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Ik noem ‘in beginsel’ omdat steeds meer
gemeenten beleid opstellen voor de
aanleg van paardenbakken, waarin
voorwaarden zijn opgenomen met het oog
op overlast, zoals stof- en lichthinder. Een
vereiste afstand van 30 of 50 meter tot de
buren is daarbij gebruikelijk. Het kan
tegenwoordig zelfs voorkomen dat
gemeenten in het bestemmingsplan de
aanleg van een paardenbak uitsluiten.
De situatie is anders wanneer uw perceel
een ‘agrarische bestemming’ heeft. De
aanleg van een paardenbak voor hobbymatige doeleinden kan in dat geval strikt
genomen beoordeeld worden als strijdig
met het bestemmingsplan. Dit geldt te
meer indien u voor de aanleg van de
paardenbak de grond laat afgraven en
vervolgens laat ophogen met wit zand of
een andere speciale bodem. Gesteld kan
worden dat de grond op dat moment niet
meer agrarisch is te gebruiken. Wordt er
geen bodem aangebracht, maar rijdt u
gewoon op grasland dan levert dat
minder gauw een probleem op.

(Il)legale
paardenbak?

Agrarisch
Handelt u niet hobbymatig, maar
bedrijfsmatig binnen een agrarische
bestemming, dan steekt het erg nauw
welke activiteiten u exact uitoefent. Ons
hoogste bestuursrechtelijke rechtscollege, de Raad van State, heeft zich in
april 2012 uitgelaten over dit bedrijfsmatige gebruik in relatie tot het gebruik van
een paardenbak. In die casus ging het om
een bedrijf dat was gericht op het fokken
van springpaarden, het africhten (springklaar maken) van deze paarden, alsmede
stallen van pensionpaarden. Conform het

Een huis, weiland, een paard en een paardenbak.
Het is zo vanzelfsprekend, maar daar lijkt verandering in te komen. Net zoals de Nederlandse Voedselen Waren Autoriteit op dit moment erg druk is met
controles in het kader van dierenwelzijn, waarover
mijn collega in een voorgaande Phryso schreef, zijn
er steeds meer gemeenten aan het optreden tegen
illegale paardenbakken, omdat deze in strijd met het
bestemmingsplan zijn aangelegd.
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het perceel, voor zover het africhten en
trainen van paarden betrof, in strijd met
het bestemmingsplan plaatsvond. De
faciliteit, de paardenbak, was daarmee
volgens de gemeente in strijd met het
bestemmingsplan aangelegd.
Anders dan de gemeente en de rechtbank
was de Raad van State juist van oordeel
dat het africhten, trainen en verkopen
van op het bedrijf gefokte paarden, die
eigendom zijn van de gebruiker van het
perceel, zodanig samenhangt met het
fokken van paarden, dat deze activiteiten
kunnen worden beschouwd als onderdeel
van een agrarisch bedrijf.
Uit deze uitspraak volgt dus dat enkel het
africhten van eigen gefokte paarden aan
te merken is als onderdeel van de
paardenfokkerij en dus als onderdeel van
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