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Bij intensieve veehouderijen is het niet ongebruikelijk dat bestemmingsplan-

regelingen of omgevingsvergunningen door omwonenden bij de rechter 

worden aangevochten. Steeds vaker wordt de Raad van State benaderd met 

het verzoek om ook paardenhouderijen onder de loep te nemen. Het gaat dan 

niet alleen om de regeling van paardenhouderijen in bestemmingsplannen. 

Ook de afgifte van omgevingsvergunningen of vergunningen op grond van 

de Natuurbeschermingswet 1998 en handhavingszaken worden aan de Raad 

van State voorgelegd. Daaraan doet de Handreiking 'De Paardenhouderij in 

het omgevingsrecht' die de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Sector-

raad Paarden hebben opgesteld niet af. Die handreiking biedt handvatten 

voor een verantwoorde regeling van allerlei soorten paardenbedrijven in 

bestemmingsplannen. In de praktijk wordt die handreiking echter lang niet 

altijd gevolgd. Tegelijkertijd blijkt de praktijk weerbarstig. Hier komt bij dat 

exploitanten van paardenbedrijven ook niet altijd alert zijn op de regeling 

van hun bedrijf in een bestemmingsplan. 
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LANGE RECHTSSTRIJD 
Wat een gebrekkige bestemmingsplanregeling 

voor gevolgen kan hebben, ervoer een paar-

denhouder in het zuiden van het land. Deze 

paardenhouder vroeg een vergunning voor een 

nieuwe rijhal voor zijn africhtingsbedrijf. Het ge-

meentebestuur stond achter de plannen van 

de paardenhouder en verleende de gevraagde 

vergunning. Dat was tegen het zere been van 

een buurman die vreesde voor verlies van het 

uitlicht op de landelijke omgeving. Een lange 

rechtsstrijd was het gevolg. 

Nota bene was in het geldende bestemmings-

plan voor de paardenhouderij een agrarische 

bestemming opgenomen met de aanduiding dat 

expliciet een paardenhouderij was toegelaten. De 

planregeling hield wel in dat enkel grondgebon-

den bedrijven waren toegestaan. Vergunningver-

lening zou geen probleem mogen zijn, was de 

indruk van de paardenhouder en het college van 

burgemeester en wethouders. Beiden kwamen 

bedrogen uit. En dat werd veroorzaakt door de 

wijze waarop het bedrijf in het bestemmingsplan 

werd geregeld. Het is de moeite waard om daar 

eens nader naar te kijken. 

HET BEDRIJF 
De huiskavel van de paardenhouder was niet 

veel groter dan één hectare. Naast de bebou-

wing (er waren al een rijhal en stallen aanwezig 

maar slechts weinig paarden) was er voldoende 

ruimte voor uitloop van de paarden. Ruwvoer 

werd aangekocht of gewonnen op pachtland 

dat op zo'n zeven kilometer afstand lag. 

DE TOETS AAN HET 
BESTEMMINGSPLAN 
In (hoger) beroep bij de Raad van State schoot 

de buurman met hagel. Elke beroepsgrond die 

hij kon bedenken werd aangevoerd. Eén van 

zijn stellingen was dat de bouw van de rijhal 

alleen toegestaan was als de paardenhouderij 

een agrarisch bedrijf is dat in hoofdzaak is ge-

richt op het houden, fokken, africhten van en/ 

of het bieden van gelegenheid tot het berijden 

van paarden. Er moest dus sprake zijn van een 

bedrijf dat productiegericht is (fokkerij, opfok en 

africhting). Inderdaad hield het bestemmings-

plan deze verplichting in. Voor de Raad van 

State was dat aanleiding om de feiten precies in 

beeld te brengen. Hoewel het plan was om naar 

meer dan dertig paarden te groeien, twijfelde 

de Raad van State toch aan het bedrijfsmatig 

karakter van het geplande bedrijf. Omdat een 

inzichtelijk bedrijfsplan en advies van een des- 

kundige commissie ontbrak, oordeelde de Raad 

van State dat zicht op de bedrijfsopzet ontbrak 

en het bedrijfsmatig karakter niet vaststond. De 

voorgenomen omvang van het bedrijf was dus 

niet voldoende. 

