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ONTWERP-BESLUIT
Uw bestuur wordt voorgesteld om:
 Een krediet van € 17.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Investeringsreserve
Groenalliantie voor het opstellen van een gemeenschappelijke verordening als juridisch kader
voor het ontwikkelen van hondenbeleid.

ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 9 november 2017 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om een gemeenschappelijke
verordening op te stellen om de hondenoverlast in de terreinen van Groenalliantie adequaat te
kunnen aanpakken. Het Algemeen Bestuur is op 7 december 2017 over de aanpak geïnformeerd
via een mededeling. Het doel is om overlast van honden in de gebieden van Groenalliantie zoveel
mogelijk te beperken en te reguleren zodat zowel de hondenbezitter als de niet-hondenbezitter
zich welkom voelt in de gebieden van de Groenalliantie.
Ontwikkelen en vaststellen gemeenschappelijke verordening GA
De eerste stap voor het ontwikkelen van het hondenbeleid voor de gebieden van de GA is het
opstellen van een gemeenschappelijke verordening als juridisch kader voor het ontwikkelen van
hondenbeleid. Deze verordening zal door het bestuur van de Groenalliantie moeten worden
vastgesteld. Vervolgens zullen de gemeenteraden van de deelnemers aan de GA moeten
instemmen met de gemeenschappelijke verordening op grond van de Wgr voor het
werkingsgebied van Groenalliantie. Voor het ontwikkelen van de gemeenschappelijke verordening
wordt een kredietaanvraag gedaan van € 17.000. Dit krediet is bedoeld om de volgende
werkzaamheden te kunnen financieren:
 Ontwikkelen concept verordening GA
 Bespreking concept verordening GA met deelnemende gemeenten GA (in twee ronden)
 Ontwikkelen definitieve verordening GA
 Vaststelling door bestuur GA (2e helft 2018)
 Vaststelling definitieve verordening GA door deelnemende gemeenten (1e helft 2019)
Vervolg
Na vaststelling van de gemeenschappelijke verordening door het Algemeen Bestuur van de GA
worden de andere vier sporen conform het GA-bestuursbesluit van 9 november 2017 opgepakt en
uitgewerkt (eerste helft 2019). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de reguliere
dienstverlening (beheer) en leiden tot de volgende resultaten:
1. Een vergunningenregeling voor hondenuitlaatservices (HUSsen)
2. Aangepaste zonering van de recreatiegebieden zodat duidelijk is waar honden wel en niet
mogen loslopen, te beginnen met een pilot in de Reeuwijkse Hout
3. Heldere en voor iedereen toegankelijke informatievoorziening over de regels voor het
uitlaten van honden in de terreinen (analoog en digitaal)
4. Een handhavingsstrategie op basis van de resultaten onder punt 1 t/m 4
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VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
-

AB 8 december 2016: instemming met Uitvoeringsplan Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse
Plassen e.o., en Investeringsagenda RP 2016-2021
DB 9 november 2017: besluit tot opstellen gemeenschappelijke verordening aanpak
hondenoverlast.

JURIDISCHE PARAGRAAF
Deze projectresultaten voorzien in een juridische legitimiteit om overlast van honden in de
terreinen te kunnen handhaven en verbaliseren en om adequate regulering en spreiding van
hondenuitlaatservices mogelijk te maken.
Sjabloon volmacht bijgevoegd: ja/nee

FINANCIËLE PARAGRAAF
Investeringskosten
De totale investeringskosten inclusief toeslagen zijn geraamd op € 17.000. Voorgesteld wordt om
dit krediet ten laste te brengen van de Investeringsreserve Groenalliantie.

COMMUNICATIE
Een communicatieplan is onderdeel van het project
Publicatie bijgevoegd: ja/nee

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Interne afstemming binnen Staatsbosbeheer en in afstemming met de ambtelijke overleggroep
van de deelnemers in Groenalliantie.

VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. Mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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