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1. ONTWERP-BESLUIT
Voorgesteld wordt:
- In te stemmen met het wijzigingsbesluit van het aanwijzingsbesluit honden.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
In het werkingsgebied van recreatieschap Rottemeren is het op grond van de Gebiedsverordening
Recreatieschap Rottemeren 2018 verboden om honden los te laten lopen of te laten verblijven en
draagt de eigenaar of houder van een hond de zorg dat dit dier geen overlast veroorzaakt aan
anderen en geen uitwerpselen achterlaat (opruimplicht). Het algemeen bestuur van het
recreatieschap Rottemeren heeft echter op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 3
lid 2) de bevoegdheid om gebieden en tijdstippen aan te wijzen waar het verboden is zich met een
hond te bevinden. Met de aanleg van het project de Hennipgaarde is er een nieuw recreatiegebied
ontstaan waar het van belang is om heldere regels te hanteren met betrekking tot de
aanwezigheid van honden. Een concept van het hondenbeleid in de Hennipgaarde is vastgelegd
in de bijlage ‘bord hondenbeleid Hennipgaarde’. Met een aanvulling van het hondenbeleid in de
Hennipgaarde, dient het reeds vastgestelde ‘aanwijzingsbesluit honden’ te worden aangevuld.
Wijziging van het huidige ‘aanwijzingsbesluit honden’
Aanwijzingsbesluit honden: in het besluit wordt een extra locatie toegevoegd waarop het
verboden is om zich met een hond - al dan niet aangelijnd - te bevinden, namelijk in ‘de
Hennipgaarde’. Wel wordt er in het besluit een uitzondering gemaakt voor het fietspad en de
hoofdwandelpaden in de Hennipgaarde (aanlijnplicht) en het parkeerveld in de Hennipgaarde
(losloopgebied). De hoofdwandelpaden vormen een kruis, ