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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
De hondenverordening Groenalliantie Midden-Holland e.o. vast stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Bezoekers met honden zijn trouwe gebruikers van de natuur- en recreatiegebieden van
Groenalliantie. Er zijn ook wel eens conflicten waar honden bij betrokken zijn. Mensen (en
honden) zijn bijvoorbeeld bang voor grotere groepen honden en er zijn plekken waar honden
beter niet kunnen komen. Daarnaast speelt de problematiek van de hondenpoep. Nu de
gebieden van Groenalliantie drukker worden door de verbeteringen van de kwaliteitsimpuls,
woningbouw én Corona is er behoefte aan duidelijke regelgeving rond honden. Nu gelden de
Algemene Verordeningen van de verschillende gemeenten die voor het buitengebied vaak
niet gedetailleerd genoeg zijn voor de gebieden van Groenalliantie. Doorgaans is daarin het
hele buitengebied als losloopgebied aangewezen.
Met een nieuw hondenbeleid voor alle gebieden zorgen we ervoor dat de regels voor
hondenbezitters eenduidig en helder zijn en toegespitst op de gebieden van Groenalliantie.
Het hondenbeleid wordt vastgelegd in een hondenverordening. Dit is gebeurd in nauw
overleg met de deelnemende gemeenten.
In de hondenverordening is geregeld dat
 overal in alle gebieden een aanlijnplicht én opruimplicht geldt
 op specifieke soorten plekken, zoals speeltuinen, ligweides en stranden geen honden
mogen komen, maar ook in gebieden die het dagelijks bestuur hiervoor aanwijst
 het dagelijks bestuur plekken mag aanwijzen waar honden los mogen lopen.
Daarnaast is er regelgeving om te voorkomen dat er hinder is door grote groepen honden.
Het is daarom verboden om met meer dan drie honden per begeleider in het gebied te zijn.
Het dagelijks bestuur kan hiervoor een ontheffing verlenen.
Ook zijn bedrijfsmatige activiteiten met honden verboden als men daarvoor geen vergunning
heeft van het dagelijks bestuur. Daarbij gaat het om hondenuitlaat-services en
hondentrainers.
Voor het verstrekken van de ontheffingen en vergunningen is een beleid opgesteld dat door
het dagelijks bestuur wordt vastgesteld.
Zienswijzen gemeenten
De concept verordening is op 13 juli 2020 voor zienswijzen toegestuurd aan de gemeenten.
De gemeenten hebben hierop gereageerd, al dan niet met een zienswijze. De reacties zijn
verwerkt in de verordening.

Bij het opstellen van de verordening en het hondenbeleid zijn juristen van de deelnemende
gemeenten betrokken.
Participatie
Er is een enquête gehouden om te inventariseren hoe de gebieden gebruikt worden door
mensen die al of niet honden uitlaten en waar en hoe hierdoor overlast ontstaat. De
respondenten konden ook suggesties meegeven voor de inrichting van de gebieden. Er
waren 1933 reacties op de enquête.
Begin maart zijn de resultaten van de enquête en concepten van de verordening, zonering
en het ontheffingen- en vergunningenbeleid gedurende 3 weken gepubliceerd op de website
van Groenalliantie. Een ieder kon hierop via een apart mailadres reageren. Er kwamen ruim
honderd reacties.
Deze vragen en opmerkingen zijn beantwoord in een notitie, die eveneens is gepubliceerd,
samen met de aangepaste concepten van de verordening, de zonering en het ontheffingenen vergunningenbeleid.
Voor de resterende vragen zijn begin april MS-teams meetings georganiseerd per gebied.
De presentaties en vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op de website.
Voor hondenuitlaat-services, georganiseerde hondentrainers en particulieren die meer dan
drie honden uitlaten, is een aparte bijeenkomst gehouden over het ontheffings- en
vergunningenbeleid. Hier bleek dat er nog een vervolgoverleg nodig was met de
hondentrainers om een beter beeld te krijgen van de verschillende soorten hondentrainingen
die worden georganiseerd.
Ondanks dat er voor de meetings circa 850 uitnodigingen per mail zijn verstuurd, is het
aantal aanmeldingen met ongeveer 53, betrekkelijk klein. Mogelijk is men afdoende
geïnformeerd over het aanstaande hondenbeleid.
De Gebiedsadviescommissies zijn regelmatig geïnformeerd middels bijeenkomsten en een
stand van zaken bericht.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
AB 22 april 2021
Kennis te nemen van de voortgang van het project hondenbeleid;
Een verhoging van het bestaande krediet Hondenbeleid met € 22.000 ten laste van de
Investeringsreserve van de Groenalliantie vast te stellen;
Kennis te nemen van het advies van de Gebiedsadviescommissie Reeuwijkse Plassen e.o.
en Krimpenerwaard.
DB 22 april 2021
Kennis te nemen van de hondenverordening, het ontheffingen- en vergunningenbeleid en de
zonering
In te stemmen met de hondenverordening en deze voor te leggen ter vaststelling aan het
algemeen bestuur op 28 juni 2021
In te stemmen om zoals ambtelijk is voorgesteld de hondenverordening niet opnieuw naar de
gemeenten te sturen voor zienswijzen;
Het algemeen bestuur op 28 juni mondeling te informeren over de zonering en het
ontheffingen- en vergunningenbeleid.
AB 16 december 2019
Kennis te nemen van de terugkoppeling uit de eigen colleges van B&W waarbij het
voorgestelde op draagvlak is getoetst;
Vaststellen van het voornemen om een ‘Verordening reguleren hondenbezoek gebieden GA’
te ontwikkelen.
Het bestaande krediet van € 17.000 te verhogen met € 40.000 ten laste van de
Investeringsreserve Groenalliantie tot en met 31-12 2020.
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AB 5 juli 2018:
Instemming met kredietaanvraag hondenbeleid
4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De verordening is in overleg met de afdeling juridische zaken van Staatsbosbeheer tot stand
gekomen. Het is ook afgestemd met de juristen van de deelnemende gemeenten. De
gemeenten zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.
Na publicatie is bezwaar en beroep mogelijk tegen het besluit van het Algemeen Bestuur.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
N.v.t.
6. COMMUNICATIE
De verordening, het vergunningen- en ontheffingenbeleid en de zonering zijn onderwerp
geweest van een uitgebreid participatie-traject. De concepten van de hondenverordening,
het ontheffingen- en vergunningenbeleid en de zonering zijn in iedere fase gepubliceerd op
de website van Groenalliantie.
Het aanwijzingsbesluit en het beleid voor ontheffingen en vergunningen worden
gepubliceerd, waarna het van kracht wordt.
Het aanwijzingsbesluit en het beleid voor ontheffingen en vergunningen worden daarna
samen met de verordening geplaatst op de website van Groenalliantie.
Eén en ander wordt bekend gemaakt via een persbericht dat aan de lokale bladen wordt
gestuurd. Daarnaast zal de boswachter publiek hier aandacht aan besteden in zijn uitingen
op sociale media.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer, in overleg met de deelnemende gemeenten.
8. VERDERE PROCEDURE
De verordening dient conform de Wet Elektronische Publicaties gepubliceerd te worden,
waarna deze inwerking treedt.
De publicatie vindt gelijktijdig plaats met die van het aanwijzingsbesluit en het ontheffingenen vergunningenbeleid waarna verordening, aanwijzingsbesluit en beleid allen op 1 oktober
2021 van kracht worden.
Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,
Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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