
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

26 november 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw  

D. Eikelenboom en het door het college gegeven antwoord. 

 

         De burgemeester, 

         mr. B.B. Schneiders 

 

 

 

 
 

 

Haarlem, 25 november 2008 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Zoals bekend is de VVD, samen met vele andere politieke partijen, een groot 
voorstander van dereguleren: zo min mogelijk regels die alles zo goed mogelijk 
regelen. Helaas blijkt in de praktijk dat de regelzucht nog steeds groot is, zo ook bij 
onze gemeente. In de laatste stadskrant kwamen wij dit bericht tegen en even 
dachten wij dat het 1 april was: 
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Beantwoording vragen van mevrouw D. Eikelenboom inzake ontheffing voor 

het houden van twee varkentjes op de kinderboerderij 

 

 
 

   Raadsstuk 

 

 

 

 

  Raadsstuk 

B&W datum 

Sector/Afd 

Reg.nr(s) 

 

Onderwerp 

 



 

 

032/2009 

032-2 

 

 

 

 

 
 
Naar mening van de VVD is het onbegrijpelijk dat een kinderboerderij voor zoiets 
simpels een ontheffing nodig heeft. Als je ergens biggetjes mag verwachten is het 
toch op een kinderboerderij! Daarom willen wij de volgende vragen stellen: 
 
1. Op basis van welke(lokale) regelgeving is ontheffing nodig? 
2. Is het mogelijk als gemeente deze regels zodanig aan te passen dat een 
kinderboerderij geen ontheffing meer nodig heeft voor het houden van 2 
biggetjes? 
3. Zo ja, bent u als College bereid een wijzigingsvoorstel voor te bereiden en zo 
spoedig mogelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad? 
 
Alvast bedankt voor uw reactie, 
 
Denise Eikelenboom 
 

Aan mevrouw D. Eikelenboom   

lid van de gemeenteraad   
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Coen Cuserhof 37   

2012 GZ  Haarlem    

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 28 november 2008 

ontheffing varkens 

 

Op 25 november 2008 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO inzake ontheffing 

voor het houden van twee varkentjes op de kinderboerderij.  

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 

cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. 

 

1. Op basis van welke (lokale) regelgeving is ontheffing nodig? 

 

Antwoord 

Dat is op basis van artikel 88 van de APV: 

 

Artikel 88 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren 

1. Het is verboden binnen de gemeente één of meer dieren te houden die: 

- gevaar of nadeel voor de gezondheid opleveren; 

- voor derden schade, hinder, of overlast kunnen veroorzaken, of 

- bij ontsnapping voor mens of dier gevaar kunnen opleveren. 

Het college kan een lijst met dergelijke dieren samenstellen. 

2. Het is verboden binnen de bebouwde kom één of meer dieren te houden op 

zodanige wijze of in zodanige getale dat daardoor naar het oordeel van het 

college hinder voor de omgeving dan wel schade voor de gezondheid of inbreuk 

op de zindelijkheid wordt veroorzaakt. 

3. Het college kan de rechthebbende ontheffing verlenen van het in het eerste lid 

gestelde verbod. 

 

Op basis van de Wet Milieubeheer is dit niet vergunningplichtig aangezien het geen 

bedrijfsmatige wijze is van het houden van varkens. 

 

2. Is het mogelijk als gemeente deze regels zodanig aan te passen dat een 

kinderboerderij geen ontheffing meer nodig heeft voor het houden van 2 

biggetjes. 

3. Zo ja, bent u als College bereid een wijzigingsvoorstel voor te bereiden en zo 

spoedig mogelijk ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad? 

 

Antwoord 

Ja, dat is mogelijk. Het College zal onderzoeken wat de consequenties daarvan zijn 

en op welke wijze dit het beste vorm gegeven kan worden.  

Overigens zijn er in Haarlem meerdere kinderboerderijen, waaronder enkele kleine 

particuliere initiatieven. Vooral deze laatste liggen in woonwijken.  

Hierdoor kan overlast (stank) ontstaan. De ontheffing is bedoeld om regels te 

kunnen stellen zodat overlast voorkomen kan worden en eventueel maatregelen 

genomen kunnen worden (handhaven) als men zich niet aan de voorschriften houdt. 

Daarnaast is het praktisch als de gemeente weet hoeveel varkens waar zitten in 

geval er een besmettelijke dierziekte uitbreekt. Dat betekent dat er gekeken zal 
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moeten worden naar een alternatieve procedure, die minder belastend is voor de 

kinderboerderijen, maar waarbij er niet een ontheffing nodig is, terwijl er wel de 

mogelijkheid bestaat om regels te stellen als dat nodig is. 

Bij de volgende aanpassing van de APV zou dit dan meegenomen kunnen worden. 

 

Ik ga er van uit dat hiermee uw vragen voldoende zijn beantwoord. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,     de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering    mr. B.B. Schneiders 

 


