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Betreft: schuilstallen

Geacht College,

Nederland heeft een grillig klimaat De weersomstandigheden kunnen plotseling èn voor
lange tijd verslechteren. De veranderingen in het klimaat - hogere temperaturen, zeer natte
periodes in zomer en winter - komen het welzijn en de gezondheid van de dieren niet ten
goede. Volgens de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren is het dan ook verboden een
dier in zijn of haar gezondheid of welzijn aan te tasten en de nodige verzorging te onthouden.

Veel eigenaren van paarden, ezels, koeien, schapen of geiten hebben hun dieren niet direct
bij het erf lopen, maar in een verderop gelegen weiland. Hierdoor is het niet altijd mogelijk is
de dieren "even" naar binnen te halen. Hoewel deze dieren in principe het hele jaar buiten
kunnen verblijven, is enige vorm van beschutting noodzakelijk.

Omdat de dieren in de wei meestal geen bescherming hebben, worden ze op stal gezet, wat
hen nodeloos in hun bewegingsvrijheid belemmert. Onderzoek heeft aangetoond dat dieren
die veel kunnen bewegen en de hele dag kunnen grazen minder gezondheidsklachten
hebben en bovendien vrij zijn van stereotiep gedrag. Paarden raken bijvoorbeeld
gefrustreerd, gestrest, agressief of apathisch als ze langdurig in een box staan. Dat geldt niet
alleen voor paarden, maar ook voor andere dieren, die van nature groepsdieren zijn en
langdurig worden opgesloten in een hok.

De eigenaren van dieren bedenken soms allerlei 'oplossingen' om aan wettelijke
dierenwelzijnseisen te voldoen, zoals het plaatsen containers en andere provisorische
bouwsels, omdat het plaatsen van een schuilstal vaak in strijd is met het bestemmingsplan,
dat verrommeling van het landschap moet tegengaan. Maar doordat gemeenten vasthouden
aan bestaande, soms tegenstrijdige regelgeving verrommelt het landschap juist méér in
plaats van dat het vermindert.

Als gemeente kunt u maatregelen nemen om schuilstallen mogelijk te maken. Binnen het
kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening kunnen gemeenten onder voorwaarden
plaatsing van schuilstallen namelijk toestaan. Er zijn voor gemeenten twee mogelijkheden dit
te regelen:

1) via het verlenen van een ontheffing;
2) via een wijziging van het bestemmingsplan.

De mogelijkheid om oprichting van schuilstallen te regelen wordt vervolgens opgenomen in
een beleidsnotitie met randvoorwaarden voor het plaatsen van schuilstallen.
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Zo kunt u als gemeente de aanvragers van schuilstallen tegemoet komen door het - onder
voorwaarden van landschappelijke inpassing - toestaan van schuilstallen. En zo draagt u ool^
bij aan dierenwelzijn terwijl u tegelijk verrommeling van het landschap tegengaat. !

De gemeente Wijchen, heeft dit al gedaan en is daarmee de eerste gemeente van Nederland^
die beleid voert op het gebied van schuilstallen. Nunspeet, Oosterhout, Hengelo, Bergen, en̂
Weesp hebben dit voorbeeld gevolgd. >

Wij maken u er graag op attent dat de provinciale Structuurvisie en de bijbehorende
ruimtelijke verordening op geen enkele wijze de bouw van schuilstallen onmogelijk maakt!
Gedeputeerde Laila Driessen-Jansen heeft tegenover Provinciale Staten verklaard dat
schuilstallen ondergeschikte bouwerken zijn. U bent dus als gemeente bevoegd gezag.^ •

In de bijlage hebben wij enkele voorstellen van uitgangspunten voor een beleidsnotitie voor u
op een rij gezet die diverse gemeenten al hanteren. Het betreft hier nadrukkelijk slechts
suggesties van onze zijde. ;

Hoogachtend,
Statenfractie Partij voor de Dieren •
in de Provincie Noord-Holland i

