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Inleiding 

 
In het buitengebied van Roerdalen zijn diverse (volwaardige) agrarische bedrijven gelegen. Deze zijn in 
beginsel allen gelegen in een daartoe bestemd agrarisch bouwvlak. Daarnaast houden diverse mensen in het 
buitengebied dieren in een hobbymatige sfeer. Deze dieren worden vaak niet direct bij huis gehouden, maar 
in solitair gelegen weiland. Hoewel de dieren over het algemeen het hele jaar buiten kunnen verblijven, 
hebben ze bij felle zon, harde wind en regen etc. beschutting nodig. Dit maakt dat er behoefte bestaat om 
voor deze dieren schuilgelegenheden te kunnen realiseren. Steeds vaker komen er ook verzoeken van 
houders van hobbydieren om in het buitengebied een schuilgelegenheid voor hun dieren op te richten. Onder 
andere bij de laatste actualisatie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ (vastgesteld 30 mei 2013) zijn 
hiertoe een aantal zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft vervolgens met een motie gevraagd het 
onderwerp te onderzoeken en nieuw beleid op de agenda te plaatsen. 
 
De bouw van allerlei willekeurige bouwwerken in het buitengebied is ongewenst. Echter, gelet op de 
behoefte van het hobbymatig houden van dieren in het buitengebied wil de gemeente vanuit het ruimtelijk 
beleidskader voorwaarden scheppen. Uitgangspunt van te voeren beleid en dus voorliggende partiële 
herziening van het bestemmingsplan luidt dat daar waar mogelijk en aanvaardbaar de realisatie van 
schuilgelegenheden, in beperkte opzet, in het buitengebied wordt toegestaan. Steeds moet wel oog 
gehouden worden voor de omgevingskwaliteit. Deze kwaliteit wordt enerzijds behaald door middel van het 
ruimtelijk en landschappelijk inpassen van de reeds aanwezige en mogelijk te legaliseren situaties. Anderzijds 
door het stellen van voorwaarden aan de nog te realiseren schuilgelegenheden. De voorwaarden voorkomen 
daarmee een verdere verstening en verdichting van het buitengebied en verrommeling van het landschap. 
 
Het geldende bestemmingsplan in het buitengebied staat de bouw van schuilgelegenheden voor hobbydieren 
anders dan binnen een bouwvlak bij de agrarische- en woonbestemmingen niet toe. Bij de vaststelling van 
het gelden bestemmingsplan ’Buitengebied’ is daarbij het standpunt ingenomen dat voor zover 
schuilgelegenheden wenselijk en/of noodzakelijk zijn (voor het hobbymatig houden van dieren), deze 
opgericht kunnen worden binnen de aanwezige agrarische bouwblokken en/of binnen de woonbestemming 
als bijgebouw. Ook de Provincie onderkent de grotere behoefte aan schuilgelegenheden in het buitengebied. 
Zij heeft in haar Handreiking RO ruimere mogelijkheden geboden voor het oprichten van schuilgelegenheden.  
 
Tot slot wordt nog stilgestaan bij de feitelijke situatie. Bekend is dat in het buitengebied op diverse locaties 
schuilgelegenheden voor dieren aanwezig zijn die zonder noodzakelijke vergunning zijn gerealiseerd. Niet 
inzichtelijk is hoeveel dit er zijn en waar deze zich exact bevinden. Het actief opstarten van een 
handhavingstraject om het gehele buitengebied op te schonen is op dit moment niet haalbaar. Gekozen 
wordt nu voor het eerst stellen van duidelijk beleidskader. Handhavend optreden wordt daarmee naar de 
toekomst toe geschoven en alsdan makkelijker. 
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Nieuw beleid 

Voor de bouw van schuilgelegenheden voor hobbydieren zijn vanuit beleidsmatig perspectief grofweg twee 
uitersten te benoemen:  
 

1. buiten de gebruikelijk bouwregels helemaal geen schuilgelegenheden toestaan in het buitengebied;  
2. overal, ongelimiteerd, toestaan van schuilgelegenheden in het buitengebied. 

 
Ad. 1. Het niet toestaan van schuilgelegenheden voor hobbydieren in het buitengebied 
Een algeheel verbod op schuilgelegenheden in het buitengebied heeft als voordeel dat het buitengebied 
maximaal gevrijwaard blijft van bebouwing. Dit betekent echter meteen ook dat het houden van hobbydieren 
voor een groot deel belemmerd wordt. Mogelijkheden voor schuilgelegenheden bestaan dan alleen in de 
directe omgeving van reeds bestaande bebouwing (bij woningen of in agrarische bouwvlakken). Het is dan 
niet ondenkbaar dat de hobbydieren deels uit het buitengebied verdwijnen waardoor weilanden leeg zullen 
komen te staan. Anderzijds werkt het verrommeling in hand aangezien her en der allerhande verschillende 
bouwwerken illegaal worden opgericht. Investeringen zullen gelet op het illegale karakter ook altijd beperkt 
blijven. Sturen op kwaliteit en ruimtelijke-/landschappelijke inpassing is niet mogelijk. Verder kan het 
dierenwelzijn in het geding komen als er toch hobbydieren worden gehouden, zonder schuilgelegenheid. 
 
Ad. 2. Het overal, ongelimiteerd toestaan van schuilgelegenheden in het buitengebied 
Het onbeperkt toestaan van schuilgelegenheden biedt weliswaar mogelijkheden in het kader van het welzijn 
van de hobbydieren, maar het grote gevaar is dat op ieder weilandje een gebouwtje zal komen te staan. Dit 
leidt ruimtelijk tot een onacceptabele verrommeling en verstening van het buitengebied. De kans bestaat 
daarbij dat gebouwtjes die her en der worden gerealiseerd worden van een bedenkelijke kwaliteit gaan zijn. 

Uitgangspunten voor nieuw beleid 

De genoemde uitersten geven de grenzen van het vraagstuk aan. Met behulp van een afgewogen kader kan 
er voor gezorgd worden dat zowel de ruimtelijke belangen als de belangen van de houders van hobbydieren 
gediend kunnen worden. De centrale uitgangspunten van voorliggende partiële herziening zijn: 

 Gelet op het welzijn en de gezondheid van hobbydieren, alsmede ten behoeve van het behoud van 
het landelijke karakter van het buitengebied en de natuurlijke manier van onderhoud weilanden, 
moet het mogelijk zijn om in het buitengebied schuilgelegenheden te realiseren voor hobbydieren; 

 Om de gebiedskenmerken te beschermen en te waarborgen kan het bouwen van 
schuilgelegenheden niet op alle gronden worden toegestaan.  

 Om de ruimtelijke kwaliteit te waarborgen en verrommeling van het landschap in het buitengebied 
tegen te gaan worden eisen gesteld aan de omvang, de architectuur, de materialisering en de 
ruimtelijke en landschappelijke inpassing van de schuilgelegenheden. 
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Reikwijdte - agrarische bestemmingen 

Een uitgangspunt van het beleid is het zoveel mogelijk faciliteren van de vraag naar schuilgelegenheden 
vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Niet alle gebieden lenen zich echter voor het houden van hobbydieren. 
Eventuele mogelijkheden hoeven dus niet overal geboden te worden. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht te 
worden aan natuur- en bosgebieden met de bestemming “Natuur (N)” of daarmee vergelijkbaar. Veelal zijn 
dit gebieden die onderdeel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Als reikwijdte van voorliggend 
beleid wordt daarom gekozen voor alleen de gebieden met een agrarische bestemming. Daarbij zal wel 
aangetoond moeten worden dat er geen sprake is van een onevenredige aantasting van de omliggende 
waarden en functies, hetgeen onder andere betekent dat de schuilgelegenheid passend is in het landschap. 
Verder maakt dit ook dat de bestemming ‘Argrarisch Landbouwontwikkelingsgebied’ (artikel 4 van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’) buiten de reikwijdte valt voor het creëren van bouwmogelijkheden. 
 

