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Vervallen van de rijhal – wijziging indeling en functies 

Zoals namens  reeds in de afgelopen maand december aan uw ambtelijke organisa-
tie is gemeld, heeft  de intentie de rijhal binnen het plan als zodanig te laten verval-
len. Sedert het doen van de aanvraag (nu op de kop af al weer vier jaar geleden) zijn de paar-
denfokactiviteiten geïntensiveerd en is voor het stallen van de paarden meer stallingsruimte 
benodigd.  

De in het gebouw aanwezige rijhal zal omgebouwd dienen te worden voor het huisvesten van 
paarden en hun veulens; net als de gerealiseerde boxen zal uitvoering daarvan als potstal kun-
nen geschieden. 

van paarden, er twee of meer groepen gevormd zullen worden, door het plaatsen van 
(af)scheidingen.  

Als bijlage bij deze brief zend ik u een gewijzigde indelingstekening gedateerd 9 december 
2020, waarop een en ander is weergegeven.  

Door het grote tijdsverloop sedert het doen van de aanvraag, is het dossier niet meer toegan-
kelijk via het OLO. U kunt deze brief met bijlage daarom beschouwen als een wijziging op de 
aanvraag en ik verzoek u deze toe te voegen aan uw dossier.   

Doelmatige bedrijfsvoering noopt tot wijziging begrenzing 

Daarmee zal de facto überhaupt geen sprake (kunnen) zijn van niet voor de bedrijfsvoering 
noodzakelijke ruimte in het gebouw. Of anders gezegd: er is geen sprake van stalruimte die 
groter is dan noodzakelijk. Zodat het op dat punt gestelde in een van de adviezen van de 
Agrarische beoordelingscommissie niet, of althans niet langer relevant is.  

Uitbreiding in overeenstemming met goede ruimtelijke ordening – geen discussie mogelijk over 
nut en noodzaak 

Met deze wijziging kan er geen twijfel over nut en noodzaak bestaan. Vanuit ruimtelijk oog-
punt is verzekerd dat, binnen de geldende bestemming, sprake is van voldoende nut en nood-
zaak voor de uitbreiding, voor zover deze buiten het bouwvlak is gelegen.  

Voor zover met deze wijziging noodzaak mocht bestaan tot actualisatie van reeds ingediende 
stukken dan wel aanvulling anderszins, verneem ik dat graag. 

Het in deze brief gestelde geldt, ten slotte, ook als aanvulling op de reeds indiende zienswij-
zen. 

Conclusie  

Een en ander maakt dat aan de door uw college in uw voornemen geschetste bezwaren wordt 
tegemoetgekomen. Grond voor weigering zal zich daarmee niet meer kunnen voordoen – en 
voor zover gegeven het voorgaande nog aanvullende of geactualiseerde gegevens nodig 
mochten zijn om op de aanvraag te kunnen beslissen, dan zult u  daartoe thans eerst 
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nog in de gelegenheid dienen te stellen. En ook in dat geval zal geen uitvoering kunnen wor-
den gegeven aan uw voornemen.  

En de raad van uw gemeente wordt onverkort verzocht het voornemen conform de ontwerp-
verklaring van de raad te herroepen. Kopie dezes gaat in dat verband gelijktijdig aan de raad 
van uw gemeente. 
 
Hoogachtend, 
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