Uitvoeringsbesluit inzake het houden van hinderlijke of
schadelijke dieren binnen de bebouwde kom (art. 2:59 APV)
Burgemeester en wethouders van Vlissingen;
overwegende dat zich situaties kunnen voordoen waarbij als gevolg van het houden van
bepaalde diersoorten binnen de bebouwde kommen van de gemeente Vlissingen en hun
directe omgeving voor omwonenden hinder of schade aan de openbare gezondheid kan
ontstaan;
gelet op het bepaalde in artikel 156, derde lid van de Gemeentewet en artikel 2:59 van de
Algemene plaatselijke verordening voor Vlissingen 2009 (verder de APV) jo artikel 1:7
Algemeen aanwijzingsbesluit 2005;
besluiten:
vast te stellen het navolgende uitvoeringsbesluit inzake het houden van hinderlijke of
schadelijke dieren binnen de bebouwde kom:
Artikel 1
Als gedeelten van de gemeente zoals bedoeld in artikel 2:59, eerste lid, van de APV waarop
het bepaalde in dit besluit van toepassing is, worden aangewezen de gebieden gelegen
binnen de bebouwde kommen van de gemeente Vlissingen bedoeld in artikel 1.1, onder c,
van deze verordening en voorts alle gebieden die zijn gelegen binnen een straal van 100 m
uit de grens van deze bebouwde kommen.
Artikel 2
1. Als dieren waarop het bepaalde in dit besluit van toepassing is, worden aangeduid de
volgende diersoorten:
a. varkens, zwijnen;
b. runderen;
c. paarden, pony’s en ezels;
d. schapen, geiten;
e. herten, lama’s, kangoeroes;
f. struisvogels, emoes;
g. pluimvee;
h. pelsdieren,
met dien verstande dat dit besluit uitsluitend van toepassing is indien het houden van
bedoelde diersoorten in de zin van de Wet milieubeheer geen bedrijfsmatige activiteit
is of een activiteit in omvang alsof zij bedrijfsmatig is.
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd andere diersoorten aan te wijzen dan hiervoor
vermeld als de omstandigheden daartoe aanleiding geven en zulks in het belang van de
openbare gezondheid is vereist of ter voorkoming van directe overlast aan omwonenden.
Artikel 3
Dit besluit is voor de diersoorten genoemd in artikel 2 onder g en h uitsluitend van
toepassing indien meer dan :
1. vijf stuks pluimvee wordt gehouden, met uitzondering van hanen, of
2. vijf pelsdieren worden gehouden.
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Artikel 4
Het is verboden de in artikel 2 van dit besluit aangeduide diersoorten aanwezig te hebben en
te houden binnen de in artikel 1 van dit besluit aangewezen gebieden.
Artikel 5
1. De ontheffing als bedoeld in artikel 2:59, derde lid, APV wordt slechts verleend indien de
aanvrager aannemelijk maakt dat door het aanwezig hebben en houden van de betrokken
dieren geen overlast aan derden wordt veroorzaakt of schade aan de openbare
gezondheid wordt voorkomen dan wel dat de aanvrager maatregelen neemt om de
effecten van die overlast of schade in voldoende mate te beperken.
2. Burgemeester en wethouders kunnen aan het verlenen van de in het eerste lid bedoelde
ontheffing voorschriften verbinden indien zij dit voor het voorkomen van overlast aan
derden of schade aan de openbare gezondheid noodzakelijk achten.
Artikel 6
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in die gevallen waarin de toepassing van dit
uitvoeringsbesluit naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de
aanvrager daarvan af te wijken.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als “Uitvoeringsbesluit inzake het houden van hinderlijke of
schadelijke dieren binnen de bebouwde kom”.
Artikel 8
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.
Vlissingen, 27 januari 2009.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris,
de burgemeester,

