm van
grooms of stagiaires. De inzet van stagiaires is zowel van belang voor de hedendaagse bedrijven als voor
het voldoende praKÍkervaring opdoen van de studenten op welk niveau dan ook. Het gaat hier vaak om jonge personen
die met een fiets of het openbaar vervoer naar het vaak afgelegen bedrijf komen. Om voor een stageplaats in aanmerking
te kunnen komen, moet het bedrijf een erkend opleidingsbedrijf zijn. Deze toetsing wordt landelijk uitgevoerd
door de onafhankelijke organisatie Aequor te Ede. ln sommige gevallen moet een paardenbedrijf faciliteiten hebben
voor het huisvesten van de stagiaire. Het bedrijf zal dan kost en inwoning moeten bieden. De faciliteiten zijn
vergelijkbaar met een studentenwoning: een ruimte voor te slapen, sanitaire ruimte, een zit- c.q. studeerhoek en een keuken/
pantry binnen de bedrijfsgebouwen. Een andere mogelijkheid is om op het bedrijfsterrein een stacaravan te plaatsen
of zogenaamde port-a-cabins.
Behalve van stagiaires wordt in de paardenhouderij, en dan met name bij de trainings- en africhtingsstallen, de sportstallen
en de hengstenhouderij, veel gebruik gemaakt van zogenaamde grooms. Dit zijn personen die verantwoordelijk zijn voor de
a§emene vezorging van een of meerdere (sport)paarden. De ruiter, amazone of eigenaar moet blind kunnen vertroLNven op
deze persoon. Zij zijn dagelijks vele uren per dag bezig met de paarden, van verzorging tot het naar de zin maken van het
paard, het houden van toezicht, algehele controle etc.
Door de verantwoordelijkheid en onregelmatige werKijden, soms tot diep in de nacht of ,iuist vanaf 's morgens vroeg, is een

verblijf voor deze grooms vereist. Aan een dergelijk verblijf worden dezelfde eisen gesteld als aan een stagiaireonderkomen, maar van een zelfstandige woonruimte is geen sprake.

5.5 (Bedrijfs)woning
Op een paardenhouderij is een (bedrijfs)woning noodzakelijk. De aard van deze vorm van dierhouderij vereist dat permanent toezicht wordt gehouden op de paarden, maar ook op de gebouwen en het materieel. Denk hierbij ook aan een fokkerij waar regelmatig 's nachts veulens worden geboren en waarbij de noodzaak bestaat dat iemand aanwezig is. Daarnaast
vergen de werkzaamheden (lange werkdagen), de aan- en afooer van paarden en het ontvangen van klanten dermate veel
tijd en toezicht dat een bedrijfswoning noodzakelijk is.

ln bepaalde gevallen kan het noodzakelijk zijn dat de bedrijfsaard of de bedrijfsomvang een tweede woning vereist. Voor de
criteria waaraan de noodzaak moetworden getoetst, wordt veMezen naar bijlage ll.
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6. Overige voorzieningen in/rond de stal
6.1 WasJpoetsplaats

1\
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Definitie wasJooetsolaats:
Ruimte met een afmeting van circa 3m x 3m, waar het paard vezorging kan genieten met
mogelijkheid tot gebruik van koud én warm water.
Aanbeveling afmeting wasJpoetsplaats: circa 3m x 3m.
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6.2 Solarium
Een solarium biedt de mogelijkheid het paard snel te drogen na een wasbeurt of bijvoorbeeld
als mogelijkheid de spieren te veMarmen voor de aanvang van de dagelijkse training. Ook
kan een solarium dienst doen als middel ter bevordering van herstel van spiergroepen na een
training.

6.3 Opvoelbox

Definitie opvoelbox:
Ruimte waarin het paard geplaatst kan worden en vervolgens op een, zo,vel voor mens als
dier, veilige wijze (rectaal) ondezocht kan worden.

6.4 Aquatrainer

Definitie aouatrainer:
Een aquatrainer is een lopende band die onder water gezet kan worden en op elk
willekeurig waterniveau ingesteld kan worden. Met een aquatrainerworden
uithoudingsvermogen, spierkracht, coördinatie en lenigheid van het paard verbeterd.

6.5 Spermawinstation

Definitie soermawinstation

:

lnrichting waar werkzaamheden ten behoeve van spermawinning worden uitgevoerd. Hieronder vallen de ruimte van
het Íantoom waarop het sperma wordt gewonnen, het laboratorium en ingeval van een hengstenhouderij ook de
hengstenstal. ln de voorschriften van de Certificering Hengstenhouderij staan eisen vermeld voor een spermawinstation.

6.6 Parkeerplaats
Defi nitie oarkeerolaats:
Een ruimte op het erf waar zowel auto's worden geparkeerd als paarden worden geladen en gelost.

Het is verstandig om het laden en lossen van paarden op het erf plaats te laten vinden, vanwege veiligheid voor zowel paard
en betrokkenen als medeweggebruikers. Bij voorkeur is het erf afsluitbaar. Maneges, pensionstallen en verenigingsaccom- À À_
modaties hebben daarbij een extra behoefte aan parkeerplaatsen ten behoeve van hun klanten (evt. met paard), die voor
) '\

hetmerendeelmeteisenveryoerkomen.
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5 BIJTAGE III

Criteria voor een tweede bedrijfswoning
Bij de beoordeling van een aanvraag voor een tweede bedrijfswoning in de paardenhouderij zal per bedrijf een gedegen en
onafhankelijke toets moeten worden uitgevoerd. De paardenhouderij in Nederland wordt namelijk gevormd door een scala
aan bedrijfs§pen, waaryan de samenstelling per geval kan verschillen.

