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1. Inleiding
Sinds 1980 verhuurt de gemeente Lelystad op een aantal complexen, gelegen aan de randen
van de stad, recreatieve dierenweides (ook wel paardenweides genaamd). Het oppervlak
van deze weides omvat 13,11 hectare. De weides worden verhuurd aan inwoners die hier
belangstelling voor hebben.
De gemeente beoogt met de verhuur van deze recreatieve dierenweides om haar inwoners,
ook die met een beperkt budget, de mogelijkheid te geven om dieren te houden en de
recreatieve aantrekkelijkheid van deze gebieden te verhogen. Er zijn “spelregels” opgesteld
die ervoor zorgen dat de weides er netjes en verzorgd bij liggen en dat de bemoeienis van de
gemeente wordt beperkt tot een minimum. De “spelregels” zijn vastgelegd in de
overeenkomsten met de huurders, de huurregels en het reglement wachtlijst.
Uitgangspunt voor de gemeente is een kostendekkende exploitatie welke moet worden
behaald middels het innen van huur.
In de praktijk blijkt de nodige onvrede te zijn onder huurders. Communicatie met de
gemeente verloopt stroef en de rentmeester is te weinig zichtbaar, ook is lang niet altijd
duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe men daarop kan worden aangesproken.
Met dit handboek wil de gemeente helderheid scheppen in taken, verantwoordelijkheden en
communicatie rond de verhuur van deze recreatieve dierenweides. Het moet voor huurder
en verhuurder duidelijk zijn wat ze van elkaar mogen verwachten en wat niet. Ook moet
duidelijk zijn hoe bij eventuele klachten dient te worden gehandeld. Kortom, helderheid
gevraagd!
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2. Beleidskaders
In dit hoofdstuk zijn de beleidskaders opgenomen. Op basis van de evaluatie (2016) zijn een
aantal besluitpunten toegevoegd aan het beleid.

Vastgesteld beleid
Op 20 mei 2003 is het gemeentelijk beleid rond recreatieve dierenweides, zoals verwoord in
het voorgesteld besluit B03.00757 (zie bijlage II), door het college vastgesteld. Voorgesteld
besluit: Recreatieve dierenweides in Lelystad (14 mei 2003).
Besluitpunten:
1. Instemmen met nieuw beleid ten aanzien van de recreatieve dierenweides in
Lelystad;
2. Instemmen met jaarlijkse huurverhoging van 20 % gedurende twee jaar;
3. Instemmen met 1 jaar na invoering, evaluatie nieuw beleid met klankbordgroep;
4. Instemmen met randvoorwaarden voor bouw stallen;
5. Instemmen met opstart onderzoek naar mogelijkheden delen van beheer uit te
besteden aan derden;
6. Instemmen met opstart onderzoek naar uitbreidingslocaties voor recreatieve
dierenweides in stadsrandzone.

Evaluatie
Het beleid van recreatieve dierenweides is geëvalueerd. Dit leidde in 2016 tot de volgende
besluitpunten:
1. Het beheer door een rentmeester voortzetten en streven naar verzakelijking van
contracten tussen huurders en rentmeester;
2. Het uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie, die enerzijds wordt bereikt door
de huurprijs per 1 januari 2017 met gem. €140,- per weide te verhogen (afhankelijk
van de grootte van de weide) en anderzijds door een besparing van €2.000 te
realiseren op kosten derden.
3. Het beleid bij te stellen:
a. De taakverdeling tussen huurder en verhuurder op enkele punten aan te
passen met als doel: huurders meer betrekken bij beheer en daarmee
beheerkosten te besparen;
b. Op langere termijn onderzoeken of een grotere mate van zelfredzaamheid /
vorm zelfbeheer wenselijk of mogelijk is;
c. Huurcontract aanpassen conform evaluatie in gedane voorstellen;
d. Vanaf heden geldt de eis dat een medehuurder minimaal een jaar een
contract heeft voordat het contract van oorspronkelijke huurder mag worden
overgenomen.
e. Klankbordgroep continueren, streven naar evenwichtige vertegenwoordiging
van complexen en te werken met ‘rooster van aftreden’;
4. Mogelijkheid onderzoeken tot uitbreiding van aantal weides, met name op niet
definitief ingerichte terreinen.
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3. Beheer
Bij het beheer van dierenweides zijn twee stakeholders betrokken: de huurder en
verhuurder- de gemeente Lelystad. De gemeente huurt een rentmeester in. De rentmeester
opereert in naam en opdracht van de gemeente. Dit hoofdstuk beschrijft de rollen, taken en
verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. In bijlage IV is een format van de
huurovereenkomst opgenomen. De huurovereenkomst, huurregels (bijlage III) en reglement
wachtlijst (bijlage V) zijn leidend.

De Huurder
De huurder is op hoofdlijnen te allen tijde verantwoordelijk voor de gehuurde dierenweide.
Deze hoofdlijnen zijn in de overeenkomst en huurregels toegelicht, deze bevatten:
Mestopslag
Huurder dient uitwerpselen van dieren te verzamelen in een daarvoor aangebrachte
voorziening. Om het milieu te beschermen worden aan de voorziening eisen gesteld.
Groenbeheer
Zowel in de dierenweide als een 1 meter aangrenzend aan de dierenweide is de huurder
verantwoordelijk voor het groenbeheer. Hierbij gaat het over schade en hinder van
bijvoorbeeld bladeren, takken, bomen en voor de gehouden dieren ongewenste
plantensoorten.
Diersoorten / veebezetting
Voor het welzijn van dieren in dierenweides stelt de gemeente eisen aan het aantal dieren
dat gehouden mag worden. Dit aantal wordt berekend met behulp van een
veebezettingstabel. De huurder is verplicht zich aan deze maximum aantallen te houden.
Stalling
Per weide is maximaal 1 stal per dier toegestaan, gebaseerd op de veebezetting. Voor de
stalling dient de huurder een Omgevingsvergunning aan te vragen bij het Omgevingsloket
van de gemeente Lelystad.
Vitaliteit, weidebeheer en afrasteringen
De huurder is verantwoordelijk voor het in stand houden van goede bovengrondse condities
van de dierenweide. Ook is de huurder verantwoordelijk voor de afrasteringen.
Aantrekken bezoekers dierenweide
Veiligheid van dieren en betredende bezoekers is een verantwoordelijkheid van de huurder.
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De Rentmeester
De rentmeester vertegenwoordigd de verhuurder en heeft de opdracht het dagelijks beheer
van de recreatieve dierenweides op zich te nemen. Dit dagelijks beheer omvat:
1. Het optreden als vertegenwoordiger van de gemeente bij het afsluiten van
huurovereenkomsten overeenkomstig de beschikbare modelovereenkomst en de
overige geformuleerde voorwaarden.
2. Het dagelijks toezicht op het gebruik van de weide door de huurder en de overige
controle op de naleving van de bepalingen van de huurovereenkomst door de
huurder.
3. Het innen van de huurgelden en de waarborgsommen overeenkomstig de
huurovereenkomst.
4. Het beheren van de wachtlijst voor kandidaat-huurders overeenkomstig het daarvoor
vastgestelde reglement wachtlijst.
5. Het innen van de inschrijfgelden voor de plaatsing op de wachtlijst overeenkomstig
het genoemde reglement.
6. Het eerste aanspreekpunt zijn voor huurders.

De gemeente Lelystad
De gemeente Lelystad is grondeigenaar van de recreatieve dierenweides en geeft de
rentmeester opdracht voor het dagelijks beheer. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk
voor de openbare ruimte rondom de dierenweides. Taken van de gemeente zijn:
1. Beleid opstellen met betrekking tot de dierenweides.
2. Het toetsen en verlenen van omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld de bouw van
een stalling.
3. Onderhoud van de openbare ruimte rondom de weides (vanaf 1 meter buiten de
grens met de hekken) en van de toegangswegen richting de weides. Hiervoor wordt
een beheerkaart en –planning opgesteld.
4. Onderhoud van de drainage (indien van oorsprong aanwezig) van de dierenweides.
5. Indien nodig voert de gemeente wijzigingen door van het handboek Recreatieve
Dierenweides.

Wachtlijst
Geïnteresseerden voor het huren van een recreatieve dierenweide kunnen zich op een
wachtlijst laten plaatsen om in aanmerking te komen voor een huurovereenkomst. Hiervoor
heeft de gemeente Lelystad een Reglement wachtlijst opgesteld, die te vinden is in bijlage V.
Onderstaand figuur geeft het proces van geïnteresseerde tot huurder weer.
Belanghebbende
Geïnteresseerd
persoon, die zich
wil inschrijven op
wachtlijst

Geregistreerde
Persoon
opgenomen op
wachtlijstregistratie

Kandidaat-huurder
Persoon in
aanmerking
komend voor
toewijzing
recreatieve
dierweide

Huurder
Persoon huurt
recreatieve
dierweide van
gemeente Lelystad
middels
rechtsgeldige
huurovereenkomst
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4. Financiën
Het uitgangspunt voor de gemeente Lelystad m.b.t. de financiën is om een kostendekkende
exploitatie van de recreatieve dierenweides te realiseren. Inkomsten en uitgaven maken inzichtelijk
waaraan de verkregen huurinkomsten van recreatieve dierenweides worden besteed. Uit deze
plussen en minnen wordt meteen duidelijk of sprake is van overschotten of tekorten. Vanuit de Wet
Markt en Overheid zijn overheden dit verplicht: overheden dienen alle kosten die zij maakt voor een
dienst door te berekenen in de prijs.
Jaarlijks wordt het huurtarief geïndexeerd. Hiervoor wordt de indexering aangehouden zoals deze
ook gehanteerd wordt voor de tarievennota.
Formule boekingen recreatieve dierenweides:
𝑅𝑒𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑑𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛𝑤𝑒𝑖𝑑𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 = 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑙𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 + 𝑢𝑖𝑡𝑣𝑜𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 + 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑖𝑔𝑒 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛
Personele kosten = inzet gemeente + concernoverhead over personele kosten
Uitvoeringskosten = inzet rentmeester + onderhoudskosten
Overige kosten = OZB + waterschapsbelasting + toegerekende rente
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5. Communicatie
Namens de gemeente Lelystad is de rentmeester het eerste aanspreekpunt voor huurders
van recreatieve dierenweides. De komende periode wordt aandacht besteed aan de
bekendheid van de rentmeester door:
-

Aanwezig te zijn tijdens een huurdersbijeenkomst;
Contactgegevens te delen;
De overleggen met de klankbordgroep opnieuw te starten (indien door de
klankbordgroep gewenst).

Wanneer een huurder een vraag heeft of een aanvraag wil doen, volgt de huurder het
processchema, zoals is weergegeven in onderstaand figuur. De rentmeester is het eerste
aanspreekpunt. Voor vragen over het beleid verwijst de rentmeester de huurder door naar
de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente. Het aanvragen van een
omgevingsvergunning kan via een link op de gemeentelijke website of via
www.omgevingsloket.nl. In bijlage VI is een lijst opgenomen met veel gestelde vragen en
antwoorden. De documenten worden online gedeeld via de website van de gemeente.
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Klankbordgroep
De klankbordgroep behartigt de belangen van de huurders. Indien nodig komt de
klankbordgroep bijeen met de verantwoordelijk ambtenaar en rentmeester.
Vanuit de gemeente ligt een wens om de klankbordgroep een mandaat mee te geven. Dit
mandaat betreft de functie als spreekbuis voor huurders en het geven van gevraagd en
ongevraagd advies. De gemeente reageert binnen 8 weken op de door de klankbordgroep
gestelde vragen en uitgebrachte adviezen. Tevens mag de klankbordgroep openbare
avonden organiseren waarin iedereen welkom is, indien zij dit nodig achten.
De klankbordgroep verzorgt de communicatie met de achterban. Een wens die de
klankbordgroep heeft uitgesproken betreft het oprichten van een vereniging. Met het
oprichten van een vereniging wijzigt de gekozen opzet, zoals eerder in de handboek is
beschreven. Een nieuwe werkwijze dient te worden onderzocht.
Onderstaande tabel geeft aan wie in de klankbordgroep zitten en welk complex zij
vertegenwoordigen. Het uitgangspunt voor de samenstelling van de klankbordgroep is een
evenwichtige vertegenwoordiging van de complexen (1 vertegenwoordiger per complex).
Met de klankbordgroep wordt een rooster van aftreden opgesteld.
Leden klankbordgroep:
Lid

Vertegenwoordiger van

Dhr. J.H.C. Nooter

Complex Runderweg

Mevr. D. Kuiper

Complex Larserringweg

Dhr. D.J.W. Overmaat

Complex Woldbos

Mevr. E.S.T. van Moppes

Complex Karveel Spoorlijn

Mevr. N. Visser

Complex Karveel Spoorlijn
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III Huurregels

REGELS HUUR RECREATIEVE DIERWEIDES GEMEENTE LELYSTAD (voorjaar 2018)
Dit document is opgesteld in het kader van nieuw vastgesteld beleid op basis van het besluit
van het College van de gemeente Lelystad in oktober 2016. Dit document is herzien naar
aanleiding van bijeenkomsten met huurders op 29 november 2017 en 6 maart 2018.
Geldende stukken t.b.v. huur recreatieve weide gemeente Lelystad:
- Huurovereenkomst
- Regels huur recreatieve dierweides gemeente Lelystad (voorjaar 2018)
- Reglement registratie wachtlijst recreatieve dierweides (voorjaar 2017)
Begrippen
- Belanghebbende: de persoon die zich wil laten inschrijven op de wachtlijst;
- Geregistreerde: de persoon die in de wachtlijstregistratie is opgenomen;
- Kandidaat-huurder: de geregistreerde die in aanmerking komt voor toewijzing van een
recreatieve dierweide;
- Huurder: de persoon die middels een rechtsgeldige huurovereenkomst een recreatieve
dierweide huurt van de gemeente Lelystad.
Mestopslag
- Per weide is een mestopslag van maximaal 3 m³ toegestaan. Een mestopslag met een
capaciteit >1m³ moet voldoen aan de volgende eisen:
o 100% vloeistof kerende of vloeistofdichte vloer;
o Opstaande randen en drempels waardoor mestvocht niet in de bodem kan
wegvloeien;
o Op ten minste vijf meter afstand van af oppervlakte water, zoals een sloot.
- Collectief opslaan van mest is mogelijk en heeft zelfs de voorkeur, mits schriftelijk toestemming
is verkregen van rentmeester.
- Toestemming mestopslagmethode en de veranderingen daarin, moeten ingediend worden bij
de rentmeester.
Groenbeheer
- Schade, hinder en bijkomende kosten van overhangende takken die binnen het beheer van de
huurder vallen, worden niet door de gemeente vergoed. De huurder dient voor eigen rekening
zorg te dragen voor het onderhoud aan overhangende takken.
- Huurder is verplicht de voor de gehouden dieren ongewenste plantensoorten te verwijderen.
- Huurder is zelf primair verantwoordelijk voor het verwijderen van bladeren van ongewenste en
voor paarden mogelijk schadelijke boom- en plantensoorten. Gemeente Lelystad zal op basis
van haar groenbeheerplan op termijn zorgdragen voor het verwijderen van mogelijk schadelijke
boomsoorten. De planning is aan de gemeente.
- Verwijderen van overhangende takken toegestaan, tot een hoogte van max. 2,5 m hoogte.
Verder opkronen van bomen of in zijn geheel verwijderen van bomen is niet toegestaan
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Diersoorten
- Op de recreatieve dierenweides mogen, conform de onderstaande veebezettingstabel, dieren
gehouden worden.

-

Nr

Diersoort

norm

1

Rund

1 stuk / 1250 m²

2

Paard - formaat > 1,57 m

1 stuk / 1250 m²

3

Jongvee >1jr <2jr

1 stuk / 1250 m²

4

Pony - formaat > 1,07 m < 1,57 m

1 stuk / 1000 m²

5

Ezel

1 stuk / 1000 m²

6

Veulen

1 stuk / 1000 m²

7

Kalf < 1jr

1 stuk / 1000 m²

8

Stier < 1 jr

1 stuk / 1000 m²

9

Pony - formaat < 1,07 m

1 stuk / 750 m²

10

Schaap

1 stuk / 400 m²

11

Geit

1 stuk / 300 m²

12

Kip/kalkoen

1 stuk / 100 m²

13

Dwerg geit

1 stuk / 150 m²

14

Eend

1 stuk / 100 m²

15

Konijn

1 stuk / 100 m²

Het maximum aantal dieren wordt berekend op basis van de norm (zie bovenstaande tabel).
Het houden van hengsten is in overleg toegestaan, mits de hengst geen overlast veroorzaakt
en de openbare veiligheid niet in het geding komt.

Wachtlijst
- De kandidaat-huurder mag maximaal tweemaal een aanbod voor een weide weigeren. Bij een
derde weigering wordt de registratie van de kandidaat-huurder van de wachtlijst gehaald.
Vervolgens kan belanghebbende zich eventueel opnieuw inschrijven op de wachtlijst, maar
belanghebbende komt dan onderaan de lijst te staan. Wanneer belanghebbende zich wederom
inschrijft op de wachtlijst, betaalt men niet nogmaals € 50,- inschrijfgeld.
- Het aangeven van een voorkeur voor een specifiek weidecomplex is niet mogelijk.
Stalling
- Per weide is maximaal 1 stal per dier toegestaan. Dit is gebaseerd op het maximaal aantal
toegestane dieren per weide volgens de veebezettingstabel. Het gebouw waarin de stal(len)
is/zijn gevestigd, moet beschikken over de opslagmogelijkheid voor hooi- en/of stro. De mest
wordt opgeslagen in de directe nabijheid van de stal. De stalling, hooi- en/of stro opslag en
mestopslag moet passend zijn binnen het bestemmingsplan van de gemeente Lelystad.
- Huurder vraagt zelf een Omgevingsvergunning aan bij Omgevingsloket van de gemeente
Lelystad voor bouw van stalling, hooi- en/of stro opslag en mestopslag .
- Huurder vraagt toestemming aan rentmeester voor bouw van stalling, hooi- en/of stro opslag en
mestopslag incl. aanleveren bouwtekeningen met afmetingen. De toestemming wordt
toegevoegd aan de aanvraag van de Omgevingsvergunning.
- Het is niet toegestaan separate schuilgelegenheden te plaatsen op de weide.
- De recreatieve dierweides van de verhuurder zijn van tijdelijke aard. De verhuurder verzoekt
huurder dan ook om bij de keuze voor de stalling en bijbehorende opslag, rekening te houden
met het kunnen demonteren en definitief verwijderen van de stalling en bijbehorende opslag.
Vitaliteit weide, weidebeheer en afrasteringen
- De huurder is verantwoordelijk voor de conditie van de weide, conform de eisen van de
gemeente. Dit houdt in dat 90% van de weide een gesloten grasmat dient te hebben (artikel 20)
en de bodem moet voldoende (water)doorlatend te zijn. Desnoods neemt de huurder hiervoor
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zelf maatregelen. Daarnaast dient de grasmat te bestaan uit voor dieren eetbare grassoorten.
Ook dient de grasmat onkruid vrij te zijn.
De afrastering rondom de weide moet een eenheid uitstralen conform wens van de gemeente.
Bij voorkeur wordt de weide afgerasterd met houten palen en groen of bruin kleurig band of
koord. Wit band is ook toegestaan. Wanneer huurder een ander type weideafrasteringsmateriaal wenst, dan dient huurder hiervoor toestemming te vragen aan de rentmeester.

Een trailer of aanhanger mag alleen binnen de afrastering van de gehuurde weide gestald
worden.
Het is toegestaan een paddock dan wel rijbak aan te leggen. Deze dient bij beëindiging van de
huur te worden verwijderd. De weide wordt opgeleverd als grasmat.

Aantrekken bezoekers weide
- Huurder dient zorg te dragen voor de veiligheid van de dieren. Hier hoort bij dat er voor
gezorgd wordt dat er zich zo min mogelijk derden op het terrein bevinden.
- Met uitdrukkelijke toestemming van de huurder mogen derden toegang verkrijgen tot de weide.
- De verhuurder staat het plaatsvinden van commerciële activiteiten op de weide niet toe.
In gebreke stelling en ontbinding huurovereenkomst
Wanneer huurder zich niet aan de huurovereenkomst en de regels houdt die betrekking hebben op de
recreatieve dierweides van de gemeente Lelystad, dan wordt huurder in gebreke gesteld.
Vervolgens zal verhuurder een waarschuwing uitgeven aan huurder dat huurder binnen 8 werkdagen
overtreding moet verantwoorden en herstellen. Wanneer de huurder de overtreding niet verantwoordt
en herstelt, wordt de overeenkomst ontbonden.
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Versie juli 2009

GOED BEWAREN
(Deze overeenkomst wordt
eenmalig verstrekt.)

HUUROVEREENKOMST
Ondergetekenden:
1.

de gemeente Lelystad, hierna te noemen "de verhuurster", op grond van artikel 171 van de
Gemeentewet en het daarop berustende mandaatsbesluit van 1 augustus 2000 (nr. SW 971 SO)
ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling BOR,

en
2. mevrouw ……., wonende ………, ……., te noemen “huurder”,
Overwegende, dat de gemeente dierweide ter beschikking stelt aan de eigen bewoners ten
behoeve van hobbymatig gebruik. Daaronder wordt voor paarden en pony’s ook begrepen het
rijden van basis wedstrijden bij de KNHS of het fokken van een veulen en daarnaast het
houden van ander kleinvee.
verklaren te zijn overeengekomen als volgt.
Huur van het perceel
Artikel 1.
De gemeente verhuurt aan de huurder, gelijk huurder van verhuurster in huur aanneemt, een perceel
grasland, …….., gelegen in gebied …….., een en ander zoals is aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende situatietekening, welke tekening bij deze overeenkomst is gevoegd en een
onlosmakelijk deel van deze overeenkomst vormt, groot …….. ha.
Artikel 2.
De huurder verklaart het gehuurde en wat daartoe behoort genoegzaam te kennen, in goede staat te
hebben aanvaard en derhalve af te zien van iedere aanspraak wegens gebreken.
De huur is persoonlijk en niet overdraagbaar.
Artikel 3.
1. De overeenkomst gaat in op …….. en eindigt op …………...
2. De huur wordt jaarlijks stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij de huurder voor 1 oktober
schriftelijk (aangetekend) te kennen geeft op verlenging van de overeenkomst geen prijs te
stellen.
3. Verlenging vindt niet plaats indien de verhuurster met inachtneming van de bepalingen van artikel
19 te kennen heeft gegeven de huur niet te willen voortzetten.
4. Huurder wordt van de wachtlijst geschrapt.

-2-

Artikel 4.
1. De huur als bedoeld in artikel 3 lid 1 bedraagt per ha. over het jaar 2013 € …….. ofwel voor dit
perceel € ……… (zegge: …………….. euro en ………….. cent). Over de huur is geen omzetbelasting verschuldigd. Een waarborgsom van € 500,00 wordt door huurder gestort. Over deze
waarborgsom wordt geen rente vergoed.
2. De huurprijs kan jaarlijks door de Raad van de gemeente worden aangepast. De huurder zal
hiervan door middel van de door verhuurster toe te zenden nota in kennis worden gesteld.
Artikel 5.
1. Alvorens tot beweiding van het gehuurde kan worden overgegaan dient een bij deze
overeenkomst behorende bijlage, met opgave van onder andere het aantal dieren, volledig
ingevuld en ondertekend door de verhuurster te zijn ontvangen, alsmede, indien het een groot dier
betreft, een afschrift van een dierenpaspoort, waaruit blijkt dat het dier voorzien is van een
identificatiechip of een DNA-onderzoek heeft ondergaan. De verplichting van het overleggen van
een afschrift van een dierenpaspoort geldt niet voor zover het te weiden dier behoort tot pluimvee,
schapen, geiten of runderen. Voor zover van toepassing dient in dat geval een afschrift van het
registratiebewijs te worden overgelegd.
2. Bij wijziging van het dierenbestand draagt de huurder zorg voor geactualiseerde bijlagen, als
bedoeld onder 2. Deze dienen binnen zes weken aan de verhuurster te worden verstrekt.
3. Indien de wijziging het gevolg is van overlijden of vervreemding van de dieren, dient dit feit binnen
dertig dagen aan de rentmeester van de gemeente medegedeeld te worden onder vermelding van
het voornemen, de huur al dan niet voort te zetten.
Gebruik van het perceel.
Artikel 6.
1. De huurder zal het gehuurde uitsluitend gebruiken voor beweiding van dieren in de recreatieve
sfeer, rekening houdend met de beperking overeenkomstig artikel 7. Het is niet toegestaan het
gehuurde aan te wenden voor beroepsmatige doeleinden of commerciële aard.
2. De huurder zal het gehuurde als een goed huurder en overeenkomstig het daaraan bij deze
overeenkomst gegeven gebruik en de daarvoor geldende voorschriften aanwenden.
Artikel 7.
1. Het gehuurde mag alleen door paarden, pony’s, runderen of kleinvee (waaronder wordt verstaan:
pluimvee, schaap, geit) worden beweid die het eigendom van de huurder zijn, zulks met
inachtneming van art. 10. Indien de in plaats van de in de eerste volzin genoemde diersoorten
andere dieren worden geweid, geldt als maximaal aantal dieren het aantal, genoemd in de bij
deze overeenkomst behorende veebezettingstabel. De huurder dient op eerste aanvraag en ten
genoege van verhuurster het bewijs van eigendom te overleggen.
2. Het is niet toegestaan het gehuurde, geheel of gedeeltelijk, onder te verhuren of aan een ander in
gebruik te geven, in welke vorm en onder welke benaming dan ook.
3. Het gebruik is een onverdeeld aandeel in de weide. Gezamenlijke huurders zijn elk voor zich
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenissen uit deze overeenkomst.
Artikel 8.
1. De huurder zal de percelen - voorzover dat nog niet is geschied - voorzien van een deugdelijke
buitenafrastering. Voorafgaand aan deze plaatsing dient het ontwerp daarvan ter goedkeuring
aan verhuurster te worden voorgelegd.
2. De huurder zal - voorzover nodig - zorgdragen voor de plaatsing en instandhouding van een
deugdelijke binnenrastering. Deze rastering behoeft terzake van de hoogte en de materiaalkeuze
goedkeuring van de verhuurster.
3. De huurder draagt zorg voor de benodigde vergunningen en ontheffingen voor het plaatsen en
hebben van rasteringen, ook voor reeds geplaatste rastering, voorzover daar nog geen
vergunningen en ontheffingen voor zijn aangevraagd.
Artikel 9.
1. De huurder onderhoudt zowel de in artikel 8 lid 1 als de in artikel 8 lid genoemde rasteringen,
hang- en sluitwerk, etc. ten genoegen van de verhuurster.
2 Aan de buitenzijde van de afrastering moet 1,00 m van de aangrenzende grasstrook door de
huurder worden onderhouden.
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3. Als de huurder in gebreke blijft het onderhoud aan de afrastering en de aangrenzende grasstrook
te verrichten zal door de verhuurster, op kosten van de huurder, het desbetreffende onderhoud
worden verricht.
Artikel 10.
1. In verband met de kans op beschadiging van de omringende beplanting is het gebruik van
bestrijdingsmiddelen niet toegestaan. Wel is huurder verplicht het aanwezige onkruid te
verwijderen. In uitzonderingsgevallen kan door de rentmeester toestemming worden verleend voor
chemische onkruidbestrijding.
2. Voor een goede weilandexploitatie is het noodzakelijk dat het weiland in percelen wordt
onderverdeeld en geregeld wordt omgeweid. De beweiding mag niet "grond kaal" geschieden, dus
dient de beweiding periodiek te worden gestopt en de mest te worden verspreid.
Artikel 11.
1. Het is de huurder toegestaan - voorzover van toepassing en voorzover dat nog niet is geschied de aanvoer van drinkwater te regelen. De aanvoer moet zodanig geschieden dat geen hinder of
overlast aan derden wordt toegebracht. De leidingen voor de drinkwateraanvoer moeten op een
juiste wijze in de bodem worden gelegd. Waar dat niet is gebeurd met betrekking tot de leidingen
die reeds zijn aangelegd dient dit alsnog te geschieden.
2. De plaats waar leidingen in de bodem worden gelegd wordt vastgesteld in overleg met de
verhuurster.
3. Indien de huurder in strijd met de onder lid 2 bedoelde afspraken leidingen aanlegt en/of
onderhoudt, wordt de aanleg overeenkomstig deze afspraken op kosten van de huurder door of
vanwege de verhuurster uitgevoerd.
Artikel 12.
Het is de huurder niet toegestaan bouwwerken op het gehuurde op te richten behoudens
voorafgaande toestemming van de verhuurster en met inachtneming van de bepalingen van het ter
plaatse geldende bestemmingsplan c.q. een wijziging van dat plan en de overige wet- en regelgeving
die op het oprichten van een bouwwerk van toepassing is.
Artikel 13.
1. Zowel de hooi- en/of stro-opslag, alsmede de eventuele mestopslag dan wel andere opslag
benodigd voor het gebruik van het verhuurde, is niet toegestaan anders dan in een, volgens de
bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan te bouwen stalling.
2. Op een perceel mag ten hoogste één opstal worden geplaatst, onverlet het bepaalde in artikel 12.
Indien meer huurders het genot van één weide hebben, dienen zij in onderling overleg het gebruik
van de opstal te regelen.
3. De te plaatsen opstal dient te voldoen aan de uitgangspunten die door de gemeente zijn
vastgelegd in de notitie “Recreatieve dierenweides in Lelystad”.
Artikel 14.
1. Het is verboden dieren buiten het gehuurde in het openbaar gebied te (laten) weiden.
2. Het is tevens verboden binnen het gehuurde handelingen te verrichten die niet in
overeenstemming zijn met het op grond van deze overeenkomst toegestane gebruik.
3. Het is verboden op of nabij het gehuurde te graven, bomen te kappen en andere handelingen te
verrichten zonder toestemming van de verhuurster.
4. Het is uitdrukkelijk verboden met motorvoertuigen op de in artikel 1 genoemde situatietekening
aangegeven paden te rijden, behoudens in noodzakelijke gevallen, zoals de aanvoer van voeder,
het ophalen van zieke dieren en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
5. Alle schade die ontstaat door het in strijd met dit artikel handelen door de huurder zal door of
vanwege de verhuurster op kosten van de huurder worden hersteld.

Overige verplichtingen van de huurder
Artikel 15.
De huurder vrijwaart de verhuurster voor alle aansprakelijkheid, ook ten opzichte van derden, voor
schade in welke vorm en onder welke benaming dan ook, welke het gevolg is van het gebruik van het
gehuurde door de huurder.
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Artikel 16.
1. Indien de huurder niet meer in Lelystad woonachtig is, wordt de huur beëindigd; de gegevens in
de Gemeentelijke basisadministratie zijn hierbij maatgevend.
2. De huurder dient van elke adreswijziging melding te maken bij afzonderlijke mededeling, gericht
aan de aangewezen rentmeester van de gemeente.

Rechten en verplichtingen van de verhuurster
Artikel 17.
De verhuurster zal de huurder gedurende de huurperiode het rustig genot van het gehuurde
verschaffen, met dien verstande dat de verhuurster niet instaat voor belemmeringen van feitelijke aard
die derden huurder in zijn genot van het gehuurde toebrengen.
Artikel 18.
De verhuurster heeft te allen tijde het recht het gehuurde te betreden om controlewerkzaamheden te
verrichten. De aanwijzingen van de betreffende ambtenaar / rentmeester voor de juiste uitvoering van
deze overeenkomst moeten nauwkeurig worden opgevolgd door de huurder.
Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 19.
1. De verhuurster heeft het recht de huurovereenkomst terstond te beëindigen, zonder inachtneming
van een opzegtermijn, zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, alsmede zonder
dat de verhuurster tot enigerlei schadevergoeding, in welke vorm en onder welke benaming dan
ook, is gehouden in geval van:
a) niet of niet tijdige voldoening van de huurprijs, gebrekkige of niet-nakoming van één of meer
verplichtingen welke uit deze overeenkomst of de wet, dan wel plaatselijke verordeningen c.q.
gebruiken, voortvloeien;
b) niet-beweiding of gebruik gedurende een aaneengesloten periode van tenminste drie
maanden
c) faillissement van de huurder, dan wel bij aanvraag om surseance van betaling, dan wel tijdens
surseance van betaling, alsmede bij beslaglegging op zijn vermogensrechten of zijn goederen.
2. De verhuurster kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen indien en voorzover de bestemming
van het perceel de beëindiging naar haar oordeel noodzakelijk maakt. Deze beëindiging geschiedt
schriftelijk en onder vermelding van de reden(en).
3. Het voorgaande lid is eveneens van toepassing in situaties waarin geoordeeld kan worden dat
een voortzetting van de huur niet langer noodzakelijk is o.a. in de volgende gevallen:
- als huurder zelf de beschikking heeft over een andere mogelijkheden voor houden van
dieren;
- als er elders door huurder permanent ook paarden / pony’s worden gehouden;
- als de dierbezetting te gering is voor een redelijke beweiding van de geboden
oppervlakte;
- als er een overgang is naar de beroepsmatige paardenhouderij of sportbeoefening.
4. Onder gebrekkige of niet-nakoming van verplichtingen als bedoeld in lid 1 onder a, welke een
grond voor onmiddellijke beëindiging vormen, worden in ieder geval begrepen het niet nakomen
van de verplichting als bedoeld in artikel 5 (opgave aantal dieren, ook na wijziging dierenbestand),
commerciëel gebruik of onderverhuur, een te groot aantal dieren, handelen in strijd met wetgeving
en/of verordeningen die op het gebruik van de weide van toepassing zijn.
5. De beëindiging van de overeenkomst is van kracht wanneer de verhuurster in de onder 1
genoemde gevallen daartoe de wens schriftelijk en onder vermelding van de reden(en) te kennen
heeft gegeven aan de huurder of diens curator.
6. De huurder is verplicht, als de verhuurster de overeenkomst beëindigt op grond van de bepalingen
van dit artikel, tot vergoeding van de kosten, schade en interesten, ook in het geval de verhuurster
geen beëindiging van deze overeenkomst maar nakoming van de overeenkomst vordert. De
huurder zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of door het enkele feit
van de overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming.
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Artikel 20.
1. Bij de beëindiging van de overeenkomst, onverschillig welke oorzaak deze beëindiging heeft, dient
de huurder het gehuurde schoon en vrij van opstallen op te leveren, ten genoegen van de
verhuurster, zonder dat de huurder recht kan doen gelden op enige schadevergoeding.
2. De weide wordt in goede en direct doorverhuurbare staat opgeleverd. Het grasmat dient voor
90% gesloten te zijn en te bestaan uit voor dieren eetbare grassoorten en onkruid vrij.
3. Indien niet of niet tijdig wordt opgeleverd, overeenkomstig het hiervoor gestelde, is de verhuurster
gemachtigd, tegen vergoeding van alle hieruit voortvloeiende kosten en schaden door de
huurder, de noodzakelijk geachte werkzaamheden uit te (doen) voeren.
4. De verplichting uit het eerste lid ten aanzien van de aangebrachte opstallen vervalt indien de
huurder de opstal overdraagt aan zijn opvolger of medehuurder. De Gemeente Lelystad is in deze
overdracht geen partij.

