
 
Geacht college, geachte raadsleden en overige aanwezigen, 
 
 
Mijn naam is Klaas van Nes, echtgenoot van uw collega 
raadslid Petra van Nes-de man, woonachtig aan de 
Pruimendijk 144, gelegen in het Buitengebied Ridderkerk, 
polder Oud-Reijerwaard. 
 
Ik heb eerst een inspraakreactie ingediend tegen het 
voorontwerp bestemmingsplan en daarna een zienswijze 
tegen het ontwerpbestemmingsplan. De inspraakreactie 
heeft gedeeltelijk geleid tot aanpassing. 
 
Knelpunt blijft de gevraagde oppervlakte. 
 
Ik heb destijds het bewuste perceel aangekocht om 
hobbymatig schapen te gaan houden. Ik wil heel graag een 
toereikende schuilplaatsstal laten bouwen op het perceel. 
 
In mijn inspraakreactie heb ik gevraagd om een oppervlakte 
van 75m2, in mijn zienswijze heb ik de gevraagde oppervlakte 
bijgesteld naar 50m2. 
 
De gemeente stelt zich tot nu toe op het standpunt dat 30m2 
toereikend is, zich baserend op een brochure “schuilstallen in 
het buitengebied”.   
 
In deze brochure wordt gesteld dat een schuilplaatsstal met 
een oppervlakte van 30 tot 40m2 voldoende  ruimte biedt 
aan het aantal dieren dat op circa 1 ha kan worden gehouden 



 
Na aankoop van het bewuste perceel is de totale oppervlakte 
van mijn verschillende percelen gekomen op ruim 1  ha. 
 
Ik heb in mijn zienswijze gevraagd om 50m2, maar als het niet 
anders kan zou ik met 40m2 ook uit de voeten kunnen.  
In de Nota zienswijze stelt de gemeente dat 30m2 als 
maximum moet worden aangehouden gezien de genoemde 
brochure. 
 
Ik ben van mening dat ten onrechte aansluiting wordt 
gezocht bij 30m2 ipv de bovengrens, te weten 40m2. Het gaat 
slechts om 0,4% van het gehele weiland. 
 
Ik heb het plan om 10 tot 15 schapen te gaan houden. In het 
voorjaar, na het lammeren, zal de populatie, een aantal 
maanden, 25 tot 30 stuks belopen. Dan is een schuilstal van 
30m2 volstrekt ontoereikend. Dit pleit ervoor om minimaal 
aansluiting te zoeken bij de bovengrens, die 40m2. Dit ook 
ivm het welzijn van het vee. 
 
Het weiland bevindt zich achter mijn woning. Een schuilplaats 
van 40m2 zal geen (ver)storend beeld opleveren, de 
verschillende fraaie doorzichten vanaf de Pruimendijk blijven 
hierdoor in stand.  
 
Ook wordt geen afbreuk gedaan aan de gebiedsvisie, waarin 
staat dat open polders worden nagestreefd. 
 



Mijn plan is om een mooie kwalitatief hoogwaardige 
schuilstal te bouwen, zoals al aangegeven achter mijn 
woning, dus niet in het zicht.  
 
En ik wil de stal ook nog verder landschappelijk inpassen met 
gebiedseigen beplanting. 
 
Beleefd verzoek ik u om de schuilstallen regeling iets aan te  
passen, zodanig dat de maximale oppervlakte  van 30m2 
wordt vergroot tot 40m2.  
 
Het buitengebied wordt op geen enkele wijze geschaad 
hierdoor, maar de hobbymatig gehouden dieren en hun 
welzijn zijn er zeer mee gebaat. 
 
 