Bij de toetsing speelt niet alleen het aantal dieren een rol, maar moeten ook andere aspecten worden beoordeeld. Daarbij
kan worden gedacht aan de intensiteit van de verschillende werkzaamheden, de begeleidirE, het toezicht, de kwaliteit van
het bedrijf en in sommige gevallen ook de waarde van de aanwezige dieren. Wanneer sprake is van een gecombineeÍd
bedrijf, zoals een trainings- en africhtingsstal c.q. sportstal met bijvoorbeeld een fokkerij en opfokbedrijf, liggen de discipines
zo ver uit elkaar dat er naar alle waarschijnlijkheid ook verschillende personen, met verschillende knowhow, opleidirE en
ervaring op het bedrijf werl,zaam zryn.
Geadviseerd wordt het beoordelen van de bouwaanvraag en het al dan niet vergunnen van een tweede bedrijfswoning, te
laten plaatsvinden op de navo§ende ondeÍdelen:
í. aantal personen dat werkzaam is op het bedrijf;
2. aantal paarden;
3. loraliteiUniveau in algemene zin van het bedrijf;
4. de noodzaak op toezicht bij de verschillende disciplines met de daarbij behorende
knowhow binnen het bedriif;
5. de continuiteit van het bedrijf;
6. de organisatiestructuur en verantwoordelijkheden binnen het bedrijf;
7. veiligheid in de breedste zin des woords;
L welzijn.
Een hulpmiddel om te beoordelen of een tweede bedrijfs,voning noodzakelijk is, is het berekenen van het aantal Nederlandse
grootte-eenheden (nge) van een bedrijf. Aan de hand hiervan kan een inschatting worden gemaak van de aard van de
paardenhoudèrij, zodat de beoordeling wordt geo§ectiveerd. Wel is het vaste rechtspraak dat nge's alleen een hulpmiddel
zijn, maar niet als maatgevend criterium kunnen worden gehanteerd.
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5 BIJTAGE IU

Voorbeeld van deÍinities
Artikel I

Gebruiksoerichte oaardenhouderii: een paardenhouderij waar het íijden met paarden primair gericht is op de ruiter/
amazone.

Productieoerichte paardenhouderii: een paardenhouderij waar uitsluitend of in hoofdzaak handelingen aan en/of met
paarden worden verricht die primair gëricht zijn op het voortbrengen, africhten en trainen en verhandelen van paarden.
Aorarisch bedriiÍ (verruimde agrarische bestemmingl)
Een aan het buiter€ebied gebonden bedrijf waar uitsluitend of in hoofdzaak het houden van dieren en/of het telen van

gewassen voorop staat, waaronder mede wordt verstaan qua aard vergelijkbare activiteitèn, zoals ook een productiegerichte paardenhouderij, inclusief pensionstal en/of opfokstal
Voorbeeld van planregels met bekekking tot bormen en gebruik:

Artikel (..)

A.

Doeleindenomschriivino
3 bestemd voor een productiegerichte paardenhouderij en, voor zover de aanduiding (GP) is opgenomen, bestemd voor

gebruiksgerichte paardenhouderij,
alsmede onderoeschiK aan en uitsluitend ten dienste van de paardenhouderij:
bed en breaKast, met dien verstande dat maximaal .... verblijfsruimten zijn
a.
toegestaan met een gezamenlijk oppervlak van ....m2;
b.
een horecavooziening met een maximale oppeÍvlakte van ... m2;
c.
detailhandel, met dien verstande dat maximaal ....m'z netto verkoopvloeroppervlak is toegestaan.

B.

lnrichtino

Op deze gronden zijn toegelaten:
Gebouwen, waaronder bedrijfswoningen met bijgebouwen, een binnènrÍbaan, stallen, materieelopslag, kantoora.
en ontvangstruimte, een kantine en een ruimte voor hulpkrachten;
b.
bowwverken, geen gebouwen zijnde, zoals een buitenrijbaan, mestopslag, een stapJtrainingsmolen, een
paddock, een longeercirkel en lichtmasten;
c.
verhardingen, zoals parkeërplaatsen;
d.
bijbehorende voozieningen, zoals voer- en strooiselopslag;
e.
tuinen en erven.

C.
Bouwen
Voor het bouwen geldt het vo§ende regels:
gebotJwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde dienen te worden opgericht binnen het op de verbeelding
a.
aangegeven bouwvlak met dien verstande dat de oppervlaKe van het bouwvlak:
voor bedrijfsmatige paardenhouderiien minimaal 1,0 en maximaal2,5 ha bedraagt;
voor semi-bedrijfsmatige paardenhouderijen minimaal 0,5 en maximaal 1,0 ha bedraagt;
per bedrijf mag maximaal een bedrijfswoning worden opgericht;
b.
c.
de goothoogte van gebouwen mag ten hoogste .... mn bedragen, en de botrwhoogte ten hoogste ...;
d.
de bouwhoogte van boulwyerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste
.... mr bedragen;
e.
indien de aanvraag betrekking heeft op een gebruiksgerichte paardenhouderij, dienen zonodig de resultaten
van het ondezoek naar het markpotentieel te worden overgelegd;
f.
burgemeester en wethouders kunnen van de aanvrager het overleggen van een bedrijfsplan verlangen, in welk
geval advies wordt ingewonnen bij een daartoe aangewezen adviesinstantie;
voor zover de landschappelijke lorvaliteiten van de omgeving daartoe aanleiding geven, kunnen burgemeester
S
en wethouders de aanvraag voorleggen aan een landschapsdeskund§e.
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D.

