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Onderwerp: Raadsbrief Vastgesteld beleid Paardenhouderijen en Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Per 1 januari 2018 zijn de voormalig gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer 

samengevoegd tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen.  
 

Twee van voorbereide beleidsregels zijn de ‘Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven’ en 

‘Paardenhouderijen’. 

Beide beleidsnotities zijn vastgesteld op 23 juli 2019 door burgemeester en wethouders. 

INHOUD 

Aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven 

De voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hadden elk een 

regeling voor aan-huis-verbonden-beroepen en bedrijven. Deze regelingen kwamen in grote lijnen 

overeen. De verschillen tussen deze regelingen betroffen met name het percentage en maximale 

oppervlakte van het woongebouw dat voor de aan-huis-verbonden beroepen en bedrijven mag 

worden aangewend. Daarnaast zaten er kleine verschillen in de lijsten met toegestane bedrijven. 

Deze beleidsnota geeft een uniforme regeling voor het gehele grondgebied van de gemeente 

Midden-Groningen, waarbij het uitgangspunt is genomen dat steeds gekozen is voor de meest 

maximale invulling die in een van de voormalige gemeenten was toegestaan. De enige uitzondering 

hierop betreft de in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer toegestane aan-huis-

verbonden beroepen “escortservice en prostitutie”. De regeling voor deze beroepen zal zijn plaats 

moeten krijgen in de herziening en harmonisatie van het Prostitutiebeleid en wordt om die reden 

niet meegenomen in deze beleidsnota. 

 

De bedoeling is om dit beleid op termijn in de bestemmingsplannen op te nemen, waarbij wordt 

uitgegaan van de “ja, mits” benadering. Tot het moment waarop het beleid in de 

bestemmingsplannen is geïncorporeerd kan dit beleid worden gebruikt als  toetsingskader bij 

aanvragen voor omgevingsvergunningen en in handhavingszaken. 
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Paardenhouderijen 

De voormalige gemeenten Slochteren en Menterwolde beschikten beide over een beleidsnotitie 

paardenhouderijen. Voormalig gemeente Hoogezand reageerde ad hoc op verzoeken over 

bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouderijen. Het nieuwe beleid voor Midden-Groningen vindt 

aansluiting op de bestaande beleidskaders en biedt daarnaast meer ruimte voor hobbymatige 

paardenhouderijen, als voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden hebben met 

name te maken met eventuele hinder aan het woon- en leefklimaat van omliggende woningen. 

Bedrijfsmatige paardenhouderijen zijn op bestaande (agrarische) erven mogelijk en hebben 

dezelfde mogelijkheden als een agrarisch bedrijf. Nieuwvestiging wordt, vanwege de Provinciale 

Verordening, maar beperkt toegestaan. Bij de bedrijfsmatige paardenhouderij wordt daarnaast 

aandacht gevraagd voor een goede landschappelijke inpassing.  

 

PROCEDURE 

Bekendmaking van de vastgestelde beleidsnotities vindt plaats in het Gemeenteblad. De 

beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum waarop het bekend is gemaakt. Een 

beleidsregel is niet vatbaar voor bezwaar en beroep. 

 

Om uw raad mee te nemen in de ontwikkelingen rondom de harmonisatie van beleid, informeren 

wij u met deze raadbrief.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


