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Hondenbeleid Brielle
Inleiding
De overlast van honden, met name van hun uitwerpselen, is geen nieuw fenomeen.
Hondenpoep bevindt zich dikwijls bovenaan de lijst van gemeentelijke ergernissen. Al jaren
ontvangt de gemeente klachten van haar inwoners over deze vorm van overlast. Door de
verhoogde publiciteit die is gegeven aan het feit dat er controle is geweest op hondenbelasting
in 2001, komen er veel vragen over hoe het geld daarvoor uitgegeven gaat worden.
De raad heeft in zijn vergadering d.d. 18 juni 2002 een motie aangenomen waarin naar voren
kwam dat hondenpoepbeleid op korte termijn ontwikkeld dient te worden. In het
collegeprogramma 2002-2006 is de bestrijding van de vervuiling van de omgeving, zoals door
hondenpoep, als eerste prioriteit opgenomen. Helaas heeft deze nota heeft om
organisatorische redenen enige tijd op zich laten wachten.
In december 2002 is aan de bewoners van de gemeente Brielle gevraagd hun inbreng te geven
bij de ontwikkeling van het hondenbeleid. De reacties die daarbij zijn ingebracht zijn
verwerkt in deze nota.

Doelstelling
De doelstelling van hondenbeleid is duidelijk: het verminderen van overlast van honden, met
name gericht op hondenpoep. Het is een duidelijk en tastbaar probleem waar iedereen over
mee kan praten, maar de oplossing is des te moeilijker.
Veel gemeenten hebben geprobeerd hondenbeleid op te stellen om de overlast tegen te gaan.
De zogenaamde "drie-sporen-aanpak" wordt door verschillende gemeenten gehanteerd. Het is
belangrijk dat de aanpak bestaat uit een combinatie van bieden, gebieden en verbieden. Dit
betekent:
1. het aanbieden van een oplossing voor het uitlaten van de hond of het opruimen van de
uitwerpselen;
2. het geven van goede voorlichting;
3. het stellen van regels en toezicht op de naleving.
Alleen een combinatie van deze drie aspecten biedt voldoende perspectief op een geslaagd
beleid.

Wettelijk Instrumentarium
De gemeente kent een sterk juridisch instrument om hondenoverlast tegen te gaan, te weten de
Algemene Plaatselijke Verordening Brielle 1996 (APV).
Hierin staan een aantal voorschriften waar een ieder binnen de gemeente zich aan heeft te
houden. Naast een aantal directe voorschriften biedt de APV ook de mogelijkheid om per
onderwerp nog nadere voorschriften vast te stellen.
Op dit moment staan in de APV de volgende voorschriften:
Artikel 2.4.17 Loslopende honden, verboden plaatsen, identificatie
Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten
lopen:
a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
3

