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INLEIDING
De aanwezigheid van hondenpoep in de openbare ruimte is één van de grootste ergernissen
van mensen. De afgelopen jaren is de roep om hier wat aan te doen steeds luider geworden.
Het terugdringen van de overlast veroorzaakt door hondenpoep is één van de speerpunten
van het college van B&W van gemeente Scherpenzeel. Het coalitieakkoord voor de periode 2010 - 2014 “Verfrissend besturen” stelt voor om samen met de inwoners de overlast
van hondenpoep terug te dringen.
Burgerparticipatie
Bij het ontwikkelen van het hondenpoepbeleid is de behoefte van de burger geïnventariseerd met behulp van een enquête. In totaal zijn er 290 reacties binnengekomen. Het merendeel geeft aan dat overlast van hondenpoep wordt ervaren door de inwoners van Scherpenzeel. De gemeente Scherpenzeel is met de gegevens voortvarend aan de slag gegaan.
Het conceptplan is vervolgens gepresenteerd aan de bewoners van Scherpenzeel en is aan
de orde gekomen tijdens de inloopavond welke gehouden is op maandag 25 juni 2012.
Diverse invloeden
Overige factoren die een bepalende rol hebben gespeeld bij het ontwikkelen van dit beleid
is de financiële en fysieke ruimte en uiteraard het aantal honden in de bebouwde kom van
Scherpenzeel.
De gehouden enquête, literatuuronderzoek, planvorming, beleidsontwikkeling en de inloopavond hebben uiteindelijk geresulteerd in een hondenpoepbeleid wat is afgestemd op
de behoeften van Scherpenzeel.
Het doorlopen planproces heeft voorzien in een grote mate van burgerparticipatie en zal
moeten leiden tot een goede voortgang van de uiteindelijk te nemen maatregelen.
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1 HUIDIGE REGELGEVING
In de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (APV) hebben de volgende artikelen
betrekking op het beleid aangaande honden in de gemeente Scherpenzeel:
• Artikel 2:57 Loslopende honden;
• Artikel 2:58 Verontreiniging door honden;
• Artikel 2:59 Gevaarlijke honden.
De huidige APV bevat regels voor het uitlaten en verblijven van honden. Deze regels zijn
vertaald in verplichtingen voor hondenbezitters. Zo geldt conform de APV 2012 voor de
gehele openbare ruimte een opruimplicht.
Voor specifieke maatregelen ten aanzien van het hondenpoepprobleem dienen aanvullende
maatregelen genomen te worden. De APV 2012 biedt ruimte om deze aanvullende maatregelen middels een hondenpoepbeleid door te voeren. Bovendien is het mogelijk om een
sanctionering ten behoeve van handhaving in te voeren.
In bijlage 1 staan de betreffende artikelen uit de APV 2012 van de gemeente Scherpenzeel
volledig uitgeschreven.
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2 PROBLEEMSTELLING
Evenals vele andere gemeenten in Nederland, ondervindt ook Scherpenzeel overlast van
het uitlaten van honden. Zoals blijkt uit de gehouden enquête onder de bevolking van
Scherpenzeel is de overlast van hondenpoep voor veel burgers een grote ergernis. Ook de
grote respons aan reacties is een aanwijzing dat het probleem leeft. Meer details over de
gehouden enquête en de bijbehorende analyse staan beschreven in hoofdstuk 4 ‘Enquête
Hondenpoep’.
Tot nu toe heeft de gemeente Scherpenzeel geen specifiek beleid ten aanzien van hondenpoep. In de APV 2012 staan regels omtrent het uitlaten van honden, verontreiniging door
honden en gevaarlijke honden. Deze regels worden echter niet of onvoldoende gehandhaafd. Bovendien zijn er momenteel geen voorzieningen voor hondeneigenaren om de uitwerpselen op te ruimen. Hondenbezitters worden momenteel door gebrek aan handhaving
en voorzieningen onvoldoende aangemoedigd om hondenpoep op te ruimen.

