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Voor de exploitativan een.paa-r-denbedrijf zirooe.j. r4,. 
, 

stagiairs vaak onmisbaar . Stagiairs steken op paaretenhoudenjein, 

stevig de handen uit de mouwen en zijn daarmee belangrijke 

hulpkrachten.  Grooms  zijn verantwoordelijk voor dé,algemene 

verzorging van sportpaarden en zijn daar dagelijks veel 

uren mee 3ezig. Omdat ze vaak onregelmatige werktijceVi-, 

hebben, kan het wenselijk zijn om stagiairs en  grooms  op 1-iet, 

paardenbedrijf te huisvesten. Is het toegestaan om stagiáirsyn/  

grooms  woonruimte op een paardenbedrijf te bieden? 

, 



jrooms  on  stagiairs: 

REGEL HET GOED 

0 
 p bijna alle grote paar-

denhouderijen is behoefte 

aan ruimte om  grooms  en 

stagiairs te huisvesten. Dat 

geldt voor fokstallen, maar 

ook voor hengstenhouderijen, trainings- en 

africhtingsstallen en zeker voor sportstallen. In 

de paardenhouderij zijn de werkdagen lang en 

de werktijden onregelmatig. Dat hoort er bij. 

Voor leerlingen van paardenopleidingen is het 

vereist dat zij stage lopen om praktijkervaring 

op te doen. Faciliteiten om stagiairs onder te 

kunnen brengen zijn op een paardenbedrijf dan 

ook echt noodzakelijk. Anders valt het bedrijf als 

leerbedrijf af. Ook  grooms  hebben een woon-

plek nodig. Paardenbedrijven richten daarom 

verblijfsruimtes in waar  grooms  en stagiairs 

hun vrije tijd kunnen doorbrengen en waar zij 

ook kunnen slapen. Paardenbedrijven zien de 

noodzaak hiertoe, maar overheden vaak niet. En 

dat kan leiden tot uiterst vervelende conflicten 

tussen paardenbedrijven en de overheid. Zijn 

dergelijke geschillen te voorkomen? 

EISEN 
In veel bestemmingsplannen ontbreekt een 

regeling omtrent de huisvesting van stagiairs 

en  grooms.  Of sterker nog is het verboden om 

de bedrijfsgebouwen of de bedrijfswoning te 

gebruiken voor de huisvesting van stagiairs of  

grooms.  Sommige bestemmingsplannen maken 

het mogelijk om van zo'n verbod - onder voor-

waarden - af te wijken. Voor de huisvesting 

van stagiairs en  grooms  dient in zo'n geval een 

omgevingsvergunning te worden aangevraagd. 

Die wordt getoetst aan de voorwaarden die in 

het bestemmingsplan zijn gesteld. De planre-

geling stelt veelal beperkingen aan het aantal 

stagiairs en  grooms  dat wordt gehuisvest. Ver-

der wordt bepaald dat huisvesting in bestaande 

bebouwing dient plaats te vinden, dat er geen 

verkeersoverlast ontstaat, dat wordt voorzien in 

voldoende parkeergelegenheid en dat bij be-

eindiging van het paardenbedrijf ook de huis-

vesting van stagiairs en  grooms  wordt gestaakt. 

Sommige bestemmingsplannen stellen zelfs 

nog verdergaande eisen. 

CONCRETE NOODZAAK 
Het bestemmingsplan is dus cruciaal. Een be-

stemmingsplan regelt de bouw- en gebruiksmo-

gelijkheden voor alle gronden in een gemeente. 

Wanneer een gemeente een dergelijk plan voor-

bereid, is het van groot belang om na te gaan 

of de bouw- en gebruiksmogelijkheden voor het 

paardenbedrijf passend zijn en ruimte bieden 

voor de door het bedrijf gewenste activiteiten. Als 

dat niet het geval is, is het zaak in actie te komen. 

