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Opmerking secretaris/bestuurder:  
 
Hoe communicatie raad/inwoners? 
Let op: in APV borgen!! 

 
Besluitvorming college: 
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Besluit college d.d. 23 juli 2013: 
 
1 t/m 6 conform advies besloten 
 
 
 
 
 
 
Beslispunten: 
1. De aangegeven gebieden conform de bijgevoegde hondenpoepbeleidskaart aan te wijzen als 

locaties waar Artikel 2:57 het verbod in het eerste lid, aanhef en onder b van de APV 2012 
niet van toepassing is en hiermee deze locaties vrij te stellen van aanlijnplicht. 

2. De aangegeven gebieden conform de bijgevoegde hondenpoepbeleidskaart aan te wijzen als 
locaties waar Artikel 2:58 lid 1 van de APV 2012 niet van toepassing is en hiermee deze 
locaties vrij te stellen van opruimplicht van uitwerpselen van honden. 

3. Het gehele buitengebied (buiten de kom grens wegenverkeerswet) aan te wijzen als locatie 
waar Artikel 2:58 lid 1 van de APV 2012 niet van toepassing is en hiermee het buitengebied 
vrij te stellen van opruimplicht van uitwerpselen van honden.                             

4. De begraafplaatsen conform Artikel 2:57 lid 1a zoals aangegeven op bijgevoegde 
hondenpoepbeleidskaart aan te wijzen als verboden gebied voor honden. 

5. Akkoord te gaan met een wijziging van de hondenpoepbeleidskaart waarbij de buitengebied 
locaties Achter de Hoven, Breelaan, Polsche Steeg en Nieuwstraat worden verwijderd van 
de kaart om zo hondenbezitters tegemoet te komen. 

6. Het genomen besluit bekend maken in de Scherpenzeelse krant en een visuele weergave van 
de hondenpoepbeleidskaart in de gemeentegids 2014 publiceren. 

 
Is het stuk intern vertrouwelijk? nee 
 
Inleiding  
Ter uitwerking van het raadsbesluit op veertien februari 2013 dient het hondenpoepbeleid nader 
geïmplementeerd te worden. Om het hondenpoepbeleid te kunnen handhaven en een volledige 
juridische grondslag te krijgen dient het college een aanwijsbesluit te nemen voor gebieden waar: 
• Honden in de bebouwde kom mogen loslopen; 
• Vrijstelling van opruimplicht voor uitwerpselen van honden geldt; 
• Honden verboden zijn. 
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Alle gebieden zijn aangegeven op de bijgevoegde hondenpoepbeleidskaart 2013. Dit geeft een 
duidelijk overzicht. De vrijstelling van opruimplicht voor uitwerpselen van honden voor het 
buitengebied staan niet weergegeven op de kaart. Alle inwoners van Scherpenzeel zijn persoonlijk 
geïnformeerd en hebben inmiddels een  hondenpoepbeleidskaart ontvangen. 
 
 
 
 
Beoogd effect  
Het vastgestelde hondenpoepbeleid effectueren zodat het beleid vanaf 1 september 2013  
gehandhaafd kan worden. Een versoepeling doorvoeren om de hondenbezitters per 1 september 
2013 tegemoet te komen en zo het draagvlak en de effectiviteit van het beleid verder te vergroten.  
 
Argumenten 
1. Het college is bevoegd om (conform artikel 2:57 van de APV 2012, lid 2) gebieden binnen de 

bebouwde kom aan te wijzen waar honden mogen loslopen. 
Conform het door de Raad vastgestelde hondenpoepbeleid worden gebieden aangewezen in de 
bebouwde kom van Scherpenzeel waar honden los mogen lopen. Conform de APV wordt 
middels dit B&W-besluit deze gebieden aangewezen. De losloopgebieden zijn weergegeven op 
de bijgevoegde bijlage “Hondenpoepbeleidskaart 2013”. 
 

2. Het college is bevoegd om (conform artikel 2:58 van de APV 2012, lid 3) gebieden binnen de 
gemeente Scherpenzeel aan te wijzen waar geen opruimplicht geldt.  
Conform het door de Raad vastgestelde hondenpoepbeleid worden gebieden aangewezen in de 
bebouwde kom van Scherpenzeel waar een vrijstelling geldt voor het opruimen van 
uitwerpselen van honden. Conform de APV wordt middels dit B&W-besluit deze gebieden 
aangewezen. Deze gebieden zijn weergegeven op de bijgevoegde bijlage 
“Hondenpoepbeleidskaart 2013”. 

 
3. Buiten de bebouwde kom levert het uitlaten van honden geen problemen op. 

In het buitengebied doen zich geen noemenswaardige problemen voor ten aanzien van het 
uitlaten van honden. Uitwerpselen van honden zijn hier geen probleem. Het college is  bevoegd 
om het gehele buitengebied vrij te stellen van opruimplicht. Deze maatregel past binnen de 
beleidsuitgangspunten van het hondenpoepbeleid.  
 