Figuur 2.1 Een problematische hoeveelheid uitwerpselen, ernstige overlast en afstervende beplanting
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3 DOELSTELLING / BELEIDSUITGANGSPUNTEN
Het hondenpoepbeleid heeft alleen betrekking op de bebouwde kom van Scherpenzeel. Het
buitengebied wordt niet meegenomen. Hier speelt het hondenpoepprobleem niet.
Met het hondenpoepbeleid wil de gemeente Scherpenzeel het volgende bereiken:
• Het vaststellen van maatregelen om de overlast van hondenpoep terug te brengen;
• Het bieden van mogelijkheden aan hondeneigenaren om zelf de overlast van hondenpoep te beperken;
• Binnen een straal van driehonderd meter van een woning in de bebouwde kom dient
een voorziening (dispenser met opruimzakjes, honden uitlaatveld of honden uitlaatgebied) aanwezig te zijn;
• Een gezonder en leefbare openbare ruimte door minder verontreiniging van hondenpoep;
• Handhaving van de APV vergemakkelijken;
• Een aangenamer werkklimaat voor de plantsoenmedewerkers creëren.
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4 ENQUETE HONDENPOEP
De gemeente Scherpenzeel heeft onder de burgers van Scherpenzeel een enquête gehouden. Vijfhonderd adressen in de bebouwde kom van Scherpenzeel hebben een invulformulier ontvangen. In totaal zijn er 199 invulformulieren teruggestuurd. Via internet zijn er
nog eens 91 formulieren binnengekomen. In totaal hebben we 290 reacties (waarvan 51
hondenbezitters en 239 niet hondenbezitters) ontvangen. De respons is hiermee erg hoog.
4.1 Uitkomst enquête:
Locatie overlast:
De aangegeven locaties waar overlast wordt ervaren zijn velerlei. Dit varieert van het trottoir, wegen, gazon, heesters en zelfs op speelplaatsen. Tevens wordt er overal in de bebouwde kom overlast ervaren. Ook hier geldt dat voornamelijk in de eigen woonomgeving
en / of looproute overlast wordt ervaren.
Ervaart overlast:
• 66,6 % van de hondenbezitters ervaart overlast van hondenpoep;
• 87 % van de niet hondenbezitters ervaart overlast van hondenpoep.
Tabel 4.1 Mogelijke oplossingen (vooraf aangedragen in de enquête)

Mogelijke oplossingen
Poepbakken met zakjes
Meer handhaving
Honden uitlaatveldjes

Aantal geënquêteerden (meerdere keuzes mogelijk)
130
105
83

Tabel 4.2 Eigen aangedragen oplossing door de geënquêteerden 1

Mogelijke oplossingen
Opruimplicht

Aantal geënquêteerden (eigen aangedragen oplossing)
46

Tabel 4.3 Mogelijke uitlaatgebieden 2

Mogelijke oplossingen
Park Huize Scherpenzeel
Buitengebied / randen
dorp
Eikenlaan (noordzijde)
Breelaan (noordzijde)
Ringbaan / Akkerwindelaan (sloot)
Achter de Hoven
1
2

Aantal geënquêteerden (eigen aangedragen oplossing)
22
17
16
11
11
8

Overig aangedragen oplossingen zijn zeer sporadisch genoemd en daarom niet meegenomen.
Alleen de meest genoemde locaties zijn hier weergegeven.
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Een eerder gehouden steekproef welke door de SGP fractie van Scherpenzeel tijdens de
feestmarkt van 2011 is gehouden geeft een soortgelijk beeld. Hieruit is gebleken dat er een
grote behoefte is aan extra maatregelen om de overlast te beperken. Hondenpoep op het
trottoir is hierbij de grootste ergernis gebleken. Als belangrijkste maatregel is hier aangedragen om een opruimplicht voor hondenpoep in te stellen.
4.2 Conclusie enquête
De volgende conclusies vloeien voort uit de gehouden enquête:
• Er is een grote respons. Het hondenpoepprobleem leeft in Scherpenzeel;
• De overlast van hondenpoep is groot;
• Voorzieningen zoals het beschikbaar stellen van zakjes is zeer gewenst;
• Het aanleggen van honden uitlaatveldjes is voor een deel van de geënquêteerden gewenst;
• Mogelijke uitlaatgebieden zijn voornamelijk grotere groenstroken die verder gelegen
zijn van woningen;
• Handhaving is nodig om het hondenpoepprobleem terug te brengen tot beheersbare
proporties.
Inloopavond
Op maandag 25 juni 2012 heeft in de Breehoek een inloopavond plaatsgevonden waarbij
de gemeente Scherpenzeel haar conceptplan aan de inwoners van Scherpenzeel heeft gepresenteerd. Hierbij zijn de inwoners van Scherpenzeel geïnformeerd over de voorgenomen maatregelen van de gemeente Scherpenzeel.
De meeste hondenbezitters stellen de uitlaatstroken zeer op prijs. Verder bleek dat er meer
behoefte is aan meer opruimplicht en dat de beschikbaarheid van opruimzakjes vergroot
dient te worden. Naar aanleiding van de inloopavond zijn de volgende zaken veranderd:
• Diverse uitlaatgebieden op bepaalde locaties worden verwijderd. Dit worden gebieden
met opruimplicht;
• Er komt een extra plaats waar honden los mogen lopen;
• Er komen geen opruimbakken maar juist meer dispensers met opruimzakjes.
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5 MAATREGELEN
De gemeente Scherpenzeel wil meerdere instrumenten inzetten om het hondenpoepprobleem beheersbaar te houden.
5.1 Opruimplicht
Conform de APV 2012 geldt voor de gehele openbare ruimte een opruimplicht voor hondeneigenaren om uitwerpselen van hun hond(en) te verwijderen. Deze maatregel zal blijven gelden behoudens daarvoor speciaal aangewezen uitlaatvelden en uitlaatstroken. Deze
maatregel betekent een gedragsverandering bij veel hondeneigenaren. Het betekent dat
extra gehandhaafd moet worden of een eigenaar de uitwerpselen opruimt. De hondeigenaar
dient tijdens het uitlaten in het bezit te zijn van een opruimmiddel zoals bijvoorbeeld een
zakje of een schepje.

Figuur 5.1 dispenser met opruimzakjes

5.2 Opruimmiddel
Hondeneigenaren zijn in de huidige APV 2012 reeds verplicht om de uitwerpselen van de
honden in de openbare ruimte op te ruimen. Omdat honden dieren zijn en overal hun behoefte kunnen doen, is het de verplichting van de eigenaar om de uitwerpselen op te ruimen. Om de uitwerpselen op te ruimen worden opruimzakjes voorgesteld. Dit zijn speciale
hondenpoepzakjes waarin hondeneigenaren de hondenpoep in kunnen doen. Vervolgens
kan de hondenbezitter het hondenpoepzakje in een afvalbak of thuis in de kliko deponeren.
De opruimzakjes bieden mogelijkheden voor hondeneigenaren om de overlast te beperken.
Binnen de gemeente Scherpenzeel zijn er momenteel geen dispenser met opruimzakjes
aanwezig. Uit de enquête blijkt dat inwoners die gereageerd hebben behoefte hebben aan
opruimmiddelen. Hieruit kan vernomen worden dat het merendeel van de hondeneigenaren