Solitair gelegen gronden 

Een ander punt van aandacht is dat voorliggende regeling niet bedoeld is om een schuilgelegenheid binnen of 
bij agrarisch bouwvlakken (of daarmee vergelijkbare woonbestemmingen) toe te staan. De omstandigheid 
dat bestaande bebouwing als (huishoudelijke) berging in gebruik is, kan geen argument zijn voor het niet 
beschikbaar stellen van de bebouwing voor de hobbydieren. Voor het toestaan van een schuilgelegenheid 
dient het derhalve te gaan om solitair gelegen gronden, niet gelegen aansluitend aan de woon- of 
bedrijfsbestemming van eigenaar/gebruiker. 

Goede landschappelijke inpassing 

Bij het realiseren van een schuilgelegenheid zal steeds aangetoond moeten worden dat er geen sprake is van 
onevenredige aantasting van de omliggende waarden en functies. Dit betekent onder andere dat de 
schuilgelegenheid passend moet zijn in het landschap (‘ruimtelijke en landschappelijke inpassing’). Met 
betrekking tot de situering dient die plaats gekozen te worden die landschappelijk het beste is. In dit verband 
dient per schuilgelegenheid ten minste 2.000 m2 aan gronden met de agrarische bestemming aanwezig te 
zijn. De oppervlakte mag maar één keer worden meegenomen in de afweging voor de omgevingsvergunning. 

Maten, afmetingen, vormgeving en materialisering 

Voor het bepalen van de maten en afmetingen van de schuilgelegenheid, is gekeken naar de benodigde 
ruimte die vereist is voor de twee van de grootste hobbydieren, te weten paarden en koeien. De 
standaardafmeting van een stal voor paarden bedraagt 3 x 3 meter, met een hoogte van 3 meter. Voor 
grotere paarden is dit echter aan de kleine kant. In de standaardbox van 3 x 3 meter kan hooguit een pony 
staan. Voor een groter paard zou de stal minimaal 3,5 x 3,5 meter moeten zijn. Daarbij is het voordeligst 
wanneer de stal zo vierkant mogelijk is, dan beweegt het paard spontaan het meeste. Voor een merrie die 
moet veulenen is zelfs een stal van minimaal 3,5 x 4,5 meter vereist. Het gaat hier dus om een oppervlakte 
van 15,75 m2. 
 
Koeien liggen onder ideale omstandigheden ongeveer 14 uur per dag. Wanneer koeien niet kunnen liggen als 
dat nodig is, zullen ze te lang blijven staan, wat een negatief effect heeft op hun natuurlijke gedragscyclus. 
Koeien moeten ook voldoende vrijheid hebben, zodat ze zich zonder belemmeringen verticaal, voorwaarts en 
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zijwaarts te kunnen bewegen bij het opstaan en gaan liggen. Het is moeilijk om standaard maten te geven, 
omdat de lengtes tussen de verschillende rassen sterk uiteenlopen Doorgaans wordt een ruimte van 
2,5 x 1,7 meter aanbevolen. Het gaat hier dus om een oppervlakte van 4,25 m2. 
 
Om discussie over een enkele vierkante meter te voorkomen wordt ervoor gekozen een ruimere oppervlakte 
bepaling te maken en deze ook nog voor grotere percelen waar meerdere dieren zouden kunnen verblijven 
op te rekken. Hierbij wordt de volgende verdeling aangehouden: op een perceel van 2.000 tot 5.000 m² een 
schuilgelegenheid van maximaal 20 m²,  op een perceel van 5.000 tot 10.000 m² een schuilgelegenheid van 
maximaal 25 m², op een perceel van 10.000 en meer een schuilgelegenheid van maximaal 30 m². Een 
schuilgelegenheid mag verder de volgende maatvoeringen maximaal hebben:  goothoogte van maximaal 2,5 
meter en een nokhoogte van maximaal 3,0 meter. 
 
Wat betreft de vormgeving dient afgebakend te worden dat het gaat om een schuilgelegenheid die passend is 
in het landschap. Dit betekent dat geen sprake kan zijn van een stal, maar slechts van een bouwwerk 
maximaal omsloten door drie wanden. Voor wat betreft de materialisering kan wordt gedacht aan duurzame 
materialen. De voorkeur gaat uit naar een houten uitvoering in een bedekte c.q. niet opvallende kleur. Het is 
uitdrukkelijk niet de bedoeling dat stalen (damwand)profielen, gemetselde of anderszins stenen muren en 
golfplaten worden gebruikt. 
 