dr. ir. J.J. van Houdt

drs. W.J.A. Dijkstra

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze beleidsregel is bekendgemaakt door publicatie in de FAAM op 4 februari 2009.
Inwerkingtreding 5 februari 2009.
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TOELICHTING
1. Aanleiding
Regelmatig ontvangen wij klachten over het houden van minder gangbare dieren in de
directe nabijheid van woningen. Deze klachten betreffen stank-, stof-, geluids-, en
lichtoverlast.
Het doel van dit besluit is het vinden van balans tussen het woongenot van de eigenaar van
de dieren enerzijds en het belang van het voorkomen van overlast bij derden anderzijds. Het
gaat hierbij om de gebieden in de gemeente die het dichtstbevolkt zijn, namelijk de
bebouwde kommen. Het besluit gaat in op het houden van de minder gangbare (huis)dieren.
Het college kan, vanuit de door de raad op basis van artikel 156 van de Gemeentewet
overgedragen bevoegdheden, gebieden aanwijzen waar het houden van bepaalde
diersoorten verboden is om overlast te voorkomen of op te heffen dan wel ter bescherming
van de openbare gezondheid. Deze bevoegdheid is omschreven in artikel 2.4.18 van de APV
van de gemeente Vlissingen. In dit besluit zijn nadere regels opgenomen die uitvoering
geven aan deze bepaling.
2. Huidige regeling
Artikel 2.4.18 van de APV bevat een aan het college toegekende bevoegdheid om bepaalde
gedeelten van de gemeente of bepaalde plaatsen aan te wijzen waar het ter voorkoming of
opheffing van overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is bepaalde dieren
aanwezig te hebben dan wel slechts onder bepaalde omstandigheden aanwezig te hebben.
Van dit verbod kan, ingevolge het derde lid, ontheffing worden verleend. Volgens het tweede
lid van dit artikel kan het college nadere regels stellen. Omdat het aanwezig hebben en
houden van de minder gangbare dieren, zeker in het zomerseizoen, voor veel overlast kan
zorgen, wordt nadere uitwerking gegeven aan artikel 2.4.18 van de APV.
3. Betrokken belangen
Bij de afweging tot het vaststellen van dit uitvoeringsbesluit is een aantal belangen in het
geding:
• Bescherming van de eigenaar
Het houden van (huis)dieren is een privé-aangelegenheid van de bezitters hiervan. Het
inperken van de mogelijkheden tot het houden van bepaalde dieren is een inbreuk op hun
beschikkingsrecht. De vrijheid van de eigenaren van de dieren is hierbij in het geding. Zij
zijn immers afhankelijk van burgemeester en wethouders om bepaalde dieren op hun
eigen perceel te mogen houden.
• Bescherming van derden
Het houden van (huis)dieren kan overlast veroorzaken voor derden. De kans op overlast
wordt groter indien dit dieren zijn die veelal buiten gehuisvest worden. Overlast aan
derden moet zoveel mogelijk worden tegengegaan dan wel beperkt. Daarom vinden wij
het noodzakelijk dat er regels worden gesteld. Bij de afweging van deze belangen is een
keuze gemaakt voor het uitgangspunt dat derden beschermd moeten worden tegen
overlast. Daarom geldt er een verbodsbepaling. Omdat de eigenaar van een perceel
tevens de vrijheid moet hebben een eigen invulling te geven aan zijn woongenot, geldt er
echter een mogelijkheid om ontheffing van dit verbod te krijgen. We kiezen echter wel in
eerste instantie voor het beschermen van derden tegen overlast.
4. Juridisch kader
Het juridisch kader voor deze beleidsregel wordt gevormd door artikel 2.4.18 APV inzake het
houden van hinderlijke of schadelijke dieren, dat als volgt luidt:
1. Het college is bevoegd gedeelten van de gemeente of bepaalde plaatsen aan te wijzen
waar het ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare
gezondheid verboden is daarbij aangeduide dieren:
