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Geachte heer Van den Berg,  
 
Op 20 april 2021 kondigde u aan om tijdens de raadsvergadering vragen te stellen over 
Kinderboerderij Houten in het ‘vragenhalfuur’. Dit naar aanleiding van een raadsinformatiebrief over dit 
onderwerp en berichten in de media. Omdat het onderwerp ‘Kinderboerderij Houten’ doorschoof naar 
de RTG van 11 mei 2021 beschouwen we uw informatieverzoek als vragen op grond van artikel 36 
van het Reglement van orde voor de raad. 

Vraag 1. Waarom steeds maatschappelijke onrust rond de kinderboerderij? Niet goed voor de 
kinderboerderij en betrokkenen. En hoe gaat u er voor zorgen dat het nu klaar is met de 
onrust? 

Antwoord: 

We werken met de vrijwilligers hard aan een heropening van de kinderboerderij en dat zouden we 
graag in alle rust doen. We willen ook transparant zijn over moeilijke keuzes die we soms moeten 
maken. De gemeente vaart ook een andere koers dan de voormalige exploitant. Dat is wennen. En 
daar hebben we begrip voor want de betrokkenheid van inwoners en vrijwilligers bij de kinderboerderij 
is groot. Het college merkt dat uitingen over de kinderboerderij in de publiciteit soms een eigen leven 
gaan leiden. Dat betreuren we ten zeerste. We hebben op verzoek van raadsleden en de media 
inzicht gegeven in de rapporten over de dieren en het advies van de bezwaarschriftencommissie. We 
gaan er vanuit dat daarmee vertrouwen ontstaat in de koers die de gemeente, coördinator en de 
vrijwilligers van de kinderboerderij uitzetten.  

Vraag 2: Welke deskundigen zijn geraadpleegd? 

Antwoord: 

De coördinator van de kinderboerderij, met een jarenlange ervaring met kinderboerderijen, heeft 
maatregelen aangegeven na het bestuderen van het rapport van Dos Schaafsma (bevoegd en 
ervaren dierenverzorger), een analyse van de kwaliteit en (on)mogelijkheden van het terrein en 
gebouwen, kennis van regelgeving en gesprekken met de dierenverzorgers van AB Midden Nederland 
en diverse dierenartsenpraktijken.  
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Vraag 3: Wij willen het integrale advies zien, transparantie en openheid nodig voor route naar 
toekomst, deelt u dat met raad en samenleving? 

Antwoord: 

De rapporten zijn inmiddels verzonden.  

Vraag 4: Hoe verhouden de adviezen van de gemeente zich tot de verklaring van de betrokken 
dierenarts, die zich niet herkent in de conclusie over dierenwelzijn, verzorging en vaccinaties? 

Antwoord: 

De dierenarts baseert zich mogelijk op de uitspraken in de media en dat is niet het complete verhaal. 
We hebben in de media gesproken over het dierenwelzijn, de gezondheid van de dieren, vaccinaties 
en ‘achterstanden’ als het gaat om het beheren van de dieren. Dit is naar de mening van het college 
onterecht geïnterpreteerd als kritiek op de dierenartsenpraktijk die Stichting Buitenwereld inhuurde. 
Stichting Buitenwereld is jaren en tot de overname primair verantwoordelijk geweest voor het 
dierenwelzijn op de kinderboerderij. De rapporten zijn onafhankelijk opgesteld en inmiddels hebben 
we de verbetering in gang gezet.  

Vraag 5: Heeft u in de aanloop naar de raadsinformatiebrief contact gezocht met de betrokken 
dierenarts, zo ja, waar heeft dat toe geleid, zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 

Kinderboerderij Houten heeft bij de dierenartsengroep geïnformeerd naar het verplichte GD Keurmerk 
Zoönosen 2021. Dit ontbreekt op de kinderboerderij. De dierenartsengroep gaf aan dat de 
noodzakelijke maatregelen hiervoor niet zijn genomen. Daarbij werd aangegeven dat dit niet te wijten 
is aan de dierenartsengroep. Dezelfde dierenarts heeft na de overname van de boerderij door de 
gemeente (per 1 maart) dieren gevaccineerd.  

Vraag 6: Herkent u de zorgen over meerdere belangen die spelen rond betrokkenen en de 
toekomst van de kinderboerderij? 

Antwoord: 

Er worden via verschillende kanalen zorgen geuit, maar we herkennen niet dat dit voorkomt uit 
verschillende belangen. Voor zover wij kunnen overzien hebben alle partijen inclusief de gemeente 
één belang, namelijk dat er een goede kinderboerderij en speeltuin is en blijft in Houten voor onze 
Houtenaren. Over de invulling van dit belang lopen de meningen uitéén.  

Vraag 7: Spelen financiën ook een rol bij het inkrimpen van de dierenpopulatie? 

Antwoord: 

Nee. 

Vraag 8: Wat zijn precies de plannen van de gemeente met de kinderboerderij, en wat is er 
allemaal nog nodig voor heropening? En wat is de verwachte termijn, aangenomen dat dit weer 
kan binnen de coronaregels? 
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Antwoord: 

De coördinator en vrijwilligers werken hard aan een heropening. Er zijn veel maatregelen en controles 
noodzakelijk om de kinderen weer te laten spelen en in contact te brengen met de dieren. Zodra dit op 
orde is, gaan de kinderboerderij en de speeltuin weer open.  

Voor de langere termijn zoeken we een nieuwe exploitant en we gaan er vanuit dat deze op 1 januari 
2022 kan beginnen. Voor de zomer willen we met omwonenden en vrijwilligers hiervoor een 
programma van eisen opstellen. 

Een afschrift van deze brief wordt aan de leden van de gemeenteraad verzonden. 

 

Als u nog vragen hebt kunt u contact opnemen met Reinier Heere via telefoonnummer (06 311 
0354). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders 
de secretaris,     de burgemeester, 

 
  
 

 

A.J. Barink     G.P. Isabella 


