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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
Kennis te nemen van de wijziging in besluitvormingstraject
Hondenverordening;
Het nieuwe besluitvormingstraject om tot de Hondenverordening GA te komen
vast te stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In de procedure voor het vaststellen van een verordening door een gemeenschappelijke
regeling zijn verschillende stappen voorzien:
1. Vaststellen verordening door DB (2 juli 2020)
2. Verzenden van de verordening naar gemeenten. Gemeenten kunnen een zienswijze
indienen
3. Besluit tot vaststelling van de verordening door het AB, waarbij de zienswijzen
worden meegenomen in de afweging (gepland 8 oktober).
4. Na dit besluit is het dagelijks bestuur bevoegd om aanwijzingsbesluiten te nemen om
een zonering (waar honden niet mogen komen of waar ze los mogen lopen) en een
beleid voor de vergunningverlening vast te stellen. (gepland voorjaar 2021).
Het is de bedoeling om bij het opstellen van de zonering en het vergunningenbeleid
gebruikers van het gebied (zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters) te betrekken. In
verband met Corona wordt eerst informatie verzamelend door middel van een enquête
(najaar 2020) en vervolgens worden de resultaten in bewonersbijeenkomsten (al of niet
digitaal) besproken.
Op 2 juli heeft het DB de verordening vastgesteld en naar de gemeenten laten zenden voor
het indienen van zienswijzen. De gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen a/d IJssel,
Waddinxveen en Gouda hebben gereageerd met geen of enkele kleine opmerkingen. De
gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft vooralsnog geen besluit genomen over het indienen
van een zienswijze, maar wel een andere procedure voorgesteld.
De gemeenschappelijke regeling maakt het mogelijk om de Hondenverordening met
meerderheid van stemmen vast te stellen. Voorgesteld wordt echter om dit onderwerp
uitsluitend bij volledige instemming van alle deelnemende gemeenten aan te nemen.
De reden hiervoor is de gevoeligheid van het onderwerp. Hondenbezitters zijn weliswaar in
absolute aantallen niet de grootste gebruikers van het gebied, zij zijn dit wel in frequentie.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft als argument gegeven dat zij van mening is, dat
de inwoners ook bij het vaststellen van de verordening geconsulteerd dienen te worden.
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Na vaststelling van de Hondenverordening zal het zoneringsvraagstuk middels participatie
worden opgesteld. De gebruikers van het gebied krijgen hiermee volgens de
participatieladder een hoge mate van inspraak. Ook de gebiedsadviescommissies worden
hierbij betrokken.
Omdat het college van Bodegraven-Reeuwijk, voorzien van aanvullende argumenten, niet
tijdig voor het AB tot besluitvorming kan overgaan, wordt een wijziging van proces
voorgesteld en wel als volgt:
Het DB van GA heeft een principe besluit genomen om te komen tot de Hondenverordening.
Met dit besluit wordt gestart met het participatietraject om tot de bijbehorende zonering van
de gebieden te komen. De oorspronkelijke planning is om in een DB van juli 2021 de
zonering vast te stellen.
Voorafgaand aan dit DB wordt er een AB gehouden om de hondenverordening vast te
stellen. Het DB is dan daarna bevoegd om (eventueel op dezelfde dag) met een
aanwijzingsbesluit de zonering vast te stellen.
De wijziging van de planning heeft geen vertraging tot gevolg. De Hondenverordening is een
zogenaamde “kapstok” en is nodig om daarop volgende besluitvormingen, waaronder de
zonering, mogelijk te maken.
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wordt verzocht om de interne besluitvorming over haar
zienswijze ruimschoots voor het AB van juli 2021 afgerond te hebben. De betreffende
wethouder en ambtelijke vertegenwoordiging zijn middels deze notitie daarvan op de hoogte.
Voor de overige gemeenten heeft dit geen consequenties. De door de betreffende
gemeentes ingestuurde zienswijzen worden meegenomen in dit proces.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 8 oktober 2020
Het DB stemt in met het aangepaste proces.
DB 2 juli 2020
Het DB heeft ingestemd met de aanscherpingen in de Hondenverordening Groenalliantie en
besloten de Hondenverordening Groenalliantie voor zienswijzen toe te zenden aan de
deelnemende gemeenten en
Het voorstel ter goedkeuring inclusief de nog te ontvangen zienswijzen voor te leggen aan
het Algemeen Bestuur.
DB 7 mei 2020
Het DB heeft ingestemd met het voorstel met betrekking tot de hondenverordening, onder
voorbehoud dat er nadere afstemming plaatsvindt op ambtelijk niveau en dat eventuele
aanscherpingen n.a.v. deze afstemming weer aan het DB worden voorgelegd.
AB december 2019:
GA’ te ontwikkelen.
Investeringsreserve Groenalliantie tot en met 31-12 2020. Ter dekking dit bedrag over te
hevelen van de Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie;
deelnemende gemeenten op te stellen, met één beleidsmatige grondslag voor het
hondenbezoek in de gebieden, waarin tevens aparte afspraken kunnen worden gemaakt
over de informatievoorziening, en handhavingscapaciteit- en bevoegdheden
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DB mei 2019:
et het ontwikkelen van een verordening voor het hondenbeleid
AB 5 juli 2018:
DB 9 november 2017: 4
DB 8 december 2016:
teitsimpuls Reeuwijkse Plassen e.o., en
Investeringsagenda RP 2016-2021

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De door Bodegraven Reeuwijk voorgestelde proceswijziging is intern binnen
Staatsbosbeheer juridisch gecheckt en voor akkoord bevonden.
Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling Groenalliantie Midden Holland,
is het Algemeen Bestuur bevoegd een verordening vast te stellen. Het besluit tot vaststelling
van een verordening door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven behoeft ten minste
een twee derde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen. Voordat de verordening
wordt vastgesteld, dient het Dagelijks Bestuur de concept verordening eerst voor zienswijze
aan de colleges van de deelnemende gemeenten voor te leggen. Bij toezending wordt melding
gemaakt van de datum waarop het Algemeen Bestuur voornemens is de verordening vast te
stellen en dat dus ook voor die genoemde datum de eventuele zienswijzen bekend zullen
moeten zijn. Het besluit tot vaststelling van de verordening wordt niet genomen binnen zes
weken na de datum van verzending van het concept. Eventuele binnengekomen zienswijzen
dienen te worden meegenomen in de besluitvorming door het Algemeen Bestuur. Na
vaststelling door het Algemeen Bestuur wordt de verordening gepubliceerd, waarna deze
inwerking zal treden. Publicatie dient, op grond van artikel 32k Wet gemeenschappelijke
regelingen, plaats te vinden in het gemeenteblad van elk van de deelnemende gemeenten.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Er zijn voor de wijziging in de procedure geen financiële consequenties.
6. COMMUNICATIE
Hierover is geen communicatie noodzakelijk anders dan binnen de deelnemende gemeenten
GA, dit is reeds gebeurd.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Dit voorstel is in nauw overleg met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en op ambtelijk
niveau ook met de andere gemeenten tot stand gekomen.
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8. VERDERE PROCEDURE
-

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,
Dhr. R. van Keulen,
Bestuurssecretaris
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