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1. ONTWERP-BESLUIT
- Het beleidskader 'Honden in georganiseerd verband' vast te stellen;
- kennis te nemen van de instemming van twee-derde van de deelnemers met de
voorgestelde wijziging van de Algemene Verordening;
- de wijziging van de Algemene Verordening vast te stellen.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
Op 10 december 2010 is uw Algemeen Bestuur geïnformeerd over het opstellen van een
beleidsnota Honden. In die beleidsnota is aangegeven dat er een toename is van
hondenverenigingen en hondenuitlaatservices en de daarmee verwante toename van
problemen en incidenten. In de beleidsnota worden voorstellen gedaan voor het reguleren
van grotere groepen honden in het gebied.
Bijgevoegd treft u het beleidskader honden aan dat de basis is voor de wijziging van de
Algemene verordening. Dit dient als toelichting voor de wijziging.
Advies:
U wordt gevraagd in de Algemene Verordening een algeheel verbod op te nemen voor het
gelijktijdig door één persoon begeleiden van meer dan drie honden. Op dit verbod kan
ontheffing worden verleend door of namens het Dagelijks Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur wordt in de aansluitende vergadering voorgesteld de wijziging van de
Algemene Verordening met ingang van 1 januari 2015 in werking te laten treden. In de
tussentijd wordt de communicatie in het gebied georganiseerd en wordt een
vergunningstelsel voor de uitlaatcentra opgezet.
3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
- Besluit Dagelijks Bestuur van 7 oktober 2010 tot het maken van een uitvoeringsnota honden
in georganiseerd verband;
- behandeling van het beleidskader 'honden in georganiseerd verband' en het te wijzigen
artikel van de Algemene Verordening door het Dagelijks Bestuur op 25 oktober 2012;
- instemming met de wijziging van de Algemene Verordening door de gemeenten Zuidplas en
Lansingerland en de Provincie Zuid-Holland.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Het Algemeen Bestuur is volgens de Gemeenschappelijke regeling voor het Recreatiegebied
Rottemeren (hierna de Regeling) bevoegd verordeningen vast te stellen en dus ook te
wijzigen. Op grond van artikel 27 van de Regeling behoeft het ontwerp van een
wijzigingsverordening instemming van twee derde van de deelnemers voordat deze door het
Algemeen Bestuur wordt vastgesteld.
5. FINANCIËLE GEVOLGEN
Het aanpassen van de Verordening en het opstellen van aanwijzingsbesluiten valt binnen de
reguliere dienstverlening van G.Z-H aan het schap. Deze kosten worden uit bestaande
middelen gefinancierd.
Na besluitvorming wordt geïnventariseerd op welke plaatsen aanwijzingsborden nodig zijn en
in hoeverre de kosten daarvan (in de uitvoeringsnota geschat op € 15.000) binnen het budget
van terreinbeheer kunnen worden opgevangen.
Financiële paragraaf bijgevoegd: nee
6. COMMUNICATIE
Naast de publicatie in het Provinciaal Blad en het informeren van onder andere de
deelnemers van het schap zullen, na wijziging van het bijbehorende beleid, de bestaande
borden in het gebied worden aangepast. Tevens zal een aantal nieuwe borden op de
betreffende locaties geplaatst worden. Daarnaast zullen de hondenbezitters, instructeurs van
hondenverengingen en eigenaren / personeel van hondenuitlaatservices tijdens de
surveillance in het gebied door de handhavers worden geïnformeerd. Daarbij kunnen zij
gebruik maken van folders.
7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
In overleg met de leden van de klankbordgroep uit het gebied.
8. VERDERE PROCEDURE
- Het Dagelijks Bestuur zal de wijziging op 1 januari 2015 in werking laten treden zodat het
gewijzigde beleid in het nieuwe recreatieseizoen van kracht is;
- het Dagelijks Bestuur zal de vastgestelde wijziging laten publiceren in het Provinciaal Blad
van de Provincie Zuid-Holland;
- voorbereidingen voor de inwerkingtreding van het nieuwe beleid met ingang van 1 januari
2015, door onder meer de benodigde communicatie en vernieuwing van de bebording in gang
te zetten.
Namens het Dagelijks Bestuur van het
Recreatieschap Rottemeren

G.J. Sytsema
accountmanager G.Z-H

Het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren;
gelezen de voordracht van het Dagelijks Bestuur van 4 juni 2014, nummer 2014-470138332;
overwegende zijn besluit van 29 november 2007 om te komen tot de vaststelling van een
Algemene Verordening van het Recreatieschap Rottemeren welke op 1 januari 2008 in werking is
getreden;
gelet op artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling van het Recreatieschap Rottemeren;
overwegende dat het in verband met een steeds veranderende maatschappelijke gebruik van de
openbare gebieden en openbare wateren gewenst is om de geldende Algemene Verordening te
wijzigen;
besluit vast te stellen de volgende wijziging van de Algemene Verordening voor het
Recreatieschap Rottemeren:
Artikel I

Wijziging verordening
Na artikel II.5 wordt het volgende artikel toegevoegd:
Artikel II. 5A
Behoudens een ontheffing van het Dagelijks Bestuur is het verboden voor een
natuurlijk persoon gelijktijdig meer dan drie honden in zijn macht hebben.

Artikel II

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015, doch uiterlijk één dag na publicatie
in het provinciaal blad van Provincie Zuid-Holland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juni 2014,
De voorzitter,

de secretaris,

dhr. R.A.M. van der Sande
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