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Context 
De gemeente heeft een hondenbeleid voor de openbare buitenruimte dat is vastgelegd in de 
Algemene Plaatselijke Verordening. Dit beleid (artikel 2:57 en 2:58 APV) houdt in hoofdzaak 
in dat: 
- hondenbezitters de hondenpoep op moeten ruimen; 
- hondenbezitters een doeltreffend opruimmiddel bij zich moeten dragen bij het uitlaten van 

de hond; 
- de hond niet op voor publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte 

speelplaatsen, zandbakken of speel- en ligweiden mag komen; 
- de hond binnen de bebouwde kom moet zijn aangelijnd, behalve in gebieden die door 

ons college als losloopgebied voor honden zijn aangewezen. 

Naast de desbetreffende artikelen in de APV hebben wij in de nota "Opmaat naar een 
gemeentebreed hondenbeleid" (2006/107321) beleidsuitgangspunten vastgesteld vooronder 
andere de inrichting van losloopgebieden. 
De uitrol bestaat uit het plaatsen van hondenpoepbakken en borden in de verschillende 
kernen en wijken. Doormiddel van bebording wordt in de openbare buitenruimte aangegeven 
waar honden verboden zijn volgens de APV en waar honden los mogen lopen. Naast het 
plaatsen van bakken en borden wordt er richting de bewoners gecommuniceerd over de 
spelregels van het hondenbeleid. 

Een groot aantal kernen in de gemeente is inmiddels ingericht. Thans gaan wij de kernen 
Rijsenhout, Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek voorzien van 
hondenpoepbakken en borden. Tevens gaan wij het aantal losloopgebieden voor honden 
uitbreiden. Op de zogenaamde hondenkaarten gaan wij deze gebieden aangegeven 
alsmede de speelplekken waar geen honden mogen komen. 

Probleemstelling 
Binnen de bebouwde kom geldt een aanlijnplicht voor honden. Gebieden waar honden wel 
los mogen lopen wijzen wij aan op basis van artikel 2:57 lid 2 van de APV. Het aantal 
losloopgebieden binnen de bebouwde kom in Rijsenhout en Weteringbrug kan worden 
uitgebreid. 
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Doelstelling | 
Wij verruimen de mogelijkheden voor honden om los te kunnen lopen binnen de bebouwde 
kom conform de criteria zoals genoemd in de APV en de nota "opmaat naar gemeentelijk 
hondenbeleid" van 18 juli 2006. 

Oplossingen ' 
Wij zijn van mening dat het aanwijzen van extra losloopgebieden past in de criteria, zoals 
vermeld in de Algemene Plaatselijke Verordening en in het gemeentelijk hondenbeleid. 
De gebieden zijn getoetst aan de volgende criteria die in de toelichting APV zijn benoemd: 
• verkeersveiligheid; 
• voorkomen van beschadigingen aan eigendommen van derden; 
• voorkomen van hinder voor voetgangers; 
• bestrijding van verontreinigingen van speelplekken; 
• voorkomen van dierenleed (bijvoorbeeld bijtincidenten met schapen en kippen). 

In het gemeentelijke liondenbeleid is tevens aangegeven dat uit moet worden gegaan van 
de volgende algemene criteria (aanvullend op de APV): 
• drie tot vijf losloopgebieden per wijk/dorp; 
• relatief groot gebied; 
• het gebied moet op loopafstand bereikbaar zijn. 

Bij de uitvoering van ijiet hondenbeleid vindt participatie plaats. Wij hebben de in het beleid 
verankerde criteria voor hondenlosloopgebieden besproken met de dorpsraden en enkele 
hondenbezitters en niet-hondenbezitters en in overleg met hen geschikte gebieden bepaald. 
De in het gemeentelijk hondenbeleid genoemde criteria zijn algemene uitgangspunten. Per 
dorp wordt maatwerk jgeleverd. Afhankelijk van de beschikbare ruimte wordt toepassing 
gegeven aan de criteria voor aanwijzing van losloopgebieden. Een belangrijk uitgangspunt 
hierbij vormt dat conflictsituaties tussen spelende kinderen op een speelplaats en 
(loslopende) honden voorkomen moeten worden. 

i 
i 

Bij de toetsing op verkeersveiligheidsaspecten hanteren wij als uitgangspunt dat er geen 
losloopgebieden direct langs hoofdontsluitingswegen (gecategoriseerd als 
gebiedsontsluitingsweg 50 km/h - Wegcategorisering 2011) worden aangewezen indien het 
gebied niet op een eenvoudige wijze, door de inzet van beperkte middelen, voldoende kan 
worden afgescheiden'van de weg. 

Rijsenhout: \ 
In Rijsenhout is op dit moment één losloopgebied aangewezen rondom de sportvelden aan 
het Konnetlaantje. Na overleg te hebben gehad met de dorpsraad Rijsenhout wijzen wij nog 
de volgende gebieden aan: 
a. een groenstrook langs de Schipperskade; 
b. een groenstrook langs de Rijshornstraat; 
c. een groenstrook direct ten oosten van de kruising Verremeer/Boeierstraat. 
Het totaal aantal losloopgebieden komt hiermee op vier hetgeen past in de 
beleidsuitgangspunten. 
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Ad. c: 
Van de zijde van de dorpsraad is uitdrukkelijk gevraagd om deze groenstrook als 
losloopgebied aan te wijzen. Door aanwijzing van deze strook wordt bereikt dat de 
losloopgebieden evenwichtig verspreid liggen binnen de kern. 
De groenstrook ligt wel langs twee 50 km wegen. In de nota wegcategorisering 2011 zijn 
deze wegen niet als gebiedsontsluitingsweg benoemd. Tussen de genoemde wegen en de 
groenstrook ligt een trottoir en voor een deel afschermende lage beplanting (gedeelte 
Boeierstraat). Om de groenstrook zal een hekwerk worden geplaatst, zodat honden niet 
zomaar de weg op kunnen rennen. Van hondenbezitters wordt wel verwacht dat zij hun hond 
hier goed onder appèl hebben. In de communicatie zal hier aandacht aan worden besteed. 