P. van Poelgeest R. E. van Oeveren

^ "Rest mij om te antwoorden op de vraag van de Partij voor de Dieren en te verklaren dat

schuilstallen inderdaad zijn toegestaan als ondergeschikte bouwwerken. Hiermee doe ik mijn

toezegging aan u gestand, mijnheer Van Oeveren." Bron: verslag vergadering Provinciale

Staten d.d. 17-5-2010



Bijlage

Voorstellen van uitgangspunten voor een beleidsnotitie

Schuilstallen zijn toegestaan als wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

• Het gaat om huisvesting van hobbydieren van een particulier. Dat wil zeggen het
dusdanig houden van dieren dat er geen sprake is van bedrijfsmatige activiteiten, in
een niet bedrijfsmatige context.

• Er moet sprake zijn van aantoonbare noodzakelijkheid èn doelmatigheid van een
schuilstal in het kader van dierenwelzijn.

• Schuilstallen mogen enkel worden opgericht op percelen met de bestemming
agrarisch gebied, niet zijnde open gebied, waarbij sprake moet zijn van een goede
landschappelijke inpassing. Schuilstallen moeten aan de randen van het perceel
worden geplaatst of in de hoek van een perceel, bij voorkeur aansluitend bij
bestaande opstanden (ja mits-principe).

• Vestiging van schuilstallen in het open gebied is toch toegestaan als hierdoor de
karakteristieke openheid niet in het geding komt. Denk hierbij aan afstand tot
bestaande agrarische bedrijven, landschappelijke inpassing, reeds vergunde
schuilstallen in de nabijheid (nee tenzij-principe).

• Het moet gaan om afgelegen weilanden. Als een weiland aansluit op de woning van
de aanvrager, moet de schuilgelegenheid binnen het bouwperceel en binnen de
geldende bebouwingsvoorschriften worden gerealiseerd.

• Een schuilstal moet een open karakter hebben, dat wil zeggen: dieren moeten er
makkelijk in en uit kunnen. Het kan noodzakelijk zijn om de schuilstai tijdelijk af te
sluiten: in geval van ziekte van een individueel dier, in geval van een besmettelijke
dierziekte of in geval van een bevalling. Om aan deze vereisten te kunnen voldoen
mag de stal aan de open zijde worden voorzien van hekwerk of deuren.

• Een schuilstal mag enkel gebruikt worden voor de huisvesting, voeding en verzorging
van dieren. Er mag wel ruimte zijn voor de opslag van een beperkte hoeveelheid hooi
en stro en voor hekjes om dieren eventueel van elkaar te kunnen scheiden. De
schuilstal mag echter geen ruimte bieden voor opslag van mest, gereedschap en
andere materialen; Het opslaan van landbouwgereedschap, (bouw)materiaal, auto's
e.d. of gebruik als (huishoudelijke) berging of hobbyruimte is expliciet niet
toegestaan.

• De oppervlakte van de schuilstal mag maximaal 30 m^ bedragen, de goothoogte
maximaal 2,5 meter en de nokhoogte maximaal 4 meter.

• De vloer is bij voorkeur verhard (van belang voor goede reiniging, ontsmetting en
voor een natuurlijke slijtage van klauwen en hoeven).

• Rondom de schuilstal mag, om modderpoelen te voorkomen, bestrating worden
aangelegd, met een breedte van maximaal 1,5 meter rondom de schuilstal.

• Een schuilstal moet een landelijke uitstraling hebben. Wanden en dak zijn gemaakt
van natuurlijke materialen die zo min mogelijk opvallen; bijvoorbeeld gepotdekselde
houten gevelbekleding in een bedekte kleur, schuine afdekking met een
dakbedekking van bitumen singels, leitjes of donkere dakpannen. Niet toegestaan
zijn stalen (damwand) profielen, gemetselde of anderszins stenen muren of
golfplaten.


