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Vraag 1: 1.2: verlengen wordt verdagen. Wat wordt hiermee bedoeld?

In de praktijk is er geen verschil. In plaats van de vergunningaanvraag met 8 weken te verlengen wordt het 

nemen van een besluit met 8 weken uitgesteld.

Vraag 2: 2.14: Waarom vervalt lid 1? Het betreft hier de winkelwagentjes. In de oude tekst wordt 

verwezen naar milieubeheer. Kunt u toelichten waarom u de verantwoordelijkheid voor de winkelkarren 

weghaalt bij de ondernemer?

De verantwoordelijkheid blijft bij de ondernemer. Het verbod is niet meer nodig omdat dit al jaren geen 

problemen meer oplevert.

 Vraag 3: 2.31.c: Op het terras spijzen of drank verstrekken aan personen die geen gebruik maken van het 

terras. Kunt u aangeven wat u bedoelt en op welke manier u gaat handhaven?

Het artikel richt zich tot de exploitant. De bepaling is bedoeld om te voorkomen dat het terras een 

tappunt wordt voor passanten. De BOA`s zullen hierop toezien.

 Vraag 4: 2.39: positief fictieve beslissing. Waarom wilt u deze papragraaf 4.1.3.3. van de Algemene Wet 

Bestuursrecht er uit hebben?

De positief fictieve beslissing zou er voor kunnen zorgen dat een niet op tijd behandelde aanvraag voor 

het exploiteren/vestigen van (b.v.) een casino van rechtswege verleend moet worden. Met het 

verwijderen van de positief fictieve beslissing wordt dit voorkomen.

Vraag 5: 2.45: Dit artikel lijkt erop dat je niet meer kan recreëren in parken. Mag je nog wel in parken 

komen?

Toegang tot parken e.d. wordt uiteraard niet verboden. Het artikel is bedoeld om in onderhoud zijnde 

beplanting te beschermen door tijdens het inzaaien of planten deze locaties niet te laten betreden en om 



broedende fauna te beschermen door toegang buiten paden en wegen te verbieden. In de praktijk wordt 

er sporadisch gebruik gemaakt van dit artikel en wordt broedende fauna al beschermd middels de Flora- 

en Faunawet. Het artikel zou geschrapt kunnen worden.

Vraag 6: 2.57.4: Waarom een maximum van drie honden per persoon in de uitlaat? Waar is het aantal van 

drie honden op gebaseerd? Hoe gaat dat bij de honden uitlaatservice? 

Er is geen hondenuitlaat service in Leiderdorp. Er is contact geweest met een hondenuitlaat service uit de 

gemeente Leiden die honden uitlaat afkomstig uit Leiderdorp. Het aantal van drie is gebaseerd op 

gesprekken die hebben plaatsgevonden met stakeholders. Er is gekozen om met een maatwerkoplossing 

te komen. 

Vraag 7: De Bloemerd kent een manege en de paarden met hun ruiters maken gebruik van DE Bloemerd. 

Waarom hebben ruiters geen opruimplicht voor de uitwerpselen van hun paarden? 

Het opruimen van paardenuitwerpselen klinkt eenvoudiger dan het daadwerkelijk is. Ten eerste zou een 

ruiter tijdens een buitenrit een bezem of schep mee moeten nemen. Daarnaast kan het ook gevaarlijk zijn 

om te moeten afstappen van het paard om de weg vrij te maken en is dit bij voertuigen die door paarden 

worden getrokken niet mogelijk omdat de openbare weg dan geblokkeerd wordt. Een mestzak kan wel 

een uitkomst bieden, maar lijkt bij het berijden van paarden geen haalbare zaak. Een paard is immers een 

vluchtdier en zal zo’n mestzak niet prettig vinden, waardoor er alleen maar gevaarlijke situaties kunnen 

ontstaan. Een opruimplicht voor paarden is daarom niet in de APV opgenomen.

Vraag 8: 2.64: het artikel betreffende de bijen is komen te vervallen. Ik zou graag een toelichting willen 

horen. In het kader van veiligheid voor burgers, m.n. voor kinderen.

Bijensterfte neemt wereldwijd en in Nederland alarmerend toe. Dit is een serieuze bedreiging voor het 

milieu. Bijen spelen een belangrijke rol daar waar het gaat om bestuiving. Een derde van de 

levensmiddelen die mensen consumeren (bijvoorbeeld appels, tomaten, aardbeien en koffie).

Handhavend optreden op dit artikel –vanwege bijvoorbeeld bijenoverlast - is nog nooit nodig geweest.


