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1. Inleiding
Op 11 december 2001 heeft u beleidsregels vastgesteld met betrekking tot het gebruik van dummy
launchers voor hondentraining in De Put van Heenvliet en op 10 februari 2002 gepubliceerd en in
werking getreden. Jaarlijks worden aan 6 á 7 personen toestemming verleend om in De Put van
Heenvliet gebruik te maken van dummy launchers voor maximaal 8 dagen. In maart 2010 heeft een
inwoner van Zwartewaal bezwaar aangetekend tegen het gebruik van het recreatiegebied voor dit
doel. Betrokkene heeft toen verwezen naar de hinder voor het publiek (recreanten) en de verstoring
van flora en fauna. Bij het beantwoorden van de brief is toegezegd, dat de beleidsregels geëvalueerd
zouden worden en waar nodig aangepast.
De Put van Heenvliet wordt in de komende periode tot 2016 omgevormd tot een recreatie Plas van
Heenvliet. Gelet hierop dient opnieuw te worden afgewogen of dan wel in welke mate er nog
toestemmingen verleend kunnen worden voor hondentrainingen met gebruik van dummy launchers.
2. Beoogd effect
Gewijzigde beleidsregels vaststellen die beter aansluiten bij de in ontwikkeling zijnde gebruiksfunctie
van De Put van Heenvliet.
3. Argumenten
Dummy launchers vallen onder de Wet wapens en munitie (WWM). De Circulaire Wet wapens en
munitie 2005 bepaalt, dat ze worden aangemerkt als vuurwapens in de zin van artikel 2, eerste lid,
categorie III, onder 1, van de WWM. Dummy launchers dienen te worden aangemerkt als toestellen
voor beroepsdoeleinden die geschikt zijn om projectielen af te schieten zoals bedoel in artikel 2, lid 1,
categorie III onder 2 van de WWM. Voor het voorhanden hebben van een dummy launcher is derhalve
een verlof vereist als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de WWM, te verlenen door de korpschef in
de woon- of verblijfplaats van de aanvrager.
De korpschef eist vooraf een toestemming van de terreinbeheerder. Het betrokken gebied De Put van
Heenvliet ("rijksdriehoek") wordt door het rijk verhuurd aan de gemeente Brielle. Als rechthebbende
op de grond bestaat bij de gemeente de bereidheid voor het gebruik van dummy launchers in
beperkte mate toestemming te verlenen. In verband daarmee zijn in 2002 beleidsregels opgesteld hoe
en wanneer de gemeente gebruik wenst te maken van haar privaatrechtelijke bevoegdheid.
De beleidsregels van 2002 gaan uit van maximaal 15 personen aan wie toestemming verleend kan
worden voor het gebruik van dummy launchers. Hieraan is een gebruik van maximaal 8 dagen per
jaar gekoppeld. Deze norm is echter niet opgenomen in de verleende toestemmingen; de reden
hiervan is onbekend. Dit betekent dat de maximaal toegestane belasting van het gebied van maximaal
120 dagen per jaar in de praktijk hoger uit zou kunnen vallen. Het aantal van 120 dagen was voor
Groenservice Zuid-Holland in 2002 een acceptabele belasting.
Verder zijn in beleid beperkende voorschriften opgenomen als:
o

persoonsgebondenheid toestemming;

o

per training maximaal 5 honden gelijktijdig aanwezig (dit is niet als norm opgenomen in de
afgegeven toestemmingen);

o

gebruik dummy launchers niet toegestaan tussen zonsondergang en zonsopgang;

o

gebruik dummy launchers niet toegestaan tijdens vogelbroedseizoen;

o

het gebied is beperkt tot de zogenaamde "rijksdriehoek", het gebied dat wordt omgeven door het
Brielse meer, Kanaaldijk West en de Wieldijk. In dit gebied zijn gevestigd: Outdoor Brielle
(paintballcentrum), vereniging van modelbouwvliegtuigen en een roeivereniging.