Artikel 21.
1. De verhuurster wordt door het aangaan van deze overeenkomst door de huurder gemachtigd uit
de waarborgsom alle vorderingen van de verhuurster terzake van deze verhuring op de huurder te
verhalen.
Indien een en ander meer dan genoemde waarborgsom beloopt behoudt de verhuurster voor het
restant een onmiddellijk opeisbare vordering, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de
eerste dag der opeisbaarheid tot aan die van de algehele voldoening.
2. De verhuurster zal van elk verhaal op de onder a genoemde waarborgsom aan de huurder kennis
geven, terwijl de huurder verplicht is de waarborgsom binnen 14 dagen na deze kennisgeving aan
te zuiveren.
Overige bepalingen
Artikel 22.
Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende lasten en belastingen komen voor rekening van de
huurder.
Artikel 23.
Partijen kiezen voor de uitvoering van deze overeenkomst woonplaats ten kantore van de verhuurster.
Aldus overeengekomen en in drievoud getekend te Lelystad d.d.
De huurder,

De verhuurster,

…………………………….

de gemeente Lelystad,
namens deze,
het hoofd van de afdeling BOR

V Reglement wachtlijst

REGLEMENT REGISTRATIE WACHTLIJST RECREATIEVE DIERWEIDES GEMEENTE LELYSTAD
(voorjaar 2018)
Artikel 1
Begrippen
Voor de uitvoering van dit reglement wordt verstaan onder:
- Belanghebbende: de persoon die zich wil laten inschrijven op de wachtlijst;
- Geregistreerde: de persoon die in de wachtlijstregistratie is opgenomen;
- Kandidaat-huurder: de geregistreerde die in aanmerking komt voor toewijzing van een
recreatieve dierweide.
Artikel 2
Inschrijvingseis
Alvorens in aanmerking te kunnen komen voor de toewijzing van een recreatieve dierweide of een
gedeelte daarvan dient de belanghebbende ingeschreven te zijn op de wachtlijst.
Artikel 3
Volgorde van inschrijving
Inschrijving op de wachtlijst geschiedt op volgorde van aanmelding. Een hernieuwde inschrijving na het
vervallen van de registratie als bedoeld in artikel 8 lid 4 wordt beschouwd als een nieuwe inschrijving.
Artikel 4
Eisen aan de persoon
Inschrijving op de wachtlijst is uitsluitend mogelijk indien:
- Belanghebbende inwoner is van de gemeente Lelystad. Ten bewijze daarvan legt de
belanghebbende een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie over.
- Belanghebbende bij de inschrijving een kopie van een geldig legitimatiebewijs overlegt.
- Belanghebbende tenminste de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt.
- Belanghebbende kan aantonen dat op of in de nabijheid van het woonadres geen
mogelijkheden bestaan om de te weiden dieren op verantwoorde wijze onder te brengen.
Artikel 5
Minderjarige kinderen
- Inschrijving op de wachtlijst is eveneens mogelijk ten behoeve van een minderjarig kind. In dat
geval wordt de inschrijving aangevraagd door de ouders of voogd(en) van het kind.
- De inschrijving als bedoeld in het vorige lid vervalt in het jaar dat het kind de leeftijd van achttien
jaar heeft bereikt. Op dat moment heeft het kind gedurende drie maanden vanaf de datum
waarop deze leeftijd wordt bereikt de gelegenheid om de inschrijving op eigen naam voort te
zetten. Op deze voortzetting zijn de bepalingen van artikel 2 van overeenkomst van toepassing.
Artikel 6
Inschrijvingskosten
Voor de inschrijving is de belanghebbende een bedrag van eenmalig vijftig euro (€ 50,-) verschuldigd,
welk bedrag op de eerste aanzegging dient te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling van het
inschrijfgeld komt de registratie niet tot stand.
Artikel 7
Actualisatie wachtlijst
- De wachtlijst wordt jaarlijks geactualiseerd. Om deze actualisatie mogelijk te maken zal aan de
geregistreerde op de wachtlijst jaarlijks een vragenformulier worden toegezonden.
- Het ingevulde vragenformulier wordt door de geregistreerde teruggezonden naar het daarop
vermelde adres. Op basis van de verstrekte gegevens wordt beoordeeld of de geregistreerde
de inschrijving kan voortzetten.
- Bij de terugzending van het vragenformulier legt de geregistreerde een uittreksel van de
Gemeentelijk Basisadministratie over, dan wel een recent afschrift van de bank- of girorekening,
waaruit de woonplaats en het adres van de belanghebbende blijken.
- Indien blijkt dat de inschrijving niet voortgezet kan worden, wordt de geregistreerde van de
wachtlijst afgevoerd. Aan deze afvoering zijn geen kosten verbonden.
Artikel 9
Toewijzing
- In beginsel komt voor toewijzing van een perceel de geregistreerde met de hoogste positie op
de wachtlijst het eerst in aanmerking.
- Bij de toewijzing wordt rekening gehouden met de geschiktheid van het perceel voor het soort
dier(en) dat de geregistreerde daarop wil weiden.
- Als geregistreerde mag u twee keer een recreatieve dierweide weigeren. Bij de derde weigering
wordt de registratie van kandidaat-huurder van de wachtlijst afgevoerd. Vervolgens kan
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belanghebbende zich opnieuw inschrijven op de wachtlijst. Belanghebbende komt dan
onderaan de wachtlijst te staan.
Wanneer belanghebbende zich wederom inschrijft op de wachtlijst, betaalt men niet nogmaals
€ 50,- inschrijfgeld.
Als belanghebbende of geregistreerde kunt u geen voorkeur geven voor een specifiek
weidecomplex. Een in het verleden opgegeven voorkeur wordt niet meegewogen bij de
toewijzing en geeft geen recht op afwijking van het voorgaande lid.
De kandidaat-huurder van wie de registratie is vervallen, kan zich opnieuw laten inschrijven. In
dat geval moet hij (opnieuw) voldoen aan alle eisen die in dit reglement zijn gesteld.
Er wordt maximaal één weide per huishouden verhuurt.