Hondenbeleid Brielle
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats,
zandbak of speelweide of op een andere door burgemeester en wethouders aangewezen
plaats;
c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of door middel van tatoeage
aangebracht identificatiemerk, die de eigenaar of houder duidelijk doen kennen.
Artikel 2.4.17a Hinder door dieren
Degene die de zorg heeft voor een dier, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of
overigens voor de omgeving hinder veroorzaakt.
Artikel 2.4.18 Verontreiniging door honden
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet
van uitwerpselen ontdoet:
a. op een gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd voor het verkeer van
voetgangers;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide;
c. op een andere door burgemeester en wethouders aangewezen plaats.
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt
opgeheven, indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
Artikel 2.4.19 Gevaarlijke honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te
laten lopen op of aan de weg of op het terrein van een ander:
a. anders dan kort aangelijnd, nadat burgemeester en wethouders aan de eigenaar of de
houder hebben bekendgemaakt dat zij die hond gevaarlijk of hinderlijk achten en zij een
aanlijngebod in verband met het gedrag van die hond noodzakelijk vinden;
b. anders dan kort aangelijnd en voorzien van een muilkorf, nadat burgemeester en
wethouders de eigenaar of de houder hebben bekendgemaakt dat zij die hond gevaarlijk
of hinderlijk achten en zij een aanlijn- en muilkorfgebod in verband met het gedrag van
die hond noodzakelijk vinden.
2. In afwijking van artikel 2.4.17, aanhef en onder c, geldt voor het bepaalde in het eerste lid
bovendien dat de hond moet zijn voorzien van een optisch leesbaar, niet verwijderbaar
identificatiekenmerk in het oor of in de buikwand, inhoudende: (eisen tatoeage aangeven)
3. In het eerste lid wordt verstaan onder:
a. muilkorf: een muilkorf als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Regeling agressieve
dieren;
b. kort aanlijnen: aanlijnen van een hond met een lijn met een lengte, gemeten van hand
tot halsband, die niet langer is dan 1,50 meter
4. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing voorzover de Regeling
agressieve dieren van toepassing is.
Samengevat betekent het dat honden, binnen de bebouwde kom, op de weg (o.a. ook parken
en plantsoenen), altijd aangelijnd dienen te zijn. Honden mogen nooit op kinderspeelplaatsen,
zandbakken of speelweides en andere door burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen
komen. Gevaarlijke honden, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders,
dienen altijd aangelijnd, en eventueel gemuilkorfd, te zijn. De honden mogen geen hinder
veroorzaken. Verder mogen honden vrijwel overal hun behoefte doen, in het openbare gebied,
behalve op het gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is bestemd voor het verkeer van
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voetgangers, kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides en nader aangegeven plaatsen.
Indien de eigenaar of houder van de hond de uitwerpselen meteen opruimt mag de hond zijn
behoefte tevens doen op voetpaden en nader aangewezen plaatsen.

Mogelijkheden
De doelstelling van dit hondenbeleid is het verminderen van overlast van honden, met name
gericht op hondenpoep. Zoals eerder aangegeven is, mogen honden momenteel nagenoeg
overal hun behoeften doen, behalve op het gedeelte van de weg dat is bestemd of mede is
bestemd voor het verkeer van voetgangers, kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides en
andere aangewezen plaatsen, tenzij dit direct opgeruimd wordt.
Dit is een duidelijk kader, dat echter nauwelijks nageleefd wordt.
De regels zijn er, maar een goede aanpak is daarbij ook van belang. Uitwerking van de driesporen-aanpak leidt tot:

Het aanbieden van een oplossing voor het uitlaten van de hond en het opruimen van de
uitwerpselen.
Uitlaten
Honden mogen niet komen op kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweides en andere door
burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen. Verder dienen zij binnen de bebouwde
kom aangelijnd te zijn. Dit levert met name in de binnenstad problemen op. Honden hebben
hier door het aanlijningsgebod, nagenoeg geen bewegingsvrijheid. De wallen kunnen
aangewezen worden als gebied waar honden niet aangelijnd hoeven te zijn, met uitzondering
van de plaats waar de schapen zullen lopen. Dit levert geen verkeersonveilige situaties op.
In de woonwijken c.q. woonkernen, buiten de binnenstad, is de bebouwde kom gemakkelijk
en vrij snel te verlaten. Hierdoor hoeven daar geen losloopplaatsen aangewezen te worden.
Wel kan de recreatiezijde van het Spui tevens aangewezen worden als losloopplaats.
Opruimen van uitwerpselen
Indien er gezorgd wordt voor voldoende afvalbakken, met eventueel hondenpoepzakken, kan
de gehele bebouwde kom aangewezen worden als plaats waar het verboden is om honden hun
behoeften te laten doen, tenzij dit direct opgeruimd wordt. Er komt dus een algemene
opruimplicht voor eigenaar en houder van honden. Op de zogenaamde losloopplaats geldt
deze opruimplicht tevens voor de voetpaden.

Het geven van goede voorlichting.
Bij de kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides dienen verbodsborden aanwezig te
zijn. De losloopplaatsen (wallen en het Spui) dienen tevens door middel van borden
aangegeven te worden.
In Brielle info dient het beleid gepubliceerd te worden. Tevens kunnen er bij de
dierenspeciaalzaken, dierenartsen, buurtcentra en scholen posters opgehangen worden.

5

Hondenbeleid Brielle
Een informatiefolder met betrekking tot het hondenbeleid en een aanduiding van de
losloopplaatsen zal worden bijgevoegd bij het informatiepakket voor nieuwe bewoners.

Het stellen van regels en toezicht op de naleving.
De controle op naleving van de regels, met betrekking tot de aanlijnplicht (art. 2.4.17 APV)
en de algemene opruimplicht (art. 2.4.18 APV), ontbreekt op dit moment vrijwel volledig.
Om een effectieve handhaving te realiseren zal zowel politie als gemeente hierop moeten gaan
controleren, en zonodig proces verbaal opmaken. De controleur buitenruimte, werkzaam op
de afdeling Beheer Openbare Ruimte van de sector Grondgebied kan in eerste instantie
hiermee belast worden. Hij zal ondersteund kunnen worden door de ambtenaar handhaving
openbare orde.
Voordat tot handhaving overgegaan zal worden zal er een gewenningsperiode van een maand
zijn, ingaande van datum inwerkingtreding van dit beleid. Gedurende deze maand zullen de
eigenaars en houders van honden wel worden aangesproken maar er zal nog niet handhavend
worden opgetreden. Deze maand zal er zeer intensief gecontroleerd worden.
De controles zullen voornamelijk plaats vinden op de bekende hondenuitlaattijden.

Kosten, baten en dekking
De kosten van de borden, inclusief palen, voor het aangeven van de losloopplaatsen en het
einde van de losloopplaatsen zijn geraamd op € 3.800,-- (45 borden inclusief palen ad € 85,-per stuk).
De informatiefolders, huis aan huis verspreid, zijn geraamd op € 3.000,--.
Bijkomende kosten zijn verder de kosten van bordjes bij speelplaatsen e.d. en eventuele extra
vuilnisbakken.
Ten aanzien van de dekking wordt opgemerkt dat in de productenraming een bedrag is
opgenomen van € 10.000,-- voor het hondenbeleid, Product Milieubeheer, 723.00, categorie
333.000. Conform het collegeprogramma valt dit onderdeel onder prioriteit 1.

Overwegingen
Doordat de kosten van het hondenbeleid laag (maximaal € 10.000,--) gehouden dienen te
worden kunnen er niet aanzienlijk meer afvalbakken geplaatst worden.
De nadruk ligt met name op voorlichting en handhaving. De controle op de naleving van het
hondenbeleid legt echter wel een grote druk op de andere werkzaamheden van de controleur
buitenruimte en de ambtenaar handhaving openbare orde.

Voorstel
•

De wallen van de binnenstad Brielle en het gebied langs het Spui aanwijzen als
losloopplaats, met uitzondering van het stuk wallen waar schapen lopen.
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•

De bebouwde kommen van de gemeente Brielle, op grond van artikel 2.4.18 APV,
aanwijzen als plaats waar de eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen
dat de hond zich niet van uitwerpselen ontdoet, tenzij dit direct opgeruimd wordt.

•

Op de wallen van de binnenstad Brielle en het gebied langs het Spui is de eigenaar of
houder van een hond verplicht ervoor te zorgen dat de hond zich op de voetpaden niet van
uitwerpselen ontdoet, tenzij dit direct opgeruimd wordt.

•

Aanschaf en plaatsing van de borden.

•

Instrueren van controleur buitenruimte en ambtenaar handhaving openbare orde.

•

Voorlichting verzorgen, d.m.v. publicatie, informatie-folder en posters.

Tijdsplanning
Mei 2005
Juni 2005

Vanaf juli 2005

Verzorgen voorlichting
Gewenningsperiode, dagelijkse controle door de controleur
buitenruimte en de ambtenaar handhaving openbare orde (voor zover
mogelijk gecombineerd met diverse andere buitenactiviteiten)
Handhaving op hondenbeleid, aantal uren dat de controle wekelijks in
beslag neemt langzaam reduceren en onderdeel laten worden van de
reguliere werkzaamheden.
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