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1. ONTWERP-BESLUIT
Het bestuur wordt voorgesteld:
 Het aanwijzingsbesluit te nemen voor de zonering voor het hondenbeleid;
 Het beleid voor het verlenen van ontheffingen voor het uitlaten van meer dan
drie honden en vergunningen voor het bedrijfsmatig uitlaten en trainen van
honden vast te stellen.
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 het aanwijzingsbesluit
nemen om de zonering vast te stellen en het beleid voor ontheffingen en vergunningen
vaststellen.
De verordening zal op 1 oktober 2021 in werking treden. Het streven is om vanaf die datum
ook de zonering en het beleid te laten ingaan. Dit kan nadat zowel de verordening als het
aanwijzingsbesluit én het beleid zijn gepubliceerd.
De zonering zal dan middels bebording zijn aangeduid in de gebieden (zie het voorstel
Hondenbebording in het GA DB van 28 juni).
Aanwijzingsbesluit
In het aanwijzingsbesluit (bijlage) wordt vastgelegd waar honden los mogen lopen, waar ze
verboden zijn en waar hondenuitlaatservices mogen werken. In de overige gebieden moeten
honden aangelijnd zijn. De zones zijn op kaarten (bijlage) weergegeven.
Beleid voor ontheffingen en vergunningen
De verordening verbiedt het uitlaten van meer dan drie honden per begeleider. Hierop kan
het dagelijks bestuur een ontheffing verlenen.
Het bedrijfsmatig uitlaten en trainen van honden zonder vergunning is verboden.
In het beleid in de bijlage is beschreven hoe en onder welke voorwaarden het Dagelijks
bestuur van Groenalliantie ontheffingen en vergunningen kan verlenen.
Participatie
Zowel de zonering als het beleid voor ontheffingen en vergunningen zijn tot stand gekomen
na een intensief participatie traject. Eerst is door middel van een enquête informatie
verzameld over het gebruik van de gebieden en overlast door honden. De resultaten zijn
gepubliceerd op de website van Groenalliantie, samen met concepten van de zonering en
het beleid. Hier zijn reacties op gekomen die zijn opgenomen in een notitie, die samen met
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de nieuwe concepten is gepubliceerd op de website. Vervolgens is een reeks online
bijeenkomsten gehouden met stakeholders, waarvan de uitkomsten zijn verwerkt in de
versies zoals die nu voorliggen.
Over de resterende discussiepunten bent u geïnformeerd in de vergadering van 3 juni 2021.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
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;
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
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4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Met de vaststelling van de hondenverordening door het Algemeen Bestuur is het dagelijks
bestuur bevoegd om via een aanwijzingsbesluit een zonering vast te stellen en ontheffingen
voor het uitlaten van meer dan drie honden te verlenen, als ook vergunningen voor het
bedrijfsmatig uitlaten van honden en trainen van honden. Hiervoor is beleid ontwikkeld.
5. FINANCIËLE PARAGRAAF
N.v.t.
6. COMMUNICATIE
Het aanwijzingsbesluit en het beleid voor ontheffingen en vergunningen wordt gepubliceerd,
waarna het van kracht wordt.
Het aanwijzingsbesluit en het beleid voor ontheffingen en vergunningen worden samen met
de verordening gepubliceerd op de website van Groenalliantie.
Een en ander wordt bekend gemaakt via een persbericht dat aan de lokale bladen wordt
gestuurd. Daarnaast zal de boswachter publiek hier aandacht aan besteden in zijn uitingen
op sociale media.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer in overleg met juristen van de deelnemende
gemeenten.
8. VERDERE PROCEDURE
Het aanwijzingsbesluit en het beleid voor ontheffingen en vergunningen dienen te
gepubliceerd in overeenstemming met het bepaalde in de Wet elektronische publicaties
(WEP). De publicatie vindt gelijktijdig plaats met die van de verordening, waardoor
verordening, aanwijzingsbesluit en beleid allen op 1 oktober 2021 van kracht worden.

Hoogachtend,

Dhr. ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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