Afiriikinoen

Burgemeester en wethouders kunnen onder nader te stellen voorwaarden bij omgevingsvergunning afl/vUken van het bepaalde in:
1.
Lid C, sub a voor het bouwen van de vo§ende bouvwverken buiten het bonwvlak:
buitenrijbaan;
stap- en trainingsmolen;
longeercirkel;
mestopslag, mits de oppervlaKè niet meer dan .. . . m2 bedraagt.
2.
Lid C, sub b, voor het bolrwen van een tweede bedrijfswoning, waarbij de volgende
voorwaarden gelden:
door aanvrageÍ dient aan de hand van een bedrijfsplan de noodzaak van een extra woning tè worden
aangetoond;
het bedrijfsplan wordt voorgelegd aan een daartoe aangewezen adviesinstantie;
3.
Lid C, sub c, voor een goot- en/of bou,vhoogte tot ten hoogste ... mr,
4.
Lid C, sub d, voor een bouwhoogte tot ten hoogste ... mr;

E.

Wiizioinosbevoeodheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om, voor gronden die op de verbeelding zijn bestemd voor agrarische doeleinden, deze bestemming te wijzigen in de bestemming "paardenhouderij (PP)" of "paardenhouderij (GP), mits voldaan wordt
aan de vo§ende voorwaarden

(

.)

F.

Adviserino

Voor de toepassing van de onder D en E genoemde bevoegdheden dient de aanvraag te worden voorgelegd aan een door
burgemeester en wethouders aan te wijzen deskund§e.

,m
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5 BIJLAOE U

De Sectorraad Paarden (SRP) is een zelfstandige stichting (sinds I januari 2007)
De SRP is het aanspreekpunt voor de paardensector richtirE overheid
De SRP is de spreekbuis van de paardensector richting overheid
De SRP behart§t de collectieve belangen van de paardensector in Nederland
De SRP wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector
De SRP behartigt de gemeenschappelijke belangen van de paardensector vanuit een samenwerking tussen
de sport, de fokkerij en de ondernemers
De collectieve belangenbehart[ing heeft als doel duurzame ontwikkelingen in de paardensector, nationaal en
internationaa l, te waarborgen.

-

Het bestuur van de SRP bestaat uit voorzitteÍs van partijen vanuit de sport (KNHS), de Koepel fokkerij (stamboeken waaronder
KWPN, KFPS e.a.) en de ondernemersorganisaties (FNHO en LTO) en een onafhankelíke voorzitter.

ln de Sectorraad Paarden houden de diverse werkgroepen zich bezig met actuele onderuerpen die voor de alle samerïwerkende organisaties in de SRP van belang zijn.

ln de Sectorraad Paarden zijn de volgende werkgroepen actief:

-

Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep
Werkgroep

Ruimtelijke Ordening,
Welzijn,
Diergezondheid,
l&R,
Communicatie,
Fiscaal Sociaal Economisch Beleid,
Onderwijs

Partijen die zijn veren§d in de Sectorraad Paarden zijn

KNHS FNHO -

Koninklijke Nderlandse Hippiscle Spofifederatie
Fderdie van Nderlandse Hippische Ondernemers, de

overkepelen& Vereniging van hippische

o n& r ne m e r so tg anrsaÍrès.'

LTO

-

Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)

VerenBdeSportpaardenhandel(VSN)
Veren§ing van HerEstenopfokkers (VHO)
Bond van KWPN Hengstenhouders (BvHH)
Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bÍ Dieren (IWFD)
Nederlandse Vereniging voor Gebitsvezorging bij het Paard (NWGP)
Groep Geneeskunde van het Paard (GGP)
Nederlandse Vereniging van Zadelmakers en Rijzadelspecialisten (IWZR)

-LanèenTuinbouworganisatie

-

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord)
Limburgse Land- en Tuinbourvbond (LLTB)
Koepel Fokkerij overl<epelende organisatie vor erkende stambeken in Nederlad
KWPN - Koninklijk Warmblod Paardenstamboek Nederland
Contact opnemen met de Sectorraad Paarden kan via info@sectorraadpaarden.nl
Actuele informatie over de diverse projecten van de Sectorraad Paarden vindt u op www.sectorraadpaarden.nl
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BIJTAGE UI

Lijst met afkortingen:
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS)

A§emene wet bestuursrecht (Awb)
Ammoniak (NH3)
Besluit omgevingsrecht (Bor)
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
Natuurbeschermingswetvergunning'l 998 (Nh/v 1 998)
Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
Structuurvisie lnfrastructuur en Ruimte (SVIR)
Sectorraad Paarden (SRP)
Verenping van Nederlandse Gemeenten (VNG)
Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocatie (VAB)
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Wet ruimtelijke ordening Wro)
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toelichting