Dat kan door bij de gemeenteraad zienswijzen in 

te dienen tegen het ontwerp voor het bestem-

mingsplan. Tegen het vaststellingsbesluit van de 

raad staat vervolgens beroep open op de Raad 

van State. Als een goede regeling voor de huis-

vesting van stagiairs en  grooms  ontbreekt is het 

verstandig om bij de gemeenteraad te bepleiten 

dat die alsnog wordt opgenomen. Het liefst bij 

recht. Dat wil zeggen dat het bestemmingsplan 

de huisvesting van stagiairs en  grooms  recht-

streeks toestaat. Als de gemeenteraad een afwe-

ging van geval tot geval wenst, kan dat door in 

het bestemmingsplan een verbod op te nemen 

en vervolgens de mogelijkheid vast te leggen om 

met een omgevingsvergunning van dat verbod 

af te wijken. Medewerking wordt dan afhanke-

lijk gemaakt van een ruimtelijke beoordeling 

meer concreet of aan de in het bestemmings-

plan genoemde voorwaarden wordt voldaan. 

In feite wordt dan in het bestemmingsplan een 

nader afwegingsmoment ingebouwd. De Raad 

van State heeft recent uitgemaakt dat een der-

gelijke aanpak acceptabel is. Dat is anders als 

het paardenbedrijf kan aantonen dat er een con-

crete noodzaak voor de huisvesting van stagiairs 

en  grooms  bestaat. Wanneer de gemeenteraad 

weigert in het bestemmingsplan de huisvesting 

van stagiairs en  grooms  rechtstreeks toe te staan, 

dan is het nodig om een omgevingsvergunning 

aan te vragen. Burgemeester en wethouders be-

oordelen dan of de gevraagde vergunning kan 

worden verleend. Vaak zal ook een verbouwing 

nodig zijn en dient aan brandveiligheidseisen te 

worden voldaan. Ook daarvoor zal een vergun-

ning nodig zijn. 

HANDHAVING 
Wanneer huisvesting zonder toestemming (ille-

gaal) plaatsvindt, kan de overheid (vaak de ge-

meente) handhavend optreden. Er volgt dan een 

schriftelijke aanzegging om de overtreding van 

het bestemmingsplan te beëindigen op straffe 

van een dwangsom. Die dwangsom kan fors 

zijn. Bovendien volgt er een termijn waarbinnen 

de overtreding moet zijn beëindigd. Tegen een 

dergelijke aanzegging staat bezwaar, beroep  

en hoger beroep open. Het aantekenen van 

bezwaar en beroep schort de verplichting om 

de bewoning te staken overigens niet op. Het 

instellen van bezwaar en beroep heeft natuurlijk 

alleen zin als er een redelijke kans van slagen 

bestaat dat de aanzegging wordt herroepen. Dat 

is niet het geval als evident is dat de bewo-

ningssituatie van de stagiairs en  grooms  niet in 

het geldende bestemmingsplan past. Dan is de 

enige uitweg om burgemeester en wethouders 

om medewerking te vragen de huisvesting te le-

galiseren dan wel de huisvesting te beëindigen. 

Wanneer wordt besloten om een vergunning 

aan te vragen is het noodzakelijk schriftelijk te 

onderbouwen dat het bedrijf concreet behoefte 

heeft aan de mogelijkheid stagiairs en  grooms  

te huisvesten en dat de huisvesting ruimtelijk 

inpasbaar is. Dat wil zeggen dat het realiseren 

van woonruimte voor stagiairs en  grooms  geen 

negatieve ruimtelijke gevolgen heeft. 

REGEL HET TIJDIG 
Of huisvesting van stagiairs en  grooms  op een 

paardenbedrijf is toegestaan, hangt dus af van 

het geldende bestemmingsplan. Als een ge-

meente een dergelijk plan voorbereid, is het de 

moeite waard dat goed te bekijken en na te gaan 

of dat plan regelt wat voor een paardenbedrijf 

nodig is. Als dat niet het geval is, breng dan ziens-

wijzen in bij de gemeenteraad. Als de gemeente-

raad het plan niet aanpast, staat beroep open op 

de Raad van State. Als woonruimte gewenst is, 

voorkom dan overtredingen. Raadpleeg tijdig het 

bestemmingsplan. Overtredingen kunnen leiden 

tot handhavingsacties van de gemeente. Boven-

dien moet de huisvestiging aan bouwkundige 

eisen voldoen en brandveilig zijn. Regel dat tijdig 

om te voorkomen dat de gemeente ingrijpt. Daar 

zit niemand op te wachten. • 

ADVIES  
Mr.  Peter Goumans is 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 contact opnemen 

via p.goumans@hekkelman.n1 of 

www.hekkelman.nl. 
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