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Betreft: Advies initiatiefvoorstel Groen Links 'Schuilstallen' 

Geachte leden, 

De Statengriffie ontving op 8 maart een initiatiefvoorstel van de fractie 
van GroenLinks met de titel 'schuilstallen.' U verzoekt ons om hierover 
een advies uit te brengen. Tezamen met het advies zal het 
initiatiefvoorstel ter advisering worden voorgelegd aan de 
statencommissie RWW. 

Verzenddatum 

2 0 APR. 2016 
Kenmerk 

782356/793722 

Uw kenmerk 
781626/781641 

Met aandacht hebben wij kennis genomen van uw initiatiefvoorstel 
'schuilstallen'. Hieronder kort een herhaling van de vraagstelling van 
het initiatiefvoorstel, gevolgd door ons advies. 

1. Vraag voorstel 

U vraagt aan Gedeputeerde Staten om onder voorwaarden schuilstallen 
buiten het bouwvlak toe te staan voor het hobbymatig houden van 
dieren en hiertoe een passend kader op te stellen. Dit kader bevat: 

Beleid gericht op hobbyboeren, professionele boeren komen niet 
in aanmerking voor deze regeling; 
Een maximum van één schuilstal per (perceel?) aanvrager; 

- Enkel en alleen ten behoeve voor schuilgelegenheden van 
hobbydieren; 
Bepalingen omtrent de omvang en het uiterlijk van de schuilstal 
gericht op landelijke inpasbaarheid, onder meer door het 
gebruik van natuurlijke elementen zoals bomen, hagen en 
bouwwerken van wilgenbomen, rekening houdend met de 
ligging en de specifieke waarde van het gebied; 

Aanvullend op het landschappelijk inpassingsplan tevens kaders 
op te stellen voor een beplantingsplan dat structuur geeft aan 
het perceel waar de schuilstal op komt te staan of de schuilstal 
aan het oog kan doen onttrekken; 
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- Bij bovenstaande rekening houdend met het uitgangspunt dat 
dieren makkelijk in en uit moeten kunnen lopen. 

En dit beleidskader voor te leggen aan Provinciale Staten in 2016. 

2. Advies en toelichting voorstel 

Ons advies is om geen uitvoering te geven aan dit voorstel. 

Zoals GroenLinks aangeeft in haar initiatiefvoorstel, is het onderwerp in 
de vorige periode geagendeerd door de fractie van de Partij voor de 
Dieren. Naar aanleiding hiervan is er een inventarisatie naar de behoefte 
aan schuilstallen uitgevoerd bij LTO Noord, een representatief aantal 
gemeenten en andere provincies. Er bleek in een aantal gemeenten een 
geringe vraag naar schuilgelegenheden te zijn, met name bij 
hobbyveehouders met paarden. 

De verwachting vanuit LTO Noord en de gemeenten is dat de vraag naar 
schuilgelegenheden voor hobbydieren zal toenemen, maar dat tevens 
de kans bestaat dat de kwaliteit van het landschap, mede door 
versnippering, daarop achteruit zal gaan (door het opdelen van percelen 
in kleinere eenheden). Aan de andere kant zijn er ook gemeenten die 
wel voorstander zijn van het plaatsen van schuilgelegenheden vanuit 
het oogpunt van dierenwelzijn. Hierbij gaan ze voorbij aan het feit dat 
de eigenaar van een hobbydier deze ook op stal kan zetten, dan wel een 
uitwijkmogelijkheid op het eigen bouwperceel heeft. 

Op 27 mei 2014 hebben wij besloten om geen specifieke regeling te 
treffen die het plaatsen van schuilgelegenheden buiten het bouwperceel 
mogelijk maakt in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). 
Op 28 mei 2014 hebben wij Provinciale Staten middels een brief 
(kenmerk 36781 3/36781 7) dit besluit ter kennis gebracht. 
De redenen voor dat besluit waren de volgende: 

I. Uit de inventarisatie van 2014 bleek dat er geen vraag bestaat 
naar schuilgelegenheden bij professionele veehouders. Het 
toestaan van schuilstallen dient daarom geen economisch 
belang. Om deze reden prefereert het landschappelijke belang 
van de provincie, gericht op ruimtelijke kwaliteit, boven het 
belang van dierenwelzijn, wat een verantwoordelijkheid voor de 
eigenaar is; 

II. Het mogelijk maken van schuilgelegenheden buiten het 
agrarisch bouwperceel brengt het risico van verrommeling van 
het landschap met zich mee, mede door het opdelen van 
percelen; 

III. Eigenaren van dieren hebben uitwijkmogelijkheden om een 
schuilgelegenheid te plaatsen via de regels voor vergunningsvrij 
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bouwen en via de afwijkingsregels van de PRV. Hiermee wordt 
het plaatsen ervan niet onmogelijk gemaakt. 

GroenLinks stelt in haar initiatiefvoorstel dat het mogelijk moet zijn om 
hobbydieren in de wei te laten rondlopen. Zo dragen zij bij aan het 
karakter van het buitengebied. Hierbij is essentieel dat in het kader van 
de Wet Dieren de provincie adequate schuilgelegenheden toestaat. 

Wij zijn het met u eens dat dierenwelzijn van groot belang is en dat 
weidegang onderdeel daarvan uitmaakt. Wij blijven echter bij ons 
standpunt dat het welzijn van een dier de verantwoordelijkheid is van 
de eigenaar. Hij/zij is verantwoordelijk voor het voorkomen van 
ongerief bij dieren. Overigens hebben niet alle soorten vee 
beschutting nodig bij dezelfde weersomstandigheden en kunnen 
eigenaren van dieren inspelen op extreme weersomstandigheden, door 
hun dieren op stal te zetten. 
Hoewel goed landschappelijk ingepast, leidt het toestaan van 
schuilstallen tot meer bouwwerken in het landschap en daarmee tot een 
afname van de openheid. Openheid is één van de kernwaarden van 
ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit is naast Duurzaam 
Ruimtegebruik en Klimaatbestendigheid een van de drie hoofdbelangen 
in de Structuurvisie Noord- Holland 2040 en is verankerd in de 
Provinciale Ruimtelijke Verordening. Om deze reden blijven wij van 
mening dat het provinciale belang van ruimtelijke kwaliteit terecht 
voorop staat. 

Hoogachiend, 
Gedepi/tjEej^>Staten van Noord-Hollan 

J.W. 

GroenLinks inzak^chuilstallen 


