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Betreft: landschappelijke ontwikkelingen buitengebied 

Geacht College, 

Eerder wendde ik mij, om zwaarte in de vraagstelling te vermijden, maanden geleden per 

mail aan wethouder Jacobs, maar vermoedelijk is die ingeslagen weg weer niet zwaar 

genoeg; ik wacht immers nog op antwoord. Dan nu deze formele weg: 

In het buitengebied worden er meer en meer schuilhutten voor paarden geplaatst. 

Rondom B niet verwonderlijk vanwege de aantallen ondernemers op dit 

gebied, gaat het al in de richting van tien hutten. 

Eveneens verschijnen er in het buitengebied rondom Noorbeek hekwerken rond 

nieuw aangelegde wijngaarden, die migratie van dieren als dassen, vossen en reeën 

in de weg staan. 

(geanonimiseerd)

Deze constateringen brengen mij tot de volgende vragen: 

1- 
Hanteert onze gemeente een toetsingsbeleid voor de bouw van schuilhutten? Te 

denken valt aan hoogte (paarden kunnen niet bukken) en omvang, maar ook aan 

aantallen per hectare of andere normen. 

Is het oude schuilhuttenbeleid nog van kracht en tot in hoeverre voorziet dat in de 

huidige situatie van de toegenomen omvang van de paardenhobby? 

Is er — hier is al vaker op aangedrongen — begonnen met de ontwikkeling van een 

beleid op het gebied van stoeterijen en paarden(opfok)bedrijven? 

Hoe is het gesteld met het vergunningenbeleid in dezen? 

Zijn hekwerken in het buitengebied, zoals boven beschreven, altijd toegestaan of 

bestaat daar een vergunningsplicht voor? 

Bent u met mij van mening dat de uitbreiding van de nieuwe hausse in de viticultuur 

het landschap niet ten goede komt? Niet alleen het wegmaaien van de oorspronkelijk 

begroeiing en het omhakken van schaduw veroorzakende bomen en struiken worden 

hier bedoeld, maar eveneens de toegepaste bestrijdingsmiddelen in deze sector. 

Ook hier geldt: is er in uw visie geen noodzaak om de groei in deze sector te 

beteugelen via een beleidsplan? Of laat u de groei van deze hobby activiteiten voor 

de happy few graag aan de markt zelf over? 

Ik zie uw antwoorden met de grootst mogelijke interesse tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

N i raadsfractie PRO (geanonimiseerd)


