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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
 Kennis te nemen van de kosten voor het plaatsen van bebording als vervolg op
het hondenbeleid;
 In te stemmen met het overhevelen van een bedrag van € 76.000 vanuit de
Algemene Reserve naar de Investeringsreserve Groenalliantie en vanuit de
Investeringsreserve GA een krediet beschikbaar te stellen voor bovengenoemd
project voor € 76.000;
 In te stemmen met de meerjarige beheerlasten van € 18.000,- vanaf 2022 ten
laste van de exploitatie voor het onderhoud van de bebording.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 28 juni 2021 zal het algemeen bestuur volgens planning de Hondenverordening
Groenalliantie vaststellen. Direct daarna kan het dagelijks bestuur aanwijzingsbesluiten
nemen om de zonering vast te stellen.
De verordening zal op 1 oktober 2021 in werking treden. Het streven is om vanaf die datum
ook de zonering te laten ingaan.
Groenalliantie wil duidelijk communiceren over de regels die gelden ten aanzien van het
hondenbeleid. Daardoor weet de bezoeker waar hij of zij aan toe is en zijn de regels
gemakkelijker te handhaven voor onze Boa’s.
Na 28 juni zal op de website van Groenalliantie kenbaar worden gemaakt dat de verordening
is vastgesteld en dat hij op 1 oktober gaat gelden. De kaarten met de zones kunnen dan
worden gedownload.
In de gebieden worden de informatiepanelen aangepast en op de grenzen van zones worden
bordjes op paaltjes geplaatst om de zones in de gebieden aan te geven.
Panelen
Op de panelen wordt in eerste instantie een sticker geplakt. De tekst op deze sticker geeft
kort de regels weer die gelden ten aanzien van het hondenbeleid. Hij verwijst ook naar de
website voor de kaarten met de zonering.
Voor de langere termijn willen we de panelen geheel aanpassen. De zonering wordt dan in
de kaarten op de panelen weergegeven. Daarnaast willen we ook nieuwe ontwikkelingen in
de gebieden meenemen en enkele foutjes herstellen. Daardoor is het logisch om de panelen
niet direct te vervangen, maar te wachten tot de wijzigingen in het gebied zijn doorgevoerd.
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Wel is het voor de hand liggend om de panelen alvast opnieuw te laten ontwerpen met de
aangepaste kaarten.
Bordjes
Daar waar men via een pad een gebied waar honden verboden zijn, een losloopgebied of
een terrein voor hondenuitlaatservices binnentreedt, wordt dit met een bordje aangegeven.
Deze bordjes zijn essentieel om de gebruiker te informeren en om de zonering te kunnen
handhaven.
Er zijn in totaal ongeveer 300 paaltjes nodig waarop bordjes worden bevestigd met logo’s.
Aan beide kanten van het paaltje komt ten minste 1 bordje zodat vanaf beide zijden duidelijk
is welke zone men betreedt.
Kostenraming
De kosten van de bebording bedragen inclusief aanbrengen € 76.000, waarvan ca € 44.000
voor de nieuwe palen en € 22.000 voor het aanpassen van de infopanelen.
Het jaarlijks beheer en onderhoud van de palen en bordjes wordt volgens de TBM raming
ingeschat op € 18.000 per jaar. De kosten van onderhoud van de informatie panelen
veranderen niet.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 28 juni 2021
Gevraagd is om in te stemmen met dit betreffende voorstel.
DB 3 juni 2021
Kennis genomen van de stand van zaken hondenbeleid en van de mededeling dat er een
aparte kredietaanvraag wordt geagendeerd voor de bebording hondenbeleid.
AB 22 april 2021 en DB 31 maart 2021
In gestemd met een verhoging van het bestaande krediet Hondenbeleid met € 22.000 ten
laste van de Investeringsreserve van de Groenalliantie.
DB 8 oktober 2020
Ingestemd met een nieuw besluitvormingstraject om tot de Hondenverordening GA te
komen, waarbij de verordening in juli 2021 door het AB wordt vastgesteld en direct daarna
door het DB een besluit neemt over het vergunningenbeleid en de zonering (het
aanwijzingsbesluit).
DB 2 juli 2020
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 16 December 2019
Kennis te nemen van de terugkoppeling uit de eigen colleges van B&W waarbij het
voorgestelde op draagvlak is getoetst;
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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.
Hierbij is aangegeven dat na vaststelling van de Verordening (de juridische basis voor het
hondenbeleid) het bestuur een voorstel zal ontvangen voor de informatievoorziening
(algemene communicatie en bebording in de gebieden), afspraken met HUSsen en toezicht
en handhaving in de gebieden.
DB mei 2019:
Instemmen met het ontwikkelen van een verordening voor het hondenbeleid
AB 5 juli 2018:
Instemming met kredietaanvraag hondenbeleid
DB 9 november 2017: 4
Instemming met op te stellen hondenbeleid

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
N.v.t.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Aan het bestuur wordt gevraagd om ten behoeve van de bebording Hondenbeleid een
krediet beschikbaar te stellen van € 76.000 ten laste van de Investeringsreserve van de
Groenalliantie tot en met 31 december 2022.
De jaarlijkse extra lasten voor regulier onderhoud bedragen volgens TBM € 18.000.
6. COMMUNICATIE
De bebording is essentieel voor de communicatie over het hondenbeleid in de gebieden,
zodat de gebruiker weet waar hij of zij aan toe is en de boa’s de bezoekers kunnen wijzen op
de regelgeving.
De inwerkingtreding van de hondenverordening en de bijbehorende zonering worden via
persberichten, de website van Groenalliantie en de gemeentepagina’s gecommuniceerd.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.
8. VERDERE PROCEDURE
Uitvoering van uw besluit. De plaatsing van de borden en het aanbrengen van de stickers op
de informatiepanelen zal rond 1 oktober 2021 gereed zijn.
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Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur van Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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