03

26-05-2014

Aanpassing aan nieuwe sjabloon en enkele verduidelijkingen

04

24-02-2015

Geen inhoudelijke wijzigingen , enkele foute verwijzingen in document
aangepast

05

1

06-03-2016

verduidelijkingen in de instructie doorgevoerd en de indeling van de
instructie is gewijzigd

Onderwerp
Dit voorschrift beschrijft op welke wijze door de exporteur/houder of eigenaar van dieren en
door de NVWA invulling wordt gegeven aan EU- en derde landenbepalingen ten aanzien van
quarantaine of isolatie van alle categorieën te exporteren dieren.
De instructie geldt voor alle exporten waarbij in de regelgeving of in de certificaten wordt

gesproken over quarantaine of isolatie (hierna uitsluitend aangeduid als isolatie).
Deze instructie laat onverlet specifieke pre-expoftquarantaine of -isolatiebepalingen die

vooftvloeien uit importvoorwaarden van derde landen. De instructie is niet van toepassing
op EU-erkende quarantainevoorzieningen op basis van specifieke regelgeving
(vogelquarantaines, dierentuinen, spermawincentra).

2

Wettelijke basis
Deze instructie is niet gebaseerd op wettelijk vastgelegde (EU of nationale) regelgeving, wel

tot isolatie van dieren in een EU-beschikking zijn vastgelegd zoals bij
expoft van runderen naar lidstaten met een artikel 9 of 10 status voor IBR.
kan de verplichting

3

Begrippen
Quarantaine / isolatie:
Tijdelijke aÍzondering van dieren die besmet zouden kunnen zijn met ziektekiemen of

tijdelijke afzondering van dieren ter voorkoming van een besmetting,
Quarantaine- / Isolatievoorziening
Een door de NVWA goedgekeurde inrichting of voorziening waar dieren in afzondering
worden gehouden zonder direct of indirect contact met andere dieren teneinde gedurende
:

een bepaalde periode deze dieren te observeren en te testen ten behoeve van export naar
lidstaten of derde landen.
Quarantaine- / Isolatieperiode
De duur van de periode waarin een zending dieren, op basis van de eisen van het
:

ontvangende land of EU-beschikkingen, moet worden geisoleerd.
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Benodigdheden
Bij export naar 3" landen moet bij de controleur bekend zijn wat de eisen van het 3' land
zijn om de isolatie goed te kunnen beoordelen. In geval van verzoekcertificering moet de
aanvrager een definitieve beoordeling van de NVWA , afdeling CoA, kunnen overhandigen
aan de controleur.
De NVWA controleur moet tevens checken op de NVWA website onder "Export landenlijst

tijdelijke maatregelen" of het 3" land geen importbeperkingen heeft uitgevaardigd.

5

Werkwijze

5.1

WERKWIJZE EIGENAAR/ BEHEERDER VAN DE ISOLATIEVOORZIENING

5.1.1

Aanvraag
De eigenaar of exporteur dient, via de NVWA website, een volledig ingevuld verzoek in tot

goedkeuring van een isolatievoorziening indien in de importvoorwaarden van het land van
bestemming een isolatie bepaling is opgenomen, De goedkeuring kan alleen verkregen
worden oer exportzending indien voldaan wordt aan de voorwaarden van deze instructie.
De basis is dat de isolatievoorziening functioneel een apafte unit is met aanvullende
hygiënemaatregelen.
5.1.2

Register isolatie
De isolatiehouder dient een register bij te houden waarin minimaal de volgende gegevens

worden vastgelegd:

-

aanvangsdatumisolatie;
aantal, soort en identificatiegegevens van de dieren;

-

tekst van het verzoekcertificaat inclusief de beoordeling van de NVWA (indien van
toepassing);
plattegrond waarop de locatie van de isolatieruimte is aangegeven binnen het bedrijf

-

(bij verzamelcentrum alleen de betreffende EpI opgeven);
alle bijzonderheden van de dieren, m.n. ziekten, behandelingen, monsternames en de
resultaten daarvan;

-

de gegevens (identiteit, datum, tijdstip van aankomst en veftrek) van bezoekers
evenals het doel van het bezoek;

-

meldingen aan de NVWA (zie 5.1.3);
opmerkingen en aanwijzingen door of namens de NVWA controleur.

Bron: NVWA, Divisie V&1, team TO levend vee
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Verplichte meldingen door isolatiehouder aan NVWA na goedkeuring isolatie
Bij een lopende isolatie worden de volgende zaken gemeld aan de NVWA:

-

Het verlengen van de isolatie (NB: max 30 dgn isolatie bij verzamelcentrum);
Het afbreken van een isolatie;
Het verwijderen van dieren;

Afwijkende onderzoeksresultaten of lab. uitslagen

;

Ziekte, sterfte of andere bijzonderheden

De melding wordt gedaan aan de NVWA via het volgende mailadres van de NVWA planning:

nvwa.pb.olanning.zwolle@vwa.nl of nvwa.pb.olannino.eindhoven@vwa.nl onder vermelding
van het nummer van de isolatieaanvraag.
De isolatiehouder wacht met de geplande actie totdat er toestemming is gegeven door de
NVWA !