Weteringbrug. 
Door de dorpsraad in Weteringbrug is aangegeven dat zij een strook grond tussen de 
Weteringweg en de sportvelden geschikt achten om honden los te laten lopen. Wij stemmen 
hiermee in en wijzen deze strook aan als losloopgebied. 

Op de bijgevoegde tekening zijn de door ons aangewezen losloopgebieden in Rijsenhout en 
Weteringbrug aangegeven. 

Burgerveen, Lisserbroek en Zwaanshoek 
In de kernen Zwaanshoek en Lisserbroek zijn in het verleden al losloopgebieden 
aangewezen. De betreffende dorpsraden zijn hierbij betrokken geweest. De gebieden zijn al 
van bebording voorzien en op de hondenkaart worden deze gebieden aangegeven. In de 
kern Burgerveen is binnen de bebouwde kom geen geschikt terrein aanwezig. Buiten de 
bebouwde kom ligt een groenstrook naast de Aalsmeerderweg die in overleg met de 
eigenaar van het terrein geschikt is gemaakt om honden los te laten lopen. Aanwijzing van 
deze strook is niet nodig, omdat deze buiten de bebouwde kom ligt. Op de hondenkaart 
worden deze strook wel als geschikte losloopplek aangegeven. 

Effecten 
Door de aanwezigheid van losloopgebieden in de genoemde kernen hebben 
hondenbezitters mogelijkheden om hun hond los te laten lopen. Dit is in het belang van het 
welzijn van honden. Tevens zal de aanwezigheid van deze gebieden naar verwachting 
bijdragen aan het acceptatieniveau van het aanlijngebod voor honden op andere plaatsen in 
de openbare ruimte. 

Middelen 
De inrichtingskosten van de losloopgebieden ramen wij op € 15.000 exclusief btw. Dit zijn 
de geraamde kosten voor het plaatsen van borden en hondenpoepbakken bij deze gebieden 
en de kosten voor het plaatsen van een hekwerk. De kosten kunnen ten laste worden 
gebracht van de ter beschikking gestelde middelen voor maatregelen voor de uitrol van het 
hondenbeleid (prograhrima Kwaliteit fysieke omgeving, product 561). 
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Juridische aspecten 
De hondenbezitter heeft de mogelijkheid om z'n hond los te laten lopen in de 
losloopgebieden, maar is volgens het Burgerlijk Wetboek zelf aansprakelijk voor het gedrag 
van z'n hond (risicoaansprakelijkheid). 
Belanghebbenden kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep 
instellen tegen de aanwijzing van de losloopgebieden voor honden. 

In- en externe communicatie 
In Informeer besteden wij aandacht aan de uitrol van het hondenbeleid in Rijsenhout, 
Burgerveen, Lisserbroek, Weteringbrug en Zwaanshoek. Tevens krijgen alle hondenbezitters 
die in deze kernen hondenbelasting betalen een folder toegezonden waarop de 
losloopgebieden staan aangegeven. Op de plattegrond zijn tevens de speelplaatsen en 
speelweiden vermeld, zodat hondenbezitters ook geïnformeerd zijn over de plekken waar ze 
niet mogen komen met hun hond. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. op basis van artikel 2:57 lid 2 van de APV wijzen wij de volgende gebieden in Rijsenhout 

aan waar honden los mogen lopen: 
o een groenstrook langs de Schipperskade te Rijsenhout; 
o een groenstrook langs de Rijshornstraat te Rijsenhout; 
o een groenstrook direct ten oosten van de kruising Verremeer/Boeierstraat te 

Rijsenhout; 
o een strook grond bij de sportvelden langs de Weteringweg te Weteringbrug. 
Op de bijgevoegde tekeningen zijn de gebieden met een groene kleur aangegeven; 

2. deze nota ter informatie aan de raad aan te bieden. 

li'igeméester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
namens dezen, 
de portefeuillehouders, 

. Bak 

Bijlage(n) 

Aanwijzingsbesluit losloopgebieden met tekeningen 



Aanwijzingsbesluit op basis van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

I. Burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer wijzen op basis van artikel 2:57 lid 4 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening het volgende gebieden aan waar het, in afwijking van lid 1 
sub a van dit artikel, is toegestaan een hond los te laten lopen: 
o een groenstrook langs de Schipperskade te Rijsenhout; 
o een groenstrook langs de Rijshornstraat te Rijsenhout; 
o een groenstrook direct ten oosten van de kruising Verremeer/Boeierstraat te Rijsenhout; 
o een strook grond bij de sportvelden langs de Weteringweg te Weteringbrug. 
Op de bijgevoegde tekening zijn de losloopgebieden aangegeven. 

II. Dit besluit openbaar bekend te maken. 

Hoofddorp, 18 maart 2014 

de secretaris. de buroemeester 