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a. aanwezig te hebben; dan wel
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen ter voorkoming of
opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid gestelde regels; dan
wel
c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven of mede
is aangegeven.
2. Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats een daarbij aangeduid
dier of daarbij aangeduide dieren aanwezig te hebben dan wel aanwezig te hebben anders
dan met inachtneming van de door het college gestelde regels dan wel aanwezig te hebben
tot een groter aantal dan door hen is aangegeven.
3. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak, gelegen binnen een krachtens
het eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente, ontheffing verlenen van het in het
tweede lid gestelde verbod.
4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door de Wet milieubeheer.
5. Dieren
Om duidelijk te maken om welke dieren het gaat, wordt in het besluit een opsomming
gegeven van een aantal diersoorten waarop dit besluit van toepassing is. Het uitgangspunt
hierbij is het verbod op het houden en aanwezig hebben van grote (landbouw-)huisdieren in
de aangewezen gebieden. Daarnaast geldt het verbod ook voor minder gebruikelijke grote
huisdieren, zoals bijvoorbeeld de hangbuikzwijn, lama of emoe.
Het besluit geldt ook voor een aantal kleinere soorten huisdieren. We willen voorkomen dat
elk konijntje onder dit besluit komt te vallen. Daarom is voor kleine huisdieren in artikel 3 van
het besluit aangegeven dat dit besluit pas van toepassing is indien meer dan 5 stuks
pluimvee of pelsdieren worden gehouden. Bij het houden van minder dan 5 stuks is
redelijkerwijs geen onaanvaardbare overlast te verwachten.
Een uitzonder geldt echter voor hanen. Ervaring leert dat kraaiende hanen gegronde overlast
opleveren. Hanen moeten daarom ’s nachts altijd tussen 22.00 uur en 08.00 uur
daaropvolgend worden opgesloten in een nachthok. Bij het bepalen van het aantal dieren
worden de jonge dieren die nog bij hun moeder verblijven tijdens de gebruikelijke zoogtijd
niet meegenomen. In het besluit wordt onder pluimvee onder meer verstaan: alle soorten
hoenders, fazanten, pauwen, kalkoenen, eenden en ganzen. Onder pelsdieren wordt onder
meer verstaan: konijnen, chinchilla’s en marterachtigen zoals fretten en nertsen.
6. Gebied
De bebouwde kommen van de gemeente hebben een woonfunctie en zijn het dichtstbevolkt.
Door de concentratie van inwoners binnen de bebouwde kommen is de kans op overlast
door het houden van dieren daar het grootst. Het is daarom dat dit besluit betrekking heeft
op die gebieden binnen de gemeente. De bebouwde kom wordt vervolgens uitgebreid met
een straal van 100 meter. Reden hiervoor is dat de relatief hoge concentratie van woningen
niet ophoudt bij het plaatsnaambord. Vaak is er in de rand om de bebouwde kom ook een
hoge concentratie van woningen aanwezig. Omdat de overlast zich daar ook kan voordoen,
moet deze strook ook worden meegenomen bij de gebiedsbepaling.
7. Ontheffing
Wanneer men binnen de werking van dit besluit valt, dan kan een ontheffing van het verbod
worden aangevraagd. Een ontheffing kan worden verleend indien de aanvrager aannemelijk
maakt dat door het houden van de betrokken dieren geen overlast naar derden of schade
aan de openbare gezondheid wordt veroorzaakt. Een ontheffing kan eveneens worden
verleend wanneer er door de aanvrager maatregelen worden of zijn getroffen die overlast
naar derden of schade aan de aan de openbare gezondheid beperkt tot een aanvaardbaar
niveau.
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Bij het beoordelen van een aanvraag om ontheffing kijken we naar de omgeving in relatie tot
