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Terugkoppeling
De bijeenkomst is het vervolg op de bijeenkomst van 1 december 2014. Uit deze
bijeenkomst bleek dat de behoefte van hobby- en deeltijdboeren vooral ligt bij
mogelijkheden voor schuilgelegenheden. Maar er werd ook gezegd dat deze
schuilgelegenheden:
- zoveel mogelijk tegen de bebouwing/elzensingels moeten worden
geplaatst;
- niet moeten leiden tot wildgroei/verrommeling;
- niet te groot moeten worden;
- een natuurlijke uitstraling moeten hebben en moeten passen in het
landschap;
- verschillen in maatvoering voor verschillende dieren;
- niet moeten dienen als opslagruimte;
- en niet in de open polder geplaatst moeten worden.
De uitkomsten van de vorige bijeenkomst zijn voorgelegd aan de leden van de
verenigingen voor een verdere behoeftepeiling. In de eerste instantie zijn er geen
toevoegingen en wordt de bijeenkomst voortgezet.
Voortzetting bijeenkomst
Met behulp van het wettelijke kader en de uitkomsten van de vorige bijeenkomst
zijn er concept criteria opgesteld voor de schuilgelegenheden. Deze worden
voorgelegd aan de aanwezigen, waarbij natuurlijk materiaalgebruik en de
zoekgebieden worden uitgelicht.
Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de beleidsnotitie wordt
opgesteld in het kader van de dierenwelzijn. Het beleid zegt niet dat er
schuilstallen gebouwd moeten worden, maar schept een kader voor als iemand
een schuilstal wil bouwen.
De vraag wordt gesteld of het ook een optie is om een schuilstal te verpakken met
boomwallen. Dus wanneer het niet mogelijk is om een schuilstal langs begroeiing
te plaatsen om dan boomwallen om de schuilstal te plaatsen. De wethouder
verwijst naar het elzensingelproject, waarmee meer mogelijkheden ontstaan. De
optie om een schuilstal te verpakken met boomwallen wordt meegenomen in het
onderzoek. Er wordt een voorbeeld genoemd van een schuilstal op het eiland die
helemaal niet zichtbaar is doordat er begroeiing omheen staat. Benoemd wordt
dat een schuilstal wel gezien mag worden, wanneer dit leidt tot verfraaiing van het
landschap en niet tot verrommeling.
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Uit de vorige bijeenkomst kwam naar voren dat schuilstallen voor schapen vooral
tijdens de lammerperiode belangrijk zijn. Is er dan behoefte aan een tijdelijke of
permanente oplossing? Gezegd wordt dat het gaat om een permanente oplossing.
Er wordt wel eens gewerkt met tenten e.d., maar deze tenten passen niet in het
landschap. In de zomer moeten de schapen ook kunnen schuilen wanneer het erg
warm is en in de winter tegen neerslag en wind.
Er wordt nogmaals benadrukt dat een schuilstal niet bedoelt is voor
materiaalopslag. Maar daarentegen wordt wel gezegd dat er wel behoefte is aan
opslagruimte voor hooi, voer etc. Dus voor spullen gerelateerd aan het houden
van het hobbydier. Maar wanneer dit wordt toegestaan is het gevolg al snel dat er
andere spullen worden opgeslagen in de schuilstallen.
Gevraagd wordt wat de behoeftes zijn van de paardenhouders. Paarden hebben
een hoogte nodig van 3 meter. Bij de paarden gaat het meer om
beschuttingsmogelijkheden. Dus een schutting zou goed kunnen. Maar toch is het
voor de zon etc. wel goed als een paard ook onder dak kan staan. Daarnaast ligt
de behoefte vooral bij goede stallingsmogelijkheden. Bij de manege bijvoorbeeld.
De presentatie bevat een voorbeeld van een schuilstal met een sedumdak.
Gevraagd wordt of dit niet erg duur is, maar dit valt mee. Opgemerkt wordt dat een
schuilstal wel betaalbaar moet blijven. Het voorbeeld wordt enthousiast
ontvangen. Op deze manier is een schuilstal goed landschappelijk in te passen en
het heeft een mooie uitstraling.
Ook het plaatsen van een schuilstal op een pachtgrond komt te sprake. Conclusie
is dat dit ligt bij de eigenaar en pachter.
In de notitie van Ameland zijn zoekgebieden aangewezen. De aanwezigen hebben
tijdens deze bijeenkomst op een kaart van Terschelling ook zoekgebieden
ingetekend. De drie kaarten met ingetekende zoekgebieden komen erg overeen.
De zoekgebieden worden gezocht bij de elzensingels, tegen de dorpen aan, langs
de duinrand en niet in de natte gebieden. De percelen die gebruikt worden door
agrariërs worden niet ingetekend als zoekgebied. Dit is een goed uitgangspunt
voor de te schrijven notitie.
De bijeenkomst wordt afgesloten met de uitleg van het vervolgtraject. De
aanwezigen ontvangen weer het verslag en de presentatie van deze bijeenkomst.
Er wordt een plan van aanpak of startnotitie geschreven en deze gaat naar het
college. De aanwezigen geven aan dat zij deze ook graag ontvangen. Vervolgens
kan er een beleidsnotitie geschreven worden. De schatting is dat dit in 2016 klaar
is.