de overlast begrijpen en graag mee willen helpen om deze zoveel mogelijk te beperken.
Het plaatsen van dispensers met plastic zakjes dienen eigenaren te stimuleren om de uitwerpselen op te ruimen. In figuur 5.1 is een voorbeeld van een dispenser met opruimzakjes
weergegeven.
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Locatie
Op plaatsen waar geen ruimte aanwezig is om een hond uit te laten zonder overlast te veroorzaken is het noodzakelijk om dispensers met opruimzakjes te plaatsen. Voornamelijk de
dichtbebouwde gebieden in Scherpenzeel komen in aanmerking voor het plaatsen van deze
voorzieningen. De precieze plaats dient zorgvuldig gekozen te worden. Een dispenser dient
niet pal naast een woning of op een vandalismegevoelige plaats te staan. Tevens dienen de
locaties op een logische plaats te staan waarbij rekening gehouden dient te worden met de
actieradius van de hondenbezitter en zijn of haar hond. In de bebouwde kom dient binnen
een straal van 300 meter van een woonhuis minimaal één van de beschikbare voorzieningen (dispenser met opruimzakjes, honden uitlaatveld en uitlaatgebied) aanwezig te zijn.
5.3 Honden uitlaatgebieden
Locaties die vrijwel geen overlast geven en geschikt zijn voor het uitlaten van honden kunnen als uitlaatgebied worden aangemerkt. Op deze locaties zal géén opruimplicht gelden.
Uitwerpselen worden in deze uitlaatgebieden niet opgeruimd. De gebieden hebben een
dusdanige schaalgrootte dat de hoeveelheid uitwerpselen door het gebied zelf verwerkt kan
worden. Dit heeft een gunstig effect op de beheerkosten. In deze zones geldt wel een aanlijnplicht voor honden.
5.4 Honden uitlaatvelden
Voor meer beweging zal de hond ook de mogelijkheid moeten hebben om los te lopen. Op
honden uitlaatvelden geld géén aanlijnplicht. Vanwege de hoge bebouwingsdichtheid is de
ruimte voor honden uitlaatvelden beperkt.
5.5 Verplichting dragen opruimmiddel
Hondenbezitters worden verplicht om een opruimmiddel bij zich te dragen. Hierdoor wordt
de verantwoordelijk voor het terugbrengen van de overlast bij de hondeneigenaren gelegd.
Deze maatregel is gemakkelijk te controleren. Er kan altijd gevraagd worden naar een opruimmiddel. Als die niet aanwezig is, kan er beboet worden. Het betekent dat hierop gehandhaafd moet worden. In principe maakt het niet uit welk opruimmiddel eigenaren gebruiken. Een zakje is het meest voor de hand liggend, maar als mensen een schepje willen
gebruiken is dit ook goed. De opruimplicht geldt echter niet voor blinden- geleidehonden
of andere honden die dienen als hulp of geleide voor gehandicapten.
In bijlage 2 staat aangegeven waar de betreffende dispensers, honden uitlaatvelden en honden uitlaatgebieden zich bevinden. Deze kaart is de volledige visualisatie van het hondenpoepbeleid en zal belangrijk zijn bij de voorlichting en handhaving.
In bijlage 3 wordt met behulp van afstandscirkels de dekking van de voorzieningen weergegeven.
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5.6 Bebording
Naar aanleiding van het hondenpoepbeleid zijn er de volgende drie typen borden nodig:
• Uitlaatstrook ‘Aangelijnd uitlaten’ ‘geen opruimplicht’;
• Verboden voor honden;
• Losloopterrein.
Een honden uitlaatgebied dient duidelijk gemarkeerd te worden middels aanduidingborden.
Hierop wordt duidelijk aangegeven dat in het betreffende gebied honden aangelijnd uitgelaten mogen worden en dat er geen opruimplicht geldt. Op honden uitlaatvelden geldt
eveneens geen opruimplicht en mogen honden los lopen. In figuur 5.2 staat een voorbeeld
van een aanduidingbord. Kinderspeelplaatsen is verboden terrein voor honden. Op deze
locaties zullen honden verbodsborden worden geplaatst.