Artikel 10
Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders van Lelystad over
de inschrijving.
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VI Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen
1. Hoe kan ik de rentmeester bereiken?
De rentmeester is bereikbaar op paardenweides.lelystad@eelerwoude.nl
2. Ik ervaar wateroverlast, wat moet ik doen?
U bent als huurder verantwoordelijk voor de conditie van de weide. Dit houdt
onder andere in dat de bodem voldoende (water)doorlatend moet zijn. U
dient hiervoor desnoods zelf maatregelen te nemen.
Onder sommige dierenweides ligt drainage. Deze drainage wordt eens per 3
jaar in opdracht van de gemeente doorgespoten. Knelpunten die tijdens deze
werkzaamheden worden geconstateerd worden verholpen.
Als u een vraag heeft over de drainage dan kunt u hierover met de
rentmeester contact opnemen. De rentmeester is bereikbaar op
paardenweides.lelystad@eelerwoude.nl
3. Ik heb een vraag over de openbare ruimte rondom de weide, wie moet ik
benaderen?
U kunt hierover contact opnemen met de rentmeester. De rentmeester is
bereikbaar op paardenweides.lelystad@eelerwoude.nl
4. Welke huurders zitten in de klankbordgroep?
De klankbordgroep bestaat momenteel uit de volgende leden:
lid
vertegenwoordiger van
Dhr. M.A.M. van Ooijen
Complex Runderweg
Dhr. J.H.C. Nooter
Complex Runderweg
Mevr. D. Kuiper
Complex Larserringweg
Dhr. D.J.W. Overmaat
Complex Woldbos
Mevr. E.S.T. van Moppes
Complex Karveel Spoorlijn
Mevr. Visser
Complex Karveel Spoorlijn
5. Wat mag ik van de klankbordgroep verwachten?
De klankbordgroep fungeert als spreekbuis voor de huurders en kan
gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven. De klankbordgroep
communiceert met de huurders over de met gemeente en rentmeester
besproken punten.
6. Ik wil mijn weide overdragen aan mijn kind, kan dat?
Bij een volgende herziening van de huurovereenkomst worden hierover
bepalingen opgenomen. Heeft u hierover vragen voordat deze herziening is
doorgevoerd, dan kunt u hierover afstemmen met de rentmeester.

7. Ik wil mijn huur opzeggen, wat moet ik doen met de stal?
U kunt de stal verkopen aan de nieuwe huurder van de weide. De
verhuurder is hierin geen partij. Als er geen nieuwe huurder is of de nieuwe
huurder wil de stal niet overnemen dan dient u deze te verwijderen.
8. Op mijn stal ligt asbest, wat moet ik doen?
U dient hiervoor de volgende stappen te doorlopen:
1. Asbestinventarisatierapport op laten stellen door een gecertificeerd
bedrijf (asbestsanering);
2. Sloopmelding doen bij gemeente (4 weken voor start van het werk);
3. Acceptatie sloopmelding ontvangen van gemeente;
4. Asbest laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf (asbestsanering);
5. Gereed melden van het werk door het onder punt 4 genoemde
gecertificeerde bedrijf.
Voor informatie over de bovenstaande stappen kunt u contact opnemen met
Gemeente Lelystad, afdeling Dienstverlening (14-0320).
6. Het aantal dieren dat ik op mijn weide houdt wijzigt, wat moet ik doen?
U dient dit door te geven aan de rentmeester. De rentmeester is bereikbaar
op paardenweides.lelystad@eelerwoude.nl
7. Ik ervaar overlast van de dieren van een andere huurder, wat moet ik doen?
U dient dit eerst met de betreffende huurder te bespreken. Als de huurder de
regels (zie bijlage III) overtreed of de verplichtingen volgens de
huurovereenkomst niet nakomt dan kunt u hierover contact opnemen met de
rentmeester. De rentmeester is bereikbaar op
paardenweides.lelystad@eelerwoude.nl
8. Ik wil graag een energie- of watervoorziening op mijn weide, wat moet ik doen?
U kunt hiervoor een aanvraag indienen bij de betreffende netbeheerder.
Netbeheerder voor water is Vitens en voor elektriciteit Liander.
Aandachtspunten voor de aanleg van kabels en leidingen:
- Er mag geen hinder of overlast aan derden wordt toegebracht.
- U dient toestemming van de gemeente te ontvangen voor het tracé
waarin de kabel(s) en/of leiding(en) worden gelegd. De verantwoordelijk
ambtenaar kan u hierover informeren. Hij is bereikbaar op 14-0320.
- De kosten voor aanleg van kabels en leidingen komen voor rekening van
de huurder.

9. Welke dieren mag ik houden op een dierenweide?
U mag de volgende dieren houden op een dierenweide:
paard, pony, veulen, rund, kalf, stier, jongvee, ezel, schaap, geit, kip,
kalkoen, dwerg geit, eend, konijn en hond.
Als u andere dieren wilt houden dan dient u hierover af te stemmen met de
rentmeester. De rentmeester is bereikbaar op
paardenweides.lelystad@eelerwoude.nl