de diersoort, het aantal dieren, de wijze van huisvesting en de aanwezige voorzieningen en
installaties. Bij de aanwezige voorzieningen en installaties moet bijvoorbeeld gedacht worden
aan een nachthok, rijbak, stapmolen, mestopslag en rijbakverlichting. Uitgangspunt bij het
beoordelen van een aanvraag om ontheffing is echter altijd het voorkomen van stank-, stof-,
geluids- en lichthinder en/of het voorkomen van schade aan de openbare gezondheid. Indien
een ontheffing voor het houden van dieren wordt verleend, moet worden voldaan aan de
daarbij gestelde voorschriften. Dat zal worden gehandhaafd.
8. Aanvraag om ontheffing
De informatie voor de beoordeling van een ontheffingsverzoek moet minimaal bestaan uit:
• naam;
• postadres;
• telefoonnummer;
• (adres van) de locatie waar de dieren worden gehouden;
• diersoorten met aantallen;
• omschrijving van de wijze van huisvesting;
• omschrijving van de aanwezige voorzieningen en installaties. Hierbij moet bijvoorbeeld bij
paarden worden gedacht aan een rijbak, stapmolen, verlichting, mestplaat enz.;
• omschrijving van de wijze van opslag van vaste mest, overige dierlijke fecaliën, hooi, stro,
zaagsel, diervoeders enz.;
• situatietekening waarop de ligging wordt aangegeven van stallen, dierverblijven, vaste
mestopslag, opslag hooi, stro, zaagsel en diervoeders in relatie tot omwonenden.
Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een aanvraagformulier dat is bijgevoegd. Bij de
beoordeling van de aanvraag moeten de volgende (afstands)normen in acht worden
genomen:
1. Indien het gaat om het houden van grote huisdieren, genoemd in artikel 2, onder a t/m c,
moeten ter voorkoming van (eventuele) stankhinder de volgende afstanden in acht
worden genomen, als het gaat om één of twee dieren:
a. 15 m tussen een woning van derden en de stal/dierverblijven;
b. 5 m tussen de erfgrens en de stal/dierverblijven.
2. Indien het gaat om het houden van grote huisdieren, genoemd in artikel 2, onder a t/m c,
moeten ter voorkoming van (eventuele) stankhinder de volgende afstanden in acht
worden genomen, als het gaat om meer dan twee dieren:
a. 25 m tussen een woning van derden en de stal/dierverblijven;
b. 10 m tussen de erfgrens en de stal/dierverblijven.
3. Indien het gaat om het houden van grote huisdieren, genoemd in artikel 2, onder d t/m f,
moeten ter voorkoming van (eventuele) stankhinder de volgende afstanden in acht
worden genomen, als het gaat om één of twee dieren:
a. 10 m tussen een woning van derden en de stal/dierverblijven;
b. 5 m tussen de erfgrens en de stal/dierverblijven.
4. Indien het gaat om het houden van grote huisdieren, genoemd in artikel 2, onder d t/m f,
moeten ter voorkoming van (eventuele) stankhinder de volgende afstanden in acht
worden genomen, als het gaat om meer dan twee dieren:
a. 15 m tussen een woning van derden en de stal/dierverblijven;
b. 10 m tussen de erfgrens en de stal/dierverblijven.
5. Indien het gaat om meer dan vijf stuks kleine diersoorten, genoemd in artikel 2, onder g
en h, moeten ter voorkoming van (eventuele) stankhinder de volgende afstanden in acht
worden genomen:
a. 10 m tussen een woning van derden en de hokken waarin deze dieren worden
gehouden.
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b. 5 m tussen erfgrens en de hokken waarin deze dieren worden gehouden.
6. Indien het gaat om het houden van hanen dienen zij ten minste tussen 22.00 uur en 08.00
uur te worden opgesloten in een nachthok dat voldoet aan de volgende eisen:
a. dubbelwandig met isolatie tussen de wanden;
b. volkomen afgesloten voor het doordringen van daglicht.
7. Indien het gaat om de opslag van mest moeten ter voorkoming van (eventuele)