In het vigerende bestemmingsplan "Landelijk Gebied, eerste herziening" heeft het betrokken gebied
de bestemming "dagrecreatieve doeleinden" en zijn de gronden bestemd voor groenvoorzieningen,
extensieve vormen van dagrecreatie zoals wandelen en fietsen en voor kleinschalige dagrecreatieve
voorzieningen. De voorgenomen wijziging van het bestemmingsplan brengt hierin geen verandering.
Het trainen van honden met gebruik van dummy launchers valt onder deze bestemming.
In het betrokken recreatiegebied zijn geen wandel- en/of fietspaden aangelegd en is sprake van
natuurlijke begroeiïng (bosschages etc.) en niet van een gecultiveerd recreatiegebied. Tot het moment
dat hierin verandering komt, kunnen de hondentrainingen met gebruik van dummy launchers dan ook
plaatsvinden, zij het onder het stellen van de hieronder benoemde beperkingen.
4. Draagvlak en risico’s
In april 2010 is de politie reeds gevraagd of er aanleiding is om de beleidsregels te wijzigen. Van
politiezijde is toen aangegeven, dat de gemeente goed en verantwoord omgaat met de verklaringen
en dat het gehanteerde beleid destijds zorgvuldig tot stand is gekomen. De suggestie is gedaan om
tijdens vakanties het gebruik van dummy launchers niet toe te staan, gelet op de recreatieve functie
van het gebied.
Contact is opgenomen met Groenservice Zuid-Holland, omdat zij in 2002 ook advies heeft uitgebracht.
Nader onderzoek heeft echter uitgewezen, dat Groenservice Zuid-Holland in tegenstelling tot eerder
was aangenomen géén beheersfunctie heeft in dit gebied en hier ook geen toezicht houdt. Wel is
afgesproken dat Groenservice Zuid-Holland geïnformeerd wordt over ontwikkelingen, zodat hiermee
rekening kan worden gehouden bij andere percelen waarvoor zij wel bevoegdheden hebben.
Vervolgens is contact gezocht met de eigenaar van De Put van Heenvliet, hetgeen valt onder de het
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf, directie Vastgoed. De heer J. Offermans van genoemde
directie heeft aangegeven geen problemen te hebben met het voorgestane gebruik, mits in de
voorschriften van de te verlenen toestemmingen een verbod wordt opgenomen om patronen van de
dummy launchers weg te werpen of achter te laten in het gebied. Hieraan zal gehoor worden gegeven.
5. Aanpak/uitvoering
Gezien het feit, dat er jaarlijks hooguit 7 toestemmingen worden verstrekt, is er aanleiding om het
aantal toestemmingen beperkt te houden tot 7. Het aantal belastbare dagen dient te worden
gehandhaafd op 8. Hierdoor wordt de belasting van het gebied teruggedrongen tot 56 dagen per jaar.
Gelet op het vorenstaande kunnen de volgende beleidsregels worden vastgesteld m.b.t. het verlenen
van toestemming voor het gebruik van dummy launchers:
1.

De toestemming zal zich beperken tot het deel van terrein rondom De Put van Zwartewaal, dat
wel wordt aangeduid met de benaming "rijksdriehoek", oftewel het gebied begrenst door het
Brielse Meer, Kanaaldijk West en de Wieldijk, m.u.v. het gebied in gebruik bij het Outdoor
Centrum, de vereniging van modelbouwvliegtuigen en de roeivereniging.

2.

De toestemming wordt verleend voor de duur van één kalenderjaar en mag gedurende maximaal
8 dagen per jaar worden gebruikt; niet tijdens schoolvakanties. Uiterlijk een werkdag
voorafgaande aan het voorgenomen gebruik van deze toestemming dient de houder dit te melden
bij bzm.boa@brielle.nl.

3.

Aanvragen om toestemming moeten minstens twee maanden voor het begin van het
desbetreffende kalenderjaar zijn ingediend.

4.

Per kalenderjaar wordt aan maximaal 7 personen (hierna te noemen "houder") een toestemming
verleend voor het gebruik van een dummy launcher.

5. Verzoeken betreffende trainingen in verenigingsverband krijgen daarbij voorrang op particuliere
aanvragen.

6.

Van de toestemming mag slechts gebruik worden gemaakt indien een verlof, als bedoeld in de
Wet wapens en munitie, is verleend voor het hebben, vervoeren en gebruiken van een dummy
launcher.

7.

De toestemming is persoonsgebonden en overdracht aan of gebruik door een ander dan de
vermelde houder is niet toegestaan.

8. De training dient zich te beperken tot 5 honden gelijktijdig.
9.

De dummy launcher mag niet worden gebruikt tussen zonsondergang en zonsopgang.

10. De dummy launcher mag niet worden gebruik tijdens het vogelbroedseizoen (vanaf 15 april tot 15
juni).
11. De houder dient alle nodige maatregelen te nemen om te voorkomen dat door het gebruik van de
dummy launcher en/of de hondentraining andere bezoekers van het terrein in gevaar worden
gebracht of worden gehinderd.
12. Patronen van de dummy launchers mogen niet worden weggeworpen of achtergelaten in het
gebied de Put.
12. De houder is aansprakelijk voor alle schade aan personen of goederen die door het gebruik van de
dummy launcher en/of de hondentraining mocht ontstaan.
13. In verband hiermee dient de houder zich verzekerd te hebben tegen wettelijke aansprakelijkheid
en wel zodanig dat mogelijke hiervoor bedoelde schaden onder de dekking vallen.
14. Bij aanwezigheid op het terrein met een durnmy-launcher dient de houder op eerste verzoek van
een opsporingsambtenaar of toezichthouder de toestemming met het bijbehorende verlof te
tonen.
15. Aanwijzingen van een opsporingsambtenaar of een toezichthouder voor wat betreft het gebruik
van het terrein en de dummy launcher dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
16. Bij niet nakoming van een of meer van de hiervoor bovenmelde voorwaarden, of bij overschrijding
van het aantal genoemde gebruiksdagen, kan de toestemming onmiddellijk, zonder nadere
waarschuwing of anderszins, worden ingetrokken.
6. Communicatie
De beleidsregels publiceren in Briels Nieuwsland.
7. Kosten, baten en dekking
n.v.t.
8. Advies
U wordt geadviseerd om de beleidsregels m.b.t. het verlenen van toestemming voor het houden
van hondentrainingen met gebruik van dummy launchers in De Put van Heenvliet - gewijzigd vast te stellen en te publiceren.