4. Het college is bevoegd om (conform artikel 2:57, lid 1a) gebieden aan te wijzen waar honden 
zijn verboden. 
Fysiek zijn de gemeentelijke begraafplaatsen al jarenlang verboden voor honden. Middels dit 
aanwijsbesluit met de bijbehorende hondenpoepbeleidskaart wordt hierbij daarvoor de 
benodigde juridische grondslag verkregen. 
 

5. Met de verwijdering van de genoemde locaties komen we de hondenbezitter tegemoet.  
Bij de uitvoering van het hondenpoepbeleid is gebleken dat diverse uitlaatstroken gelegen aan 
de randen van de bebouwde kom (Achter de Hoven, Breelaan, Polsche Steeg en Nieuwstraat) bij 
diverse hondenbezitters weinig draagvlak sorteert. Hierbij gaat het in het bijzonder over de 
aanlijnplicht die voor deze uitlaatzones geldt. De gemeente wil deze locaties als zijnde een 
tegemoetkoming aan de hondenbezitter voorlopig verwijderen van de hondenpoepbeleidskaart.  
 
De hoofddoelstelling van het hondenpoepbeleid is ervoor te zorgen dat de wegen, voet- en 
fietspaden in de bebouwde kom vrij zijn van hondenpoep. Uit de praktijk blijkt dat dit geen 
noemenswaardige problemen oplevert. Door deze locaties te verwijderen van de 
hondenpoepbeleidskaart vervalt de restrictie van de aanlijnplicht voor deze locaties. Deze 
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maatregel past binnen de beleidsuitgangspunten van het 
hondenpoepbeleid en zorgt voor een zeer groot draagvlak onder hondenbezitters wat de 
effectiviteit van het beleid sterk ten goede komt.  
 
 
 

6. De hondenbezitters dienen geïnformeerd te worden over dit aanwijzingsbesluit inclusief de 
versoepeling van het beleid. 
Dit aanwijsbesluit dient officieel bekend gemaakt te worden om uiteindelijk te kunnen 
handhaven en het beleid te effectueren. Het is niet noodzakelijk hondenbezitters hierover 
persoonlijk te informeren. Alle inwoners zijn namelijk al persoonlijk geïnformeerd over het 
hondenpoepbeleid. De wijziging omvat alleen een versoepeling van het beleid en wordt 
aangegeven met hondenbeleidspalen, de gemeentegids 2014 en via de Scherpenzeelse krant.   

 
Evaluatie 
Naar verwachting zal het hondenpoepbeleid in 2015 geëvalueerd gaan worden.   
 
Kanttekeningen 
N.V.T. 
 
Financiële aspecten (instemming Financiën nee) 
N.V.T. 
 
Communicatie (besproken met communicatieadviseur ja) 
Het is niet noodzakelijk hondenbezitters hierover persoonlijk te informeren. Alle inwoners zijn 
namelijk al persoonlijk geïnformeerd over het hondenpoepbeleid. De wijziging omvat alleen een 
versoepeling van het beleid en wordt aangegeven met hondenbeleidspalen, de gemeentegids 2014 
en via de Scherpenzeelse krant.   
 
Juridische aspecten / juridische grondslag voorstel (Instemming juridische zaken ja) 
Deze zijn verwerkt in het voorstel. De juridische grondslag van de APV is juist weergegeven. 
 
Personele aspecten  
N.V.T. 
 
Overige aspecten 
N.V.T. 
 
 
 
BIJLAGE 
Procedure-afspraken 
 
 
Openbaar 
Ja 
 
Ter informatie/besluitvorming naar raadsgriffie: 
nee 
 
Bijlagen: 
zo ja, bijlagen apart benoemen:  

• Hondenpoepbeleidskaart 2013  naar raad nee / vertrouwelijk nee; 
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• Kaart gemeentegids 2014  naar raad nee / vertrouwelijk nee; 
• Aanwijzingsbesluit hondenpoepbeleidskaart 2013  naar raad nee / vertrouwelijk nee; 
• Bekendmaking besluit   naar raad nee / vertrouwelijk nee; 

 
 
Ter advisering/instemming naar de OR: 
nee 
 
Besproken met portefeuillehouder: 
ja 
 
Publiceren/officiële bekendmaking 
Ja, via de Scherpenzeelse krant. 
 
Betrokkenheid andere afdelingen (integraal werken) 
nee 
 
Projectmatig werken 
nee 
 
Risico op misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O-beleid). Checklist beschikbaar op intranet 
n.v.t. 
 
Inkopen en aanbesteden 
n.v.t. 
   