stankhinder de volgende afstanden in acht worden genomen:
a. 25 m tussen een woning van derden en de mestopslag;
b. 5 m tussen de erfgrens en de mestopslag.
8. Indien het gaat om het houden van paarden moeten ter voorkoming van (eventuele)
stofoverlast de volgende afstanden in acht worden genomen:
a. 15 m tussen een woning van derden en de buitenrijbak en/of de stapmolen.
b. 5 m tussen de erfgrens en de buitenrijbak en/of de stapmolen.
9. Ter voorkoming van (eventuele) lichthinder moet de verlichting bij een rijbak of een
stapmolen bij voorkeur bestaan uit normale straatverlichting. Indien toch gebruik wordt
gemaakt van andere verlichting, moet deze verlichting zodanig zijn afgesteld dan wel zijn
afgeschermd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken
van woningen van derden wordt voorkomen.
10. Indien de huisvesting van grote huisdieren bestaat uit een metalen container dan moet
deze aan de binnenzijde zijn bekleed met rubbermatten ter voorkoming van
geluidsoverlast. Dit heeft met name betrekking op het stallen van paarden, pony’s en
ezels.
11. Als mest wordt opgeslagen op een mestdichte plaat en niet in een gesloten mestdichte
container, dan moet deze zijn afgedekt met een zeil of een vergelijkbare voorziening.
12. Indien in een rijbak gebruik wordt gemaakt van tapijtsnippers dan moeten deze
tapijtsnippers aantoonbaar onschadelijk zijn voor het milieu en de omgeving.
13. Een terrein waar dieren loslopen, moet zijn voorzien van een deugdelijke en doelmatige
omheining. De uitvoering van deze omheining is afhankelijk van het soort dier dat
losloopt.
Als aan de bovenstaande normen is voldaan, kan een ontheffing worden verleend. Wel moet
men dan voldoen aan de voorschriften die worden opgenomen in ontheffing van het verbod
tot het aanwezig hebben en houden van dieren.
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Voorschriften
Bij het verlenen van ontheffing moet worden voldaan aan de daaraan verbonden
voorschriften. Hieronder is een opsomming gegeven van de voorschriften waaruit een
selectie kan worden gemaakt. Welke voorschiften aan het ontheffingsbesluit moeten worden
toegevoegd, is afhankelijk van de situatie. Bij elk voorschrift is middels een opmerking
aangegeven wanneer een voorschrift moet of kan worden gebruikt. Het gaat hierbij om de
volgende voorschriften:
1. Algemeen
1.1 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige
bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
Opmerking: Dit voorschrift altijd opnemen.
1.2 Kadavers van dieren mogen niet worden begraven. Zij moeten zo spoedig mogelijk,
volgens de bij of krachtens de Destructiewet gestelde regels, worden afgevoerd. Het
bewaren van kadavers, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet
zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt en dat het aantrekken van ongedierte
wordt voorkomen. Kadaverafval mag geen visuele hinder veroorzaken.
Opmerking: Dit voorschrift opnemen bij grote dieren.
1.3 Kadavers van dieren mogen niet worden begraven. Zij moeten zo spoedig mogelijk
worden afgevoerd. Het bewaren van kadavers moet zodanig geschieden dat geen
geurhinder optreedt en dat het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen. Kadavers
mogen geen visuele hinder veroorzaken.
Opmerking: Dit voorschrift opnemen bij kleine huisdieren.
1.4 Voorzieningen ten behoeve van het houden van dieren moeten schoon worden
gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
Opmerking: Dit voorschrift altijd opnemen.
1.5 De houder van de ontheffing is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen
redelijkerwijs gevergd kan worden ter voorkoming van overlast.
Opmerking: Dit voorschrift altijd opnemen.
2.