Om de stedenbouwkundige kwaliteit en de beeldkwaliteit van de naaste omgeving te waarborgen wordt een 
toets door de landschapsdeskundige van de gemeente toegevoegd aan de voorwaarden. Hierin zal ook, in het 
kader van het Limburgs Kwaliteitsmenu, de ruimtelijke en landschappelijke inpassing worden getoetst. De 
landschapsdeskundige zal een oordeel moeten geven over de uitstraling van een schuilgelegenheid.  

Schuilgelegenheid voor hobbydieren 

Doel van de regeling is het creëren van een mogelijkheid voor een schuilgelegenheid die alleen gebruikt mag 
worden voor hobbydieren. Daarnaast is het de bedoeling dat daadwerkelijk een schuilgelegenheid wordt 
opgericht en geen stal. Er mag dus geen opslag plaatsvinden van stro, voer of andere materialen. Ook het 
opslaan van landbouwgereedschap, (bouw)materiaal, auto’s, hout, springmateriaal en dergelijke of gebruik 
als (huishoudelijke) berging of hobbyruimte is expliciet niet toegestaan. Toestaan van deze aanverwante 
activiteiten leidt tot een grotere behoefte en meer verrommeling en sluit bovendien niet aan bij het 
beleidsdoel met betrekking tot het dierenwelzijn.  
 
Bijzondere aandacht verdient nog het hobbymatig houden van paarden en pony’s. Voor zover paarden en 
pony’s op eenzelfde wijze grazen als koeien, schapen of geiten, hoeft het oprichten van schuilgelegenheden 
niet tot problemen te leiden. Echter, het mag niet zo zijn dat de complete structuur van het perceel verandert 
en dat er een soort minimanege ontstaat met een paardenbak, stapmolen, stro, hooiopslag, een 
parkeerplaats voor paardentrailers en dergelijke. Deze punten worden derhalve expliciet aan het 
toetsingskader toegevoegd. 
 
Een afgeleid verhaal hiertoe is de behoefte aan het realiseren van een paardenbak in het buitengebied. In het 
geldende bestemmingsplan is hiervoor een regeling opgenomen. Uitbreiding van deze regeling is wenselijk en 
ook niet noodzakelijk.  
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DE VORM 

Voor de vorm is gekozen van een partiële herziening van het bestemmingsplan. Hiervoor is gekozen gelet op 
het belang en de bevoegdheid in de ruimtelijke ordening en ten aanzien van welstandsaspecten.  
 
De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. In het kader van 
artikel 3.1.1. Bro dient vooroverleg plaats te vinden met de overheidsinstanties waarvan de belangen in het 
geding zijn bij de ontwikkeling. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van 
het bestemmingsplan opgestart. Gelet op de beperkte mogelijkheden die worden geboden worden verder 
geen belangen aanwezig geacht die zogenaamd vooroverleg vereisen. 
 
Volgend uit artikel 3.8 Wro ziet de procedure van ontwerp-bestemmingsplan tot de inwerkingtreding onder 
de er als volgt uit: 

 Openbare kennisgeving van het ontwerp-bestemmingsplan; 

 Terinzagelegging van het ontwerpplan en gedurende 6 weken en toezending aan Gedeputeerde 
Staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten; 

 Gedurende de termijn van terinzagelegging kan door een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen 
worden ingebracht; 

 Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken indien zienswijzen 
zijn ingediend. 

 Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met voorafgaande 
kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrokken rijksdiensten, waterschappen en 
gemeenten: binnen 2 weken dan wel, indien Gedeputeerde Staten of de inspecteur zienswijzen 
hebben ingebracht of het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, binnen 6 weken na vaststelling; 

 Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken 
na bekendmaking voor belanghebbenden;  

 Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekendmaking, 
tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 
 
 
 
 
  


