Van: Hendrik-Klaas van der Wielen <hk_vdwielen@hotmail.com>
Datum: 24 januari 2019 om 10:44:25 CET
Aan: "h.vanderwielen@terschelling.nl" <h.vanderwielen@terschelling.nl>
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Van: Hendrik-Klaas van der Wielen <hk_vdwielen@hotmail.com>
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Aan: Ale Romar; 'christa lap'; wwortel@hetnet.nl; cupido49@zonnet.nl; Mevr. M. hellevoort
(rijvereniging de Terschellinger ruiters); Ankie-Pals@hotmail.com; kleineburen@hotmail.com; Iemke
Ruijg
Onderwerp: FW:

Van: Hendrik-Klaas van der Wielen
Verzonden: zondag 9 december 2018 15:06
Aan: h.vanderwielen@terschelling.nl
Onderwerp:

Behoeftepeiling schuilstallen.
In de Raad commissievergadering van 1 november 2016 is het voorstel behandeld voor het
realiseren van schuilstallen. Een motie uit 2013 met als basis de welzijnswet voor dieren was
de aanzet.
Voor degenen die hobbymatig of in deeltijd vee houden was het de bedoeling om een
mogelijkheid van een schuilstal te realiseren. Als gevolg van inspraak tijdens de vergadering
is het voorstel aangehouden en dreigde het niet meer in behandeling te komen. Om dit te
voorkomen wordt er gewerkt aan een initiatiefvoorstel vanuit de gemeenteraad om dit
onderwerp toch weer op de agenda te krijgen.
Op een kortgeleden gehouden vergadering waar de geitenhouders, schapenhouders en
paardenhouders bestuurlijk vertegenwoordigd waren is naar voren gekomen dat men
positief staat tegen het initiatief, maar ook de behoefte aan stalruimte en de daaraan
verbonden voorwaarden wil peilen onder de leden.
Een schuilgelegenheid is een gebouw of bouwwerk dat noodzakelijk is voor het schuilen van
dieren in verband met het welzijn van de dieren. Er moet sprake zijn van het hobbymatig
hoeden van dieren. Betrokkenen die dieren houden als bedrijfsmatig activiteit komen niet in
aanmerking voor deze mogelijkheid.
De voorwaarden waaronder de planologische ruimte wordt geboden zijn:









De oppervlakte bedraagt maximaal 30m2
De maximale hoogte is 3 meter
De maximale goothoogte is 2 meter
Niet meer dan één schuilstal per dierhouder (gezin) en
Niet meer dan één schuilstal per kavel met een oppervlakte van 5000m2
De schuilstal heeft een natuurlijke uitstraling en past in het landschap
De plaatsing moet zoveel mogelijk tegen tegen bestaande bebouwing of elzensingels
zijn
Het opslaan van materiaal is niet toegestaan
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Schuilgelegenheden dienen te voldoen aan de voorwaarden en worden alleen
geplaatst in zoekgebieden
De zoekgebieden sluiten aan bij bebouwingskernen, elzensingels of binnenduinrand
De open polder is uitgesloten als zoekgebied
Open structuren en doorzichten moeten open blijven
Wanneer de betrokkene stopt met het houden van vee moet de schuilstal verwijderd
worden
Er is sprake van een planologische mogelijkheid die na tien jaar geëvalueerd wordt

Het doel van deze brief is dus enerzijds duidelijkheid te krijgen over de wenselijkheid van de
schuilstallen, anderzijds of men zich kan vinden in de daaraan verbonden voorwaarden.