Mestopslag

2.1 Vaste mest moet zijn opgeslagen in een gesloten, mestdichte container of op een
mestdichte mestplaat die is voorzien van een opstaande rand.
Opmerking: Dit voorschrift opnemen als er vaste mest wordt opgeslagen. Onder vaste
mest wordt verstaan een mengsel van dierlijke fecaliën met hooi, stro en/of zaagsel.
2.2 Indien de mest wordt opgeslagen op een mestplaat dan moet de mest worden afgedekt
met een zeil of een vergelijkbare voorziening.
Opmerking: Opnemen bij opslag vaste mest op een mestplaat.
2.3 Het vervoer van mest en vergelijkbaar materiaal van de plaats van ontstaan naar de
opslag moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen mest en vergelijkbaar materiaal in de
omgeving kunnen verspreiden.
Opmerking: Opnemen bij opslag vaste mest.
2.4 Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die
op correcte wijze zijn beladen.
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Opmerking: Opnemen bij opslag vaste mest.
2.5 Dierlijke fecaliën moeten worden opgeslagen in een gesloten container of een
vergelijkbare voorziening.
Opmerking: Opnemen bij opslag van dierlijke ontlasting dat niet is vermengd met hooi,
stro en/of zaagsel.
3.

Stalling

3.1 Stallen en/of dierverblijven moeten zijn voorzien van een mestdichte vloer.
Opmerking: Indien grote (landbouw-) huisdieren worden gestald in een speciaal
daarvoor bestemde ruimte moet dit voorschrift altijd worden opgenomen.
3.2 Water dat vrijkomt bij het reinigen van dierverblijven mag niet van de vloer naar buiten
worden geschrobd of gespoten. Een vloer van een stal en/of dierverblijfsruimte mag niet
afwaterend naar de uitgang zijn gelegd.
Opmerking: Indien dieren worden gehouden in een stal of verblijfsruimte voor dieren
moet dit voorschrift altijd worden opgenomen.
3.3 Rondom een terrein waar dieren loslopen, moet een doelmatige omheining zijn
geplaatst. Deze omheining moet in een goede staat van onderhoud verkeren. Gebreken
aan de omheining moeten direct worden gerepareerd.
Opmerking: Als dieren worden gehouden op een afgesloten terrein (hertenweide of
knuffelweide) moet voorkomen worden dat deze dieren kunnen ontsnappen en overlast
veroorzaken in de omgeving. Dit voorschrift moet altijd worden opgenomen als er sprake
is van een terrein waar dieren loslopen. De uitvoering van de omheining is afhankelijk
van de soorten dieren die er lopen.
3.4 Een metalen container voor het stallen van grote huisdieren moet aan de binnenzijde
zijn bekleed met rubbermatten.
Opmerking: Metalen containers die gebruikt worden voor het stallen van grote huisdieren
kunnen een bron van geluidsoverlast zijn. Dit komt vooral voor bij het houden van
paarden, pony’s en ezels. Om dit te voorkomen moeten deze containers aan de
binnenzijde worden bekleed met rubbermatten.
4.

Rijbak en/of stapmolen

4.1 Als bij het onderhouden of gebruiken van de buitenrijbak en/of stapmolen ten gevolge
van de weersomstandigheden, zoals droogte of harde wind, hinderlijke stofverspreiding
optreedt, moet het onderhoud of gebruik worden gestopt of moeten andere maatregelen
tegen stofverspreiding, zoals het vooraf met water besproeien van de rijbak en/of
stapmolen, getroffen worden.
Opmerking: Bij de aanwezigheid van een buitenrijbak of stapmolen altijd opnemen.
4.2 Indien gebruik wordt gemaakt van tapijtsnippers als ondergrond in de rijbak en/of
stapmolen moeten deze tapijtsnippers bij voorkeur zijn van het merk HippoTex®. Hiervan
moet een certificaat aanwezig zijn. Indien een ander merk tapijtsnippers wordt
toegepast, moet middels een onderzoek worden aangetoond dat er geen sprake is van
enige milieubelasting.
Opmerking: Als tapijtsnippers worden gebruikt dit voorschrift altijd opnemen.
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5.