Daar kwam bij dat de paardenhouder aanvoerde 

dat hij vooral van plan was om paarden af te 

richten en te beleren. Dat bracht de Raad van 

State tot de conclusie dat onvoldoende werd 

aangetoond dat sprake was van een agrarisch 

bedrijf en een productiegerichte paardenhou-

derij. Daarvoor is namelijk vereist dat gefokt en 

afgericht wordt ten behoeve van de verkoop. 

Daarmee was het leed echter nog niet geleden. 

De Raad van State toetste ook de grondgebon-

denheid. Uit de planregels moest worden af-

geleid dat daarvan sprake is als 'de productie 

van het bedrijf geheel of in overwegende mate 

afhankelijk is van het voortbrengend vermogen 

van onbebouwde grond in de directe omgeving 

van het bedrijf. Dat is in bestemmingsplannen 

een gebruikelijke definitie. De Raad van State 

doet op dit punt een belangrijke uitspraak. De 

Raad van State is namelijk van mening dat 

paardenhouderijen niet slechts grondgebon-

den zijn als er sprake is van weidegang. Voor 

melkveebedrijven had de Raad van State dat al 

eerder uitgemaakt. Grondgebondenheid kan ook 

worden aangenomen als het bedrijf afhankelijk 

is van het voortbrengend vermogen van omlig-

gende gronden. Die afhankelijkheid vond de 

Raad van State in dit geval echter onvoldoende 

onderbouwd. Daar wreekt zich opnieuw het 

ontbreken van een bedrijfsplan. In een bedrijfs-

plan had kunnen warden aangetoond dat de 

paardenhouderij afhankelijk was van ruwvoer-

winning (op de pachtgrond). Dat laatste was 

inderdaad noodzakelijk, omdat evident was dat 

de huiskavel te klein was om te voorzien in wei-

den en de voerbehoefte van de paarden. 

Uit de uitspraak van de Raad van State vloeit 

voort dat de omgevingsvergunning voor de 

paardenhouderij geen stand houdt. Reparatie 

van de door de Raad van State geconstateerde  

gebreken lijkt niet onmogelijk, maar kost natuur-

lijk veel tijd. En daarmee geld. Eén belangrijk 

punt werd beslecht in het voordeel van de paar-

denhouder. Het is goed dat te weten. De buur-

man voerde namelijk aan dat de pachtgronden 

op zeven kilometer afstand buiten beschouwing 

zouden moeten worden gelaten. Dat waren vol-

gens hem geen omliggende gronden. De Raad 

van State maakt daar korte metten mee. Een 

dergelijke afstand is volgens de Raad van State 

niet zodanig dat niet van gronden in de directe 

omgeving kan worden gesproken. Bij melkvee-

houderijen heeft de Raad van State overigens 

wel gronden tot vijftien kilometer afstand mee-

genomen. Verdedigbaar is dat dit ook geldt voor 

paardenhouderijen. Dat de pachtgronden niet 

geschikt waren voor beweiding is volgens de 

Raad van State ook geen punt. Het is voldoende 

als de grond geschikt is om ruwvoer te telen. 

Weidegang is immers niet vereist. 

WIJZE LES 
Voor de gemeente en de paardenhouder vallen 

er wijze lessen te trekken uit deze zaak. Met 

maatwerk in de bestemmingsplanregeling had 

veel discussie kunnen worden voorkomen. Het 

was de gemeente immers bekend dat de paar-

denhouder zich vooral richtte op africhting van 

paarden en niet of nauwelijks op het fokken 

daarvan. Voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid 

van zo'n bedrijf maakt dat echter weinig ver-

schil. Dat had in de planregeling verwerkt kun-

nen worden. De paardenhouder had daarop 

meer alert kunnen zijn. Bij het voorbereiden van 

een passende bestemmingsplanregeling had de 

Handreiking 'De Paardenhouderij in het omge-

vingsrecht' goede diensten kunnen bewijzen. 

Bovendien had een goed bedrijfsplan bij indie-

ning van de bouwaanvraag ook geholpen. Als 

de zaak eenmaal voorligt bij de rechter, nemen 

tussentijdse reparaties niet altijd alle twijfels 

weg. En voor u: als uw gemeente het bestem-

mingsplan Buitengebied herziet, controleer dan 

of uw paardenhouderij daarin passend geregeld 

is. Dat voorkomt veel gedoe. 	 • 
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