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Op 1 augustus 2019 ontvingen wij, op basis van artikel 40 Reglement van Orde, vragen van  
de heer S. van den Brekel (SP) over een handhavingbesluit bij een hobbyboer in Riel. Hieronder treft 
u de gestelde vragen aan met het daarbij behorende antwoord: 
 

1 Waarom handhaaft u nu wel en niet eerder? 
 
Er is wel degelijk gehandhaafd. In 2017 is namelijk een last onder dwangsom opgelegd. Daarbij is de 
eigenaar aangeschreven om het aantal koeien op het woonperceel terug te brengen tot maximaal 10 
stuks. De last zag verder op het plaatsen van een voederruif, het aanbrengen van verharding en de 
aanwezigheid van mest.  
 
De last uit 2017 is beoordeeld en akkoord bevonden door de rechter. Dit betekent dat het houden van 
maximaal 10 koeien op het woonperceel wordt aangemerkt als hobbymatig gebruik. De eigenaar van 
het perceel heeft destijds tijdens de zitting aangegeven het aantal koeien terug te zullen brengen. 
 

2 U spreekt nu over tien koeien maximaal die een hobbyboer in bezit mag hebben wat 
ook geldt buiten het woonperceel. Eerder sprak u over enkel het woonperceel, terwijl u 
meerdere keren bent gewezen op deze tegenstrijdigheid door de rechter en andere 
zoals de gemeenteraad. Waarom bent u nu ineens van inzicht veranderd? 

 
De rechter heeft géén uitspraak gedaan over het gebruik van het weiland, maar alleen gekeken naar 
het woonperceel. De last was namelijk alleen gericht op het woonperceel. Op het woonperceel is het 
aantal stuks, conform de uitspraak van de rechter, maximaal 10 stuks. Gebleken is echter dat in de 
omringende weilanden ook koeien worden gehouden. In totaal heeft de eigenaar op het woonperceel 
en de omringende weilanden daarmee méér dan 10 stuks koeien. Er is hierdoor niet langer meer 
sprake van hobbymatige, maar bedrijfsmatige activiteiten. 
Reden waarom in 2019 een nieuwe last onder dwangsom is opgelegd. Deze last ziet, anders dan de 
last van 2018, op zowel het woonperceel als de omringende weilanden. Hierdoor kan de eigenaar 
naar de toekomst hobbymatig in totaal nooit meer dan 10 stuks koeien houden.   
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Met de kennis van nu was het verstandiger geweest om in 2017 ook het gebruik van het weiland mee 
te nemen in de opgelegde last onder dwangsom. De activiteiten hadden in zijn totaliteit moeten 
worden beoordeeld in plaats van alleen te kijken naar het gebruik van het woonperceel.  
__________________________________________________________________________________ 