5.2

INRICHTINGSEISEN
De isolatievoorziening moet in algemene zin voldoen aan de volgende inrichtingseisen:

.

de isolatievoorziening is van de rest van het bedrijf gescheiden door middel van
dichte wanden; eventuele verbindingsdeuren met een naastliggende ruimte waar
dieren (ongeacht de soort) zijn gehuisvest zijn zodanig afgedicht en afgesloten dat
de bioveiligheid wordt gewaarborgd; voor gebruik van iglo's en open front stallen
zie onder Runderen;

.

de isolatievoorziening is afsluitbaar en slechts toegankelijk onder controle van de
beheerder;

.

de isolatievoorziening heeft een eigen ingang- de toegang verloopt niet via een
ruimte waar dieren (ongeacht de soort) zijn gehuisvest;

.
.

bestaat uit één of meer stallingruimten of kooien;

o

reiniging- en ontsmettingsvoorzieningen t.b.v. stallen, materialen en voorwerpen
zijn aanwezig;
Vo€rr hooi, stro of strooisel wordt niet betrokken uit of via ruimtes, waar zich

andere dieren bevinden;

.

plafond, wanden, vloer en interne afscheidingen

/

hekwerken van de isolatie

inrichtingen zijn qua constructie en gebruikte materialen goed reinigbaar en
ontsmetbaar tot een hoogte van minimaal 2,5 meter;

.

bij de ingang is een aparte voorziening, met omkleed- en handenwasgelegenheid
en een ontsmettingsbak voor schoeisel (bij voorkeur een sluisruimte);

.
.

er is voldoende verlichting;

.

de isolatievoorziening is zodanig ingericht dat, rekening houdend met onder meer
ventilatie- en temperatuurbehoeften evenals voeder- en drenkmogelijkheden, de
desbetreffende diersoort op adequate wijze kan worden gehuisvest en verzorgd;
voorwerpen en gereedschappen (kruiwagens, schoppen e.d.) worden gedurende de
isolatieperiode uitsluitend in de isolatievoorziening gebruikt en bewaard;
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Voor Paarden gelden specifiek de volgende voorwaarden:

.

bij isolatie van paardachtigen, ter voorkoming van contactinfecties als CEM en EVA, is
weidegang mogelijk indien dit gebeurt op voldoende afstand en minimaal voorzien van
een adequate afscheiding (d.m.v. dubbel hekwerk met een hoogte van tenminste 1.75
m en 3 meter vrije ruimte tussen de hekken, een blinde muur met een minimale
hoogte van 1.75 m of een sloot van minimaal 3 meter breed); Ter voorkoming van
infecties die zich ook aerogeen kunnen verspreiden is deze optie niet mogelijk

.
.

isolatie op het bedrijf is altijd inclusief de bewegingsruimte die niet gebruikt kan
worden door andere op het bedrijf aanwezige dieren; bij isolatie binnen ook een
bewegingsruimte binnen die alleen door de geïsoleerde dieren wordt gebruikt;
de paspoorten en de identiteit van de geïsoleerde paarden moeten, bij aanvang van de
isolatie, altijd worden gecontroleerd; de ondernemer dient een lijst met I&R-nummers
aan te leveren;

.

conform het schema bij 5.3 moet ook bij paarden de voorziening altijd een R&O
controle én een aanvangcontrole uitgevoerd worden (dit kan gecombineerd).

Varkens moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
. de isolatievoorziening heeft, in geval van varkens, een ventilatiesysteem waarbij de
lucht gescheiden van de rest van het bedrijf aangezogen wordt (dus niet via een
andere afdeling of centrale gang waaraan ook andere afdelingen liggen);

R.underen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
. iglo's (isolatie van kalveren) en open front stallen kunnen alleen worden gebruikt indien
rekening wordt gehouden met wisselende klimatologische omstandigheden en
seizoenen;

.

vóór de open frontstal of om de iglo is een omheining van minimaal 1,75 m hoog

geplaatst. De vrije ruimte tussen voorziening en de omheining is met minimaal 3 meter
zodanig geconstrueerd dat (snuffel-) contact uitgesloten is tussen dieren die wel en niet
in isolatie staan, NB: de algemene punten m.b.t. verlichting en sluisruimte zijn niet van
toepassing op iglo's en open frontstallen.

.
.
.

de ondernemer dient een lijst met l&R-nummers aan te leveren;
de iglo's staan op een verharde ondergrond die goed te reinigen en ontsmetten is;
aflrankelijk van specifieke landeneisen kunnen zwaardere eisen aan de inrichting
gesteld worden voor alle bovengenoemde diersoorten.

NB: de bovenstaande algemene punten m.b.t. verlichting en sluisruimte zijn niet van

toepassing op iglo's en open frontstallen.
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I

titel

Pre-export isolatie

code

HORQU-01

versie 05

ingangsdatum 08-03-20 16

oao. 5 van 9

Vogels
Bij voorkeur zijn de vogels individueel geïdentificeerd met een gesloten pootring of chip.
Als dat niet het geval is en dat niet vereist wordt voor het land van bestemming, beschikt
de isolatiehouder een volledig en sluitend register van de vogels. Indien tijdens de isolatie
laboratorium onderzoek nodig is, moet de houder kunnen aantonen welke vogels getest

zijn.
NB:

voor allel diersoorten geldt:
Afhankelijk van specifieke landeneisen kunnen zwaardere eisen aan de inrichting gesteld
worden dan hierboven genoemd.

5.3

WERKWIJZE NVWA

s.3.1

Beoordeling isolatie
De NVWA- medewerker beoordeelt de isolatievoorziening op inrichting en hygiëne

voorafgaand aan de eerste plaatsing van de dieren.
De beoordeling van de voorziening en eventuele vervolgafspraken worden vastgelegd in en
toegevoegd aan de documentatie betreffende die exportzending.

Indien de isolatie voorziening een EPI op een runderverzamelcentrum betreft hoeft de
voorziening niet iedere keer te worden beoordeeld qua inrichting en R&O, maar neemt de
NVWA een steekproef. Ook bij andere isolatievoorzieningen, die erkend zijn qua inrichting
én die werken met een door de NVWA beoordeeld protocol (bijvoorbeeld de quarantaine
voorzieningen van een spermawincentrum), kan deze werkwijze worden gehanteerd.

5.3.2

Controle van de isolatie
Een isolatieperiode kan pas aanvangen op het moment dat de NVWA heeft vastgesteld dat

voldaan is aan de gestelde voorwaarden.
De wijze en frequentie van controles op de te expofteren dieren die in isolatie worden

geplaatst staan in relatie tot de impofteisen van het land van bestemming.
Bijgaand schema beschrijft de controles die dienen plaats te vinden voorafgaand aan en
tijdens een isolatieperiode bij de verschillende typen isolatie. Er zijn, afhankelijk van de
eisen van het land van bestemming, verschillende mogelijkheden om dieren voorafgaand
aan een expoft te isoleren:

.

in een (epidemiologische eenheid) van een verzamelcentrum of in een aparte stal
van een primair bedrijf;

.
.

er wordt gebruik gemaakt van een leeg bedrijf;
het gehele bedrijf, inclusief alle aanwezige dieren wordt tijdelijk als isolatie gebruikt
NB dit is alleen mogelijk bij individuele I&R van alle aanwezige dieren;

.

op het primaire bedrijf zgn. open front stallen of iglo's.

Bron: NVWA, Divisie V&1, team TO levend vee
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controles isolatie

InÍichtings-

R&O

eisen

type

Aanvang*

*

Tussentirds

ExpoÍt

quaran

tainc

VeuamelcentÍum epi *

leeg bedÍijí/

nee, NVWA doet wel

nee, verantwmrdelijkheid

steekpr€ven
B, specifaeke 3" landen
eisen mbt de ielatie
wel ontrole.

vezamelentrumhouder (mits
prottrollair vastgelegd) NVWA

la

v€rt
ja,

binnen eig€n

bedrijf

ja, min 1x.
Bij ielatie van

30 dagen (=max op

VC) iedere 14 dgn controle.

evt, steekpref uit

Steekpr€f dieren

ja, min 1x,
Bij een ielatie

min. 30 dagen op bedrijf

(in aanwezigheid

iedere L4 dgn @ntrole

aanwezig zijn echter niet

van de NVWA)

Steekpref dieren

Ja

ja, min 1x,

ja, combi met

ielatie

Ja

1096.

R&O is mogelijk

indien alle dieren in

isolatieÍuimte

ja

van 30 dgn of langer

ja

1096.

nodig (aantoonbaar via I&Rgegevens)

helc bcdrijÍ
zondeÍ apaÉe
isolatie

nee

ruimte
ja

opcn
iglo's

fÍont/

nee,
mits alle dieren minimaal 30

Bij een isolatie van 30 dgn of langer

dagen op bedrijf (aant6nbaar

iedere 14 dgn controle

via I&R-gegevens)

Steekproef dieren 1096.

)a,
NB: R&O onmogelijk bij vorst

ja

ja, min 1x,
Blj een isolatie van 30 dgn of langer
iedere 14 dqn controle
Steekproef dieren 10oó.
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*altijd checken of isolatie op een verzamelcentrum moet plaatsvinden (rundvee voor
Marokko) of juist niet kan plaatsvinden (IBR-isolatie voor lidstaten).

*x controle op 10olo van de dieren met een minimum van 60
De tussentijdse controles worden

bij voorkeur onaangekondigd gedaan.

De resultaten van de NVWA-controles worden vastgelegd op de checklist conform de bijlage

9.1.1 van deze instructie. Deze checklist wordt door de NVWA controleur getekend en van
naamstempel voorzien en vervolgens gemaild naar de planning met in het onderwerp het
aanvraagnummer. De gemailde checklist wordt bewaard bij het dossier van de
desbetreffende exportzendi ng.
De originele checklijst wordt achtergelaten op het bedrijf en opgenomen in het register van

de isolatiehouder.
mailadressen:

5.4
5.4.1

planning

Zwolle:

<nvwapbplanningzwolle@vwa.nl>

planning

Eindhoven:

<nvwapbplanningeindhoven@vwa.nl>

Door de NVWA te nemen maatregelen bij afuiijkingen
Algemeen
Indien de isolatievoorziening niet voldoet wordt dat ter plekke aan de
isolatiehouder/exporteur meegedeeld.

