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Inleiding
De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Van der Wielen. Hij heet iedereen
welkom en gaat in op de motie ruimte voor hobby- en deeltijdboeren, de te
schrijven beleidsnotitie en –regels, het belang van samen nadenken over het
onderwerp en het kader. Meike Kompaan gaat vervolgens door op het kader. Het
kader omvat de wet- en regelgeving en het ruimtelijk kader waar het te schrijven
beleid in moet passen. Vervolgens wordt met elkaar gesproken over de ruimte
voor hobby- en deeltijdboeren. Hieronder volgt een samenvatting.
Hobby- en deeltijdboeren op Terschelling
Het definiëren van hobby- en deeltijdboeren op Terschelling is lastig. De landelijke
maatvoering geldt veelal niet voor Terschelling. Het maakt verschil of je kunt
‘leven van’ de dieren of niet. De paardenhouders zijn meestal hobbyisten, maar
ook niet in alle gevallen. Eerder gold voor de schapenhouders dat tot tien schapen
het als hobbymatig werd beschouwd. Bij de schapenhoudersvereniging worden
lijsten bijgehouden van de schapenhouders en hoeveelheden schapen op
Terschelling. Geitenhouders op Terschelling hebben in de meeste gevallen maar
een paar geiten, hooguit 10 geiten. En vaak hebben de bewoners meerdere
verschillende dieren. De vraag die gesteld wordt of het wel van belang is om een
strakke definitie van hobby- en deeltijdboeren vast te leggen?
Schuilstallen
Schuilstallen moeten niet her en der geplaatst worden, wildgroei moet voorkomen
worden en moeten zoveel mogelijk tegen de bebouwing geplaatst worden. Er
moet beleid komen waarmee het structureel goed geregeld is. Wel wordt de vraag
gesteld hoe je dan omgaat met percelen die niet langs bebouwing liggen? Bij
gepachte gronden is het lastiger om iets te plaatsen.
Het kader opgenomen in de nota Romte biedt mogelijkheden. Er wordt ook
gesproken over eventuele maatvoering voor een schuilstal. Ze moeten niet te
groot zijn. Er zit een verschil tussen de maatvoering van de verschillende
diersoorten. Misschien moet er in het beleid ook verschillende maatvoering voor
verschillende diersoorten komen. Het voorbeeld in de presentatie uit de
beleidsnotitie van Ameland is saai, te open en niet natuurlijk genoeg.
Een schuilstal moet geen opslagruimte voor van alles worden. Er staan nu
bijvoorbeeld wel eens tuigkarren in het weiland. Moeten deze onder dak geplaatst
worden? Voor hooibalen etc. ligt dit weer anders. Er wordt gezegd dat het strak
gehandhaafd moet worden, zodat verrommeling wordt tegengegaan. Ook moet er
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gewaakt worden dat de schuilstallen niet worden dichtgetimmerd en het een
schuur wordt.
De paarden worden zowel binnen als buiten gehouden. Voor de paardenhouders
ligt het probleem dat zij de paarden niet meer kunnen stallen bijvoorbeeld bij de
manege. Er zijn paardenhouders die geen stalmogelijkheid hebben bij de woning
en dus de paarden niet kunnen stallen of kunnen laten schuilen. De vraag is ook
of schuilstallen wel nodig zijn. En of de vraag niet meer ligt bij stalruimte.
Schapenhouders zoeken vooral ruimte voor het lammeren en in de winter. De
vraag is meer tijdelijk van aard zoals wanneer gelammerd moet worden en
vanghokjes. Het gebruik van tenten is niet gewenst. Er wordt liever iets natuurlijks
geplaatst, bijvoorbeeld door groene dakbedekking/wandbekleding te gebruiken,
gebruik te maken van hout etc. De lammeren moeten uit de wind kunnen staan.
De schapenhoudersvereniging is zelf ook al bezig hierover na te denken, door te
kijken naar voorbeelden van schuilstallen in Drenthe en de schapenboeten op
Texel. Deze passen in het landschap. De geiten staan in de winter meestal binnen
en staan meestal op het erf in plaats van in het weiland.
Afronding
Afgesproken wordt dat dit voorgelegd wordt aan de leden van de verenigingen.
Wat zijn de behoeften? En bij behoefte aan schuilgelegenheden, wat voor
maatvoering, uitstraling etc. De beleidsnota van Ameland wordt rondgestuurd.
Deze beleidsnota is qua regelgeving niet helemaal meer up to date, maar kan
dienen als een voorbeeld. Eind februari is er weer een bijeenkomst, zodat de
uitkomsten besproken kunnen worden. Na deze bijeenkomst kan worden gestart
met het schrijven van de beleidsnotitie.

