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Voorstel
Het college stelt de raadscommissie voor om advies te geven over de
beleidsregels Schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren van hobby – en
deeltijdboeren voordat deze als ontwerp ter inzage worden gelegd.

Samenvatting
Naast de reguliere veehouderij komt er steeds meer aandacht voor dieren van
hobbyboeren. Deze dieren verblijven vaak het overgrote deel van het jaar buiten.
Hierbij is enige vorm van beschutting tegen extreme weersomstandigheden
noodzakelijk.
Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad besloten dat er beleidsregels
opgesteld moeten worden voor de realisatie van schuilgelegenheden voor
landbouwhuisdieren van hobby- en deeltijdboeren op Terschelling. Het concept
van deze beleidsregels is onderwerp van dit advies.

Toelichting
Dierenwelzijn en ruimtelijke kwaliteit
Door beleidsregels vast te stellen voor de vergunningverlening voor
schuilgelegenheden voor landbouwhuisdieren van hobby – en deeltijdboeren
wordt enerzijds de ruimte geboden om te kunnen voldoen aan de eisen die
worden gesteld uit het oogpunt van dierenwelzijn. Anderzijds zorgen de
beleidsregels er voor dat dit niet ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteiten van
het landschap.
Besluit gemeenteraad
Op 24 september 2019 heeft de gemeenteraad het college verzocht om
beleidsregels op te stellen voor de realisatie van schuilgelegenheden voor
landbouwhuisdieren van hobby- en deeltijdboeren op Terschelling. Het college is
bevoegd om deze beleidsregels vast te stellen. De beleidsregels zullen voor
advies aan de raadscommissie worden voorgelegd De beleidsregels zien op
invulling van artikel 2.12, lid 1 onder a. sub 3 Wabo. Het concept van deze
beleidsregels is onderwerp van dit advies.
Tijdens deze vergadering is er een amendement aangenomen door de PvdA, de
VVD, Plaatselijk Belang Terschelling en Samen Terschelling. In dit amendement
zijn de inhoudelijke uitgangspunten voor de schuilgelegenheden weergegeven.
Verplichting tot het bieden van een schuilgelegenheid voor dieren
Vanaf 1 februari 2015 is de ‘Wet Dieren’ van kracht. Hierin is onder meer
vastgelegd dat elk dier recht heeft op bescherming tegen slechte
weersomstandigheden wanneer zij buiten worden gehouden. Op basis van deze
wet moet de mogelijkheid geboden worden om schuilgelegenheden te realiseren.
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Definitie hobbyboeren
In het amendement is aangegeven dat er per diersoort een definitie moet worden
opgesteld. In de notitie Schuilstallen Terschelling is de definitie voor hobbyboeren
iets algemener gehouden. Dit is gebaseerd op het feit of de ‘veehouder’
beschikking heeft over een agrarisch bouwperceel. Is dit niet het geval, dan komt
de hobbyboer in aanmerking voor een schuilstal. Hierbij gaat het om dieren die
(bijna) het gehele seizoen in de wei staan, zoals schapen, geiten, paarden en
koeien.

Historie
24 september 2013 – Motie ‘Ruimte voor hobby- en deeltijdboeren’.
1 december 2014 en 16 februari 2015 – bijeenkomsten klankbordgroepen.
29 april 2015 – advies met voorstel over vervolg n.a.v. gesprekken met
klankbordgroep.
27 september 2016 – advies voor het starten voor het maken van een
parapluherziening.
26 maart 2019 – advies initiatiefvoorstel schuilstallen.
24 september 2019 – amendement aangenomen in raadsvergadering met
uitgangspunten.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Ter inzage legging
Na behandeling in de raadscommissie worden de beleidsregels gedurende vier
weken ter inzage gelegd voor inspraak en overleg van belanghebbenden.
Verklaring van geen bedenkingen
Nadat de beleidsregels ter inzage hebben gelegen wordt een ontwerp VVGB
opgesteld. Deze wordt voorgelegd aan de raad. Hierin wordt de raad gevraagd om
eenmalig een categorale verklaring van geen bedenkingen af te geven om met
een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
In het kader van de dierenwelzijn zijn schuilgelegenheden gewenst wanneer de
dierenhouder geen mogelijkheid heeft het dier te laten schuilen op zijn eigen erf.
Het landschap is een belangrijke factor voor het toerisme op Terschelling. De
beleidsregels zijn opgesteld om te voorkomen dat de ruimtelijke kwaliteit van het
landschap in zijn algemeenheid en het open landschap van de polder in het
bijzonder wordt aangetast doordat her en der schuilstallen worden geplaatst.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Niet van toepassing.

Communicatie/interactiviteit
Na behandeling in de raadscommissie van 17 juni worden de ontwerp
beleidsregels ter inzage gelegd. Dit wordt gepubliceerd in de Terschellinger.

Advies van de raadscommissie
PM

Ter inzage liggende stukken
1. Ontwerp Notitie schuilstallen Terschelling;
2. Overzichtskaart Terschelling schuilstallen;
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3. Amendement 24-09-2019;
4. Motie Hobby – en deeltijdboeren 2013.
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