5.4.2

Ziekte en/of sterfte van geisoleerde dieren
De houder is verplicht zieke of sterfte te melden (zie 5.1.3)
Per geval wordt door de NVWA-dierenafts beoordeeld in hoeverre de certificeerbaarheid van

de dieren in het geding is of komt (alle gevallen van ziekte of sterfte tijdens de isolatie
moeten door de ondernemer worden gemeld aan de NVWA-dierenarts). Relevante
bevindingen van een practicus, onderzoeksuitslagen en/of sectieverslagen worden
betrokken in deze beoordeling. Indien er consequenties zijn ten aanzien van de ceftificering

wordt dit aan de exporteur gemeld.
Voor het verwijderen van een dier uit de isolatie moet toestemming verleend worden door
de NVWA, om te beoordelen of de verwijdering geen invloed heeft op de af te geven
garanties bij de certificering.

5.4.3

Afwijkende testuitslagen

Indien uit testuitslagen blijkt dat bepaalde dieren niet voldoen aan de impoftbepalingen van
het land van bestemming zal per geval worden beoordeeld wat de gevolgen kunnen zijn
voor de dieren in isolatie.

5.4.4

Acties na meldingen door isolatiehouder
Zoals onder 5.1,3 genoemd, is de isolatiehouder verplicht meldingen over bijzonderheden

beteffiende de isolatie te doen aan de NVWA.

Bron: NVWA, Divisie V&1, team TO levend vee
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de NVWA dierenarts die de 1"
keuring heeft gedaan of bij de STDA van het team. Hij/zij beoordeelt of er toestemming kan
worden verleend voor de gedane melding van de isolatiehouder of andere acties
De NVWA planning ontvangt deze melding en zet deze uit bij

noodzakelijk zijn en meldt dat vervolgens terug aan de isolatiehouder en de planning.
Het principe van all in- all out is leidend. Het verwijderen van dieren kan alleen als daar
noodzaak toe is.

NB: Een verlenging van de isolatieperiode is alleen mogelijk als dat in overeenstemming is
met de termijnen die in de certificeringseisen vermeld staan

5.5

Hygiëne en procedures
De isolatievoorziening moet voldoen aan de volgende hygiënemaatregelen en procedures:

.
.

voorafgaand aan de isolatieperiode wordt de isolatie gereinigd en ontsmet volgens
het schema bij 5.3.3; dat geldt eveneens voor alle materialen;
schone bedrijfskleding, schoeisel en benodigde materialen zijn aanwezig; deze

worden uitsluitend t.b.v. de verzorging van de geïsoleerde dieren gebruikt;

.

bezoekers worden slechts in de isolatievoorziening toegelaten met toestemming

.

van de beheerder, en voorzien van schone bedrijfskleding en -schoeisel;
er bevinden zich geen andere dieren in de isolatievoorziening dan die in isolatie
staan;

r

p€r bedrijf zijn meerdere isolatie eenheden mogelijk waar tegelijkertijd
verschillende zendingen dieren kunnen worden geïsoleerd.

6

Interventie

5.1

Verantwoordelij kheden
De isolatiehouder van een isolatievoorziening is er voor verantwoordelijk dat deze tijdig
ter goedkeuring wordt aangeboden aan de NVWA. Daarnaast is hij er verantwoordelijk voor
dat de isolatie geschiedt conform het gestelde in deze instructie.
De NVWA is verantwoordelijk voor de keuring van isolatievoorzieningen evenals voor het
toezicht hierop en op de dieren die, met het oog op het voldoen aan importbepalingen van

het land van bestemming, in isolatie worden geplaatst.
De afdeling planning bewaart 1 exemplaar van de checklist en zorgt dat de dierenarts die
de volgende controle of expoftcertificering verricht, deze checklist ter beschikking heeft.

6.2

Interventies
Na goedkeuring en toestemming van de NVWA kan een isolatie van

staÍt gaan.

Indien tijdens de isolatieperiode ( bv bij de tussentijdse controles) tekoftkomingen worden
vastgesteld wordt kan dat leiden tot beëindiging van de isolatie enlof weigering voor
exportcertificering

.

Het interventiebeleid IB01-SPEC20 voor preventie en IB01-SPEC24 voor de regeling handel
levende dieren gevolgd worden.
Bron: NVWA, Divisie V&I, team TO levend vee

§

titel

Pre-export isolatie

code

HOROU-01

versie

05

I

inoanosdatum 08-03-2016

oao. 9 van 9

link intranet: home> werkwijzer> NVWA algemeen> Interventiebeleiden NVWA

7

Arbo, milieu en veiligheid
In het kader van de bioveÍligheid dient te certificerende dierenarts de regels toe te passen
van het NVWA hygiëneprotocol bedrijfsbezoeken.

B

Divers

8.1

Bijlagen

8.1.1

digitale NVWA checklist HORQU-O2.
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-HORQU-O2 Checklist
t.b.v. goedkeuring isolatievoorzieningen

Aanvraagnummer
Naam bedrijf:
Adres:
Postcode:
UBN:

Woonplaats

Telefoonnr.:

Mailadres bedrijf:
Naam pract. Dierenarts

Diersoort:
aantal:
Land van bestemming:

Vul dit formulier in mbv de "TABtoets en kies de juiste optie.
* Deze punten ziin niet van toepassing bij gebruik van een iglo als isolatievoorziening,
dan de keuze nvt qebruiken.