Verlichting

5.1 Aangebrachte of gebruikte rijbakverlichting moet zodanig zijn afgesteld dan wel zijn
afgeschermd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen in gevels of daken
van woningen van derden wordt voorkomen.
Opmerking: Bij gebruik van verlichting voor rijbak of stapmolen dit voorschrift altijd
opnemen.
5.2 De verlichting ten behoeve van de buitenrijbak en/of stapmolen moet zijn uitgeschakeld:
a. tussen 23.00 en 07.00 uur;
b. indien er geen gebruik wordt gemaakt van de voorziening of onderhoud plaatsvindt.
Opmerking: Bij gebruik van verlichting voor rijbak of stapmolen dit voorschrift altijd
opnemen.
6.

Opslag hooi, stro en voeders

6.1 Bij het aanvoeren van hooi en stro, evenals bij het gebruik ervan, mag de omgeving niet
worden verontreinigd.
Opmerking: Bij gebruik van hooi en/of stro dit voorschrift altijd opnemen.
6.2 Diervoeders moeten worden bewaard in dichte verpakking dan wel in speciaal daarvoor
bestemde voertonnen.
Opmerking: Bij opslag van diervoeders dit voorschrift altijd opnemen.
6.3 Voer moet, voor zover dat niet door de dieren wordt opgegeten, dagelijks worden
opgeruimd. Restanten van voer en vergelijkbaar aan bederf en rotting onderhevig afval
moeten worden bewaard in een goed gesloten container of een vergelijkbare
voorziening.
Opmerking: Dit voorschrift altijd opnemen.
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Aanvraag om ontheffing voor het houden van dieren op grond van artikel 2.4.18 van de
Algemene plaatselijke verordening Vlissingen
Aan het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV Vlissingen
1. Gegevens aanvrager
Naam aanvrager : ………………………………………………………………………...
Postadres : ………………………………………………………………………...
Postcode : ………………….
Plaats : ………………….
Telefoon : ………………….
2. Gegevens plaats van huisvesting
Vestigingsadres : ………………………………………………………………………….
Postcode : …………………..
Plaats : …………………..
Kadastr. ligging : ………………….. Sectie …………………….. nr(s) ………………

3. Diersoorten
Diersoort

Aantal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
4. Omschrijving huisvesting
Hier moet een omschrijving worden gegeven van de wijze van huisvesting van de
diersoorten.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Omschrijving voorzieningen en installaties
Hier moet een omschrijving worden gegeven van de aanwezige voorzieningen en/of
installaties. Hierbij moet worden gedacht aan een nachthok voor hanen, rijbak, een
stapmolen, een mestplaat, rijbakverlichting enz.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

6. Opslag
1
2
3
4
5
6
7
8

Soort
Diervoeders
Hooi
Stro
Zaagsel
Vaste mest *
Overige dierlijke ontlasting

Hoeveelheid

Wijze van opslag

* Onder vaste mest wordt verstaan een mengsel van dierlijke fecaliën met stro, hooi en/of
zaagsel.

7. Ondertekening
Aanvrager,

Handtekening,

Naam : …………………………

………………………….

Datum: …………………………

Bij deze aanvraag moet een situatietekening worden gevoegd waarop de ligging van de
stallen, verblijfsruimten voor dieren, stapmolen, rijbak, vaste mestopslag, hooi, stro, zaagsel,
diervoeders enz. worden aangegeven in relatie tot woningen van derden.
Het plaatsen van bouwwerken ten behoeve van het houden en aanwezig hebben van
bedoelde dieren is vergunningplichtig. Het verlenen van een ontheffing in de zin van het
“Besluit inzake het houden van hinderlijke of schadelijk dieren”, brengt geen wijziging met
zich mee inzake verplichtingen op grond van andere wet- en regelgeving.
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