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VERGUNNING 
PAik DENH 

In advertenties van makelaars worden voormalige boerderijen 

regelmatig aangeboden als uitermate geschikt voor het houden 

van paarden. Elke paardenliefhebber woont graad in zo'n boerderij waar 

hij de ruimte heeft om paarden te houden en daarbij een rijbak aan te 

leggen. Stallen zijn vaak al aanwezig of gemakkelijk te realiseren in de 

bestaande bebouwing. En als dat op orde is, wordt begonnen met de.  

aanleg van de rijbak. Daarna volgen lichtmasten, een mest- 

en kuilvoerplaat en soms ook nog een stapm.plen. Dezé voorzieningen 

vergen flinke invésteringen. In een aantal gevallen is drt het begin - 

. gebleken•van een stevig conflict met buren-en vervolgens de gemeente. 

De buurman blijkt niet gediend van de paardenhoucjerij-activiteiten, 

:heeft last van geluid, stank, vliegenoverlast, stof en stoort zich aan de 

rijbak en-de lichtmasten daar rond omheen. Hij vraagt de gémeente - 
handhavend op te treden, Wat nu? 

TEKST:  

MR. RENSKE VAN 

REUMEL-WINGENS EN 

MR. PETER GOUMANS 



NODIG V 

BESTEMMINGSPLAN REGELT 
GEBRUIK 
Of de boerderij voor het houden van paarden 

mag worden gebruikt, hangt af van het gel-

dende bestemmingsplan. Dat plan regelt de 

bouw- en gebruiksmogelijkheden van de boer-

derij en het omliggende weiland. Daarbij kan 

van belang zijn of de paardenhouderij-activi-

teiten hobby- of bedrijfsmatig plaatsvinden en 

in het laatste geval van wat voor soort bedrijf 

(bijvoorbeeld een africhtingsstal, handelsstal 

of manege) sprake is. Een blik op het bestem-

mingsplan werkt verhelderend. Dat kan tegen-

woordig thuis vanachter het bureau. Inloggen 

op www.ruimtefijkeplannen.n1 geeft al snel uit-

sluitsel. Een algemeen antwoord op de vraag of 

paardenhouderij is toegestaan is niet te geven. 

De specifieke bestemmingsplanregeling voor de 

betrokken boerderij geeft de doorslag. 

stemmingsplan of die kan worden verleend. De 

bestemmingsplanregeling is dus cruciaal. Een 

vergunning moet worden geweigerd als het 

bestemmingsplan de aangevraagde bebouwing 

niet toestaat. Voor schuilstallen gelden boven-

dien vaak bijzondere regels. Om verrommeling 

van het landschap te voorkomen gelden daar-

voor vaak vergaande beperkingen. In verband 

met dierenwelzijn levert dit dan ook regelmatig 

knelsituaties op. 

Als het bestemmingsplan de rijbak, de licht-

masten en de mestplaat niet toestaat, kan de 

gemeente medewerking worden gevraagd om 

van het bestemmingsplan af te wijken. Daartoe 

is de gemeente niet verplicht. Als de gemeente 

medewerking weigert en tot handhaving wordt 

gedwongen is verwijdering vaak niet te voorko-

men. Daarom is het verstandig om voordat met 

de bouw wordt begonnen het bestemmingsplan 

of een deskundige te raadplegen en zonodig 

vergunningen aan te vragen. Dat voorkomt veel 

ellende en kosten. 

blijkt dat voor een rijbak (meestal wordt van een 

paardenbak gesproken) nagenoeg altijd een om-

gevingsvergunning is vereist. Dat is zo als sprake 

is van een bouwwerk_ En dat neemt de Raad van 

State aan als er sprake is van een constructie 

met een plaatsgebonden karakter en een zekere 

omvang. Als de rijbak bijvoorbeeld is afgezet met 

palen en kantplanken dan is dat zo'n constructie. 

Voor de rijbak is dan een omgevingsvergunning 

nodig. Dat is weer niet het geval als de onder-

grond wordt uitgegraven en alleen een geschikte 

rijbodem wordt aangebracht. Het bestemmings-

plan kan voor zo'n situatie echter wel een aan-

legvergunning verlangen. 

Lichtmasten merkt de Raad van State ook als 

bouwwerken aan. Ook daarvoor is dus een ver-

gunning nodig. Dat is weer niet het geval als de 

lichtvoorziening (de lamp) aan bijvoorbeeld de 

nok van een stal wordt bevestigd. Ook sleuf-

silo's en stapmolens zijn volgens de Raad van 

State bouwwerken. Die zijn dus vergunning-

plichtig. Maar voor mest- en kuilvoerplaten ligt 

het genuanceerder. Als alleen sprake is van een 

oppervlakteverharding dan is volgens de Raad 

van State geen sprake van een bouwwerk en is 

dus ook geen omgevingsvergunning nodig. Voor 

opfokpaarden en pony's zijn vaak schuilstallen 

noodzakelijk_ Dat zijn altijd bouwwerken. Daar-

voor is dus een vergunning nodig. 

OMGEVINGSVERGUNNING 
Dat voor de bouw van een stal een omgevings-

vergunning nodig is, zal niemand verbazen. Maar 

hoe zit dat met de rijbak, de lichtmasten, de 

mest- en kuilvoerplaat, de stapmolen en eventu-

eel schuilstallen? Over deze vragen heeft de Raad 

van State zich al een groot aantal keren moeten 

buigen. Vaak in handhavingszaken, waarin een 

buurman ingrijpen door de gemeente probeert 

af te dwingen. Meestal ontbreekt een omge-

vingsvergunning en verlangt de buurman van de 

gemeente dat om die reden verwijdering wordt 

gelast. Uit de rechtspraak van de Raad van State 

TOETSING 
In alle gevallen waarin een omgevingsvergun- 

ning nodig is, toetst de gemeente aan het be- 

ADVIES  
Mr.  Renske van Dreumel-Wingens en mr. Peter Goumans zijn beiden als advocaat 

werkzaam bij Hekkelman Advocaten en Notarissen te Nijmegen bij de sectie Overheid 

en Vastgoed, praktijkgroep  Agribusiness  en landelijk gebied. Voor advies kunt u con-

tact opnemen via r.van.dreumel.wingens@hekkelman.nl, p.goumans@hekkelman.n1 of 

www.hekkelman.nl. 

ANDERE VERGUNNINGEN? 
Zijn er verder nog vergunningen nodig? Een om-

gevingsvergunning voor milieu zal veelal niet 

nodig zijn, omdat paardenhouderij-activiteiten 

in principe vallen onder de werking van het Ac-

tiviteitenbesluit milieubeheer. Dan kan worden 

volstaan met een melding aan het gemeen-

tebestuur en dienen de voorschriften van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer te worden nage-

leefd. En dan is er nog de Natuurbeschermings-

wet 1998. Als het houden van paarden effect 

kan hebben op Natura 2000-gebieden dan kan 

ook uit deze wet een vergunningvereiste voort-

vloeien. 

Voor de realisering van de droom om paarden te 

houden, kunnen dus één of meerdere vergun-

ningen nodig zijn. Sta daar bij stil bij de aankoop 

van dat idyllische boerderijtje of als je een rijbak 

gaat aanleggen. Neem pas een beslissing als je 

goed geïnformeerd bent. 	 • 
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