Algeqeen
Gehele bedrjjf
Leegstaand bedrijf

ia

ia
ia

Verzamelcentrum
Epidemioloqische eenheid op een VC met nummer:

ia
ia

Iglo
Open front stal
Paarden met weideqanq
den
aanwezt

ia
ia
ia

bed

locatie van de isolatieruimte

ia

De isolatieafdeling is van de rest van het bedrijf gescheiden door middel van een
dichte wand; eventuele verbindingsdeuren met een naastliggende ruimte waar dieren
(ongeacht de sooft) ziin qeh uisvest zijn effectief afgedicht en afgesloten
Er is
naar de rest van het
De isolatieafdeling heeft een eigen, afsluitbare, toegang van buiten af; toegang slechts
onder toezicht van de eigenaar.
De isolatieafdeling heeft , in het geval van varkens, een goed werkend ventilatie
systeem, waarbij de ventilatielucht gescheiden van de rest van het bedrijf aangezogen
kan worden.
Eén of meer stall
aa nta
Reini i
en
tbv stallen materialen en
Voer, hooi, stro of strooisel wordt niet betrokken uit of via ruimtes, waar zich andere
gehouden dieren (ongeaqht de sooft) bevinden

ja

PI

Inrichtingseisen

I

ia
ja

ja

I
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HORQU-O2 Checklist t.b.v. goedkeuring isolatievoorzieningen

Bouwtechn isch en materiële vorwaa rden
Plafond, wanden ( tot een hoogte van 2,5 meter), vloer en interne afscheidingen/
hekwerken van de stallingsruimte(n) zijn qua constructie en gebruikte materialen goed
reinigbaar en ontsmetbaar.
Bij de ingang is een aparte voorziening voor bedrijfskleding, schoeisel en benodigde
materialen.
Er is voldoende verlichtinq in de stallinqsruimte (n)
De isolatie afdeling is zodanig ingericht dat, rekening houdend met ventilatie en
temperatuurbehoefte evenals voeder- en drenkmogelijkheden, de desbetreffende
diersoort op adequate wiize kan worden qehuisvest en verzorqd.
Voorwerpen en gereedschappen (kruiwagens, schoppen e.d.) worden gedurende de
isolatieperiode uitsluitend in (of bij iglo's: binnen de omheining van) de isolatieafdeling
gebruikt en bewaard.

ja

ja
ia

ja
ja

Hvsiëne en procedures:
Voorafgaande aan de isolatieperiode is de isolatieafdeling aantoonbaar gereinigd en
ontsmet; dat qeldt voor alle materialen.
Schone bedrijfskleding en schoeisel zijn aanwezig; deze worden uitsluitend t.b.v de
verzorging van de qeïsoleerde dieren qebruikt.
Bezoekers worden slechts in de isolatieafdeling toegelaten met toestemming van de
eiqenaar/importeur en voorzien van schone bedriifskledino en schoeisel.
Er bevinden zich geen andere dieren en diersoorten in de isolatieafdeling dan die in de
isolatie staan.
De eigenaar is meegedeeld dat er geen dieren aan de isolatie toegevoegd mogen

ja
ja
ja

ja
ja

worden.

Administratie
Gedurende de isolatieperiode wordt onder verantwoordelijkheid van de
eigenaar/importeur een register bijgehouden, waarin de volgende gegevens worden

vermeld:
Aanvangsdatum isolatie
De tekst van het verzoekceftificaat inclusief de beoordeling van de NVWA.
Aantal, sooft en identificatiegegevens van de geïsoleerde dieren, evenals de aard van
de isolatie (bestemminqsland).
Alle bijzonderheden m.b.t de zich in isolatie bevindende dieren, m.n. ziekten,
behandelinqen en monsternames en de resultaten daarvan.
De eventuele vooftijdige verwijdering van bepaalde dieren uit de isolatie, evenals de
redenen daarvan.
De gegevens (identiteit, datum, tijdstip van aankomst en vertrek) betreffende
bezoekers evenals het doel van het bezoek.
Meldinq aan de NVWA als boven bedoeld
Opmerkinqen en aanwiizingen door of namens de NVWA dierenarts

ia

ja
ja
ja
ja
ia
ia

Meldingen aan NVWA
De isolatiehouder meldt volgens 5.1.3 van HORQU-01 alle bijzonderheden aan de

ja

NVWA

De isolatiehouder wacht met qemelde acties op toestemminq van de NVWA
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HORQU-O2 Checklist t.b.v. goedkeuring isolatievoorzieningen

Datum:

Advies aanvangscontrole:positief

Naam NVWA-controleur:
Handtekeni ng NVWA-controleur:

Naamstempel

Datum:

Bevindingen tussentijdse controle#: correct

Naam NVWA-controleur:
Handtekeni ng NVWA-controleur:

Naamstempel

#indien niet correct bij tussentijdse controle, wat is de ondernomen actie:

Dit formulier achterlaten op bedrijf en mailen naar (ook na tussentijdse controle)
nvwa.pb.planning.zwolle@vwa.nl

of

nvwa.pb.planning.eindhoven@vwa.nl

NB: Vermeld als onderwerp in de mail ook het aanvraagnummer van de isolatie
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