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In eerdere discussies over de APV is aangegeven dat artikel 2:57, vierde lid noodzakelijk is omdat anders 
de handvatten ontbreken te kunnen handhaven tegen overlast veroorzakende hondenuitlaatservices. Het 
huidig voorgestelde maximum aantal honden van 3 is echter nogal arbitrair, een bezwaar dat overigens 
ook zou gelden voor elk ander maximum aantal.

Artikel 2:47 behandelt hinderlijk optreden op openbare plaatsen en artikel 2:58 behandelt de regels rond 
opruimen van hondenuitwerpselen.

Vraag 1:
Geeft de combinatie van de artikelen 2:47 en 2:58 voldoende houvast om dergelijk optreden tegen 
overlast veroorzakende hondenuitlaatservices mogelijk te maken zonder dat er over een maximum aantal 
honden hoeft te worden gesproken?

Zo niet, waarom niet? 
Vraag 2:
Welke aanpassing van of toevoeging aan een van beide artikelen - niet zijn de een maximum aantal 
honden - zou dit optreden wel mogelijk maken.

Antwoord 1:
Nee.
Optreden tegen overlast veroorzakende honden uitlaatservices is lastig omdat er sprake moet zijn van 
‘onnodig hinder’ voor andere gebruikers of omwonenden, dat geconstateerd moet worden. Het stellen 
dat het uitlaten van meerdere honden (al dan niet door een honden uitlaatservice) op zichzelf,  onnodig 
overlast of hinder veroorzaakt gaat ver. Wel is het zeker dat meerdere loslopende honden in de gaten 
houden en zorgen dat de ontlasting wordt opgeruimd, een lastige zaak is. Niet opgeruimde hondenpoep 
veroorzaakt onnodig hinder en overlast, maar is juist doordat er sprake is van meerdere honden, lastig te 
constateren. Al met al lijkt artikel 2:47 lid 1b, lastig toepasbaar tegen bedoelde overlast. 

Handhavend optreden op basis van artikel 2:58 op de aanwezigheid van honden uitlaatservices is niet 
mogelijk. Er kan alleen handhavend worden opgetreden indien geconstateerd wordt dat de houder van 
de hond verzuimt om de uitwerpselen onmiddellijk op te ruimen. Ook hier geldt dat juist doordat er 
sprake is van meerdere honden, dit lastig in de gaten te houden is door de houder van de honden en 
overtredingen lastig te constateren zijn door handhavers.



Antwoord 2:
Het college is van mening dat het van waarde is om lid 4 toe te voegen aan artikel 2:57, om overlast die 
ontstaat, veroorzaakt door het uitlaten van meerdere honden tegelijk met in verhouding weinig 
begeleiders, tegen te kunnen gaan. Wij zijn van mening dat het voorgestelde artikel 2:57 vierde lid, in 
samenhang met de andere leden en artikelen, voldoende zijn om eventuele overlast door honden aan te 
pakken.  De APV is immers bedoeld om belangen van openbare orde, veiligheid, milieu en 
volksgezondheid te waarborgen. Lid 4 biedt de mogelijkheid om gebieden aan te kunnen wijzen, 
afhankelijk van de omstandigheden in die omgeving.  Een aanwijzing kan plaatsvinden op eigen initiatief 
na onderzoek of op aanvraag waarbij de belangen kunnen worden afgewogen. De aanwijzing is een 
besluit waartegen bezwaar gemaakt kan worden door belanghebbenden. Een en ander is in belang van 
de zorgvuldigheid van een dergelijk verbod.

Het voorgestelde aantal van maximaal drie honden per begeleider heeft te maken met de mate van 
controle op de honden. Hoe minder honden per begeleider, hoe beter de honden in de gaten (of in 
bedwang) kunnen worden gehouden. De hondenbescherming adviseert een maximum van vijf  honden 
tegelijk uit te laten per persoon. De mogelijkheid bestaat om dit getal leidraad te maken voor artikel 2:57 
lid 4. (https://hondenbescherming.nl/nieuws/2017/05/16/te-gek-om-los-te-lopen).    