Figuur 5.2 Voorbeeld aanduidingbord

5.7 Handhaving
Het succes van de te nemen maatregelen en voorzieningen staat en valt bij het handhaven
hiervan. Tevens speelt de bereidwilligheid van de hondenbezitter een grote rol. Handhaving is momenteel erg lastig uit te voeren. Het verplicht dragen van een opruimmiddel vergemakkelijkt het handhaven. De gemeente Scherpenzeel heeft ingestemd met het werken
via bestuurlijke strafbeschikking voor aanpak van overlastfeiten. Problematiek rondom
honden is een overlastfeit. De overlastfeiten met betrekking tot honden worden geaccordeerd bij het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Per uitgeschreven bon wordt €45,teruggestort aan de gemeente Scherpenzeel. Er is voldoende capaciteit om het hondenpoepbeleid in Scherpenzeel te handhaven door de aangestelde BOA’s uit Scherpenzeel en
Barneveld. In tabel 5.1 staat weergegeven welke boetes er gegeven worden indien men een
overtreding begaat.
Tabel 5.1. Overtreding (conform landelijke richtlijn, tarief 2012)

Overtreding
Als eigenaar heeft u geen opruimmiddel bij zich
Het niet opruimen van de uitwerpselen van de hond
De hond is niet aangelijnd
De hond bevind zich op plaatsen verboden voor honden
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6 FINANCIËN
Na het vaststellen van het hondenpoepbeleid dienen diverse inrichtingsmaatregelen genomen te worden om het beleid ten uitvoer te brengen. Uiteraard zijn hier aanleg- en beheerkosten aan verbonden.
Aanlegwerkzaamheden:
• Verwijderen oude bebording;
• Plaatsen nieuwe bebording;
• Plaatsen dispensers met opruimzakjes;
• Plaatsen afrastering;
• Communicatiemiddelen.
Voor het opstellen en uitvoeren van het hondenpoepbeleid is € 35.000,- beschikbaar gesteld middels de Kadernota van 2012. Het opstellen van het Hondenpoepbeleid is volledig
in eigen beheer uitgevoerd. Het beschikbare bedrag kan dus volledig aangewend worden
voor inrichting- en aanlegwerkzaamheden en handhaving in 2013. Het budget is toereikend
om de voorgestelde maatregelen uit te voeren.
Beheer:
• Reinigen honden uitlaatveld;
• Het vullen van de dispensers;
• Beschikbaar stellen zakjes.
Voor het uitvoeren van de beheermaatregelen zoals het reinigen van honden uitlaatvelden,
vullen van dispensers en het beschikbaar stellen van materialen is vanaf 2013 jaarlijks €
5.000,- beschikbaar.
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7 COMMUNICATIE / IMPLEMENTATIE
De effectiviteit van het hondenpoepbeleid wordt middels een goede communicatie versterkt. Voor hondenbezitters is het van groot belang dat ze geïnformeerd worden over de
geldende regels. Het op de hoogte brengen van de inwoners van Scherpenzeel bevordert de
sociale controle en een betere naleving van de nieuwe regelgeving omtrent het uitlaten van
honden.
Zodra de gemeenteraad het hondenpoepbeleid heeft vastgesteld dienen de benodigde inrichtingsmaatregelen uitgevoerd te worden. In tabel 7.1 is weergegeven welke belangrijke
aspecten hierbij aan de orde komen. Deze tabel geeft een helder beeld van hoe het één en
ander uitgerold moet worden.
Tabel 7.1 Uitvoering / organisatie implementatie hondenpoepbeleid

Actie
Officiële bekendmaking
Ter inzage legging hondenpoepbeleid
Opstellen en versturen informatiebrief hondenbezitters
(alleen binnen de bebouwde kom)
Aanbesteding leveren / plaatsen inrichtingselementen en
bebording
Aantrekken schoonmaakbedrijf (beheer)
Publicatie op website, gemeentepagina, persbericht etc.
Aanlegwerkzaamheden (uitvoering)
Gewenningsperiode (alleen waarschuwing)
Restrictief handhaven
Jaarlijkse publicatie via gemeentegids
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Datum / periode
1e week januari 2013
1e week januari 2013
Januari / februari 2013
Maart 2013
Maart 2013
Juni 2013
1 juli 2013 opgeleverd
1 juli t/m 31 augustus 2013
Vanaf 1 september 2013
vanaf 2014
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BIJLAGE 1 ARTIKELEN HONDEN APV 2012
Artikel 2:57 Loslopende honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:
a.
op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats,
zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
b.
binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd; of
c.
op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk
dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod in het eerste lid aanhef en onder b niet geldt.
3. De verboden in het eerste lid aanhef en onder a en b zijn niet van toepassing op de eigenaar of
houder van een hond:
a.
die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden;
of
b.
die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de
uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond
a.
die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden;
of
b.
die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale hulphond.
3. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het bepaalde in het eerste lid niet van toepassing is.
4. De eigenaar of houder van een hond – met uitzondering van degene in lid 2 genoemd – is verplicht, indien hij zich met een hond op een openbare plaats begeeft, een hulpmiddel bij zich te hebben, dat geschikt is voor de directe verwijdering van de uitwerpselen van de hond. Onder een
hulpmiddel wordt verstaan een stevig plastic of papieren zakje, een schepje dan wel hondenpoepgrijper.
5. De eigenaar of houder van een hond – met uitzondering van degene in lid 2 genoemd – is verplicht, indien hij zich op een openbare plaats begeeft het hulpmiddel volgens lid 4 op eerste verordening te laten zien aan de toezichthoudende ambtenaar of aan een opsporingsambtenaar.

HONDENPOEPBELEID

14

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
1. Indien het college een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of hinderlijk acht, kan het de
eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor
zover die hond verblijft of loopt op een openbare plaats of op het terrein van een ander.
2. Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd te houden
met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten hoogste 1,50 meter.
3. Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien te houden
van een muilkorf die:
a.
vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;
b.
door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en
c.
zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte binnen de korf een
geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe delen binnen de korf aanwezig zijn.
4 Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder c, dient een hond als bedoeld in het
eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een microchip die met een chipreader afleesbaar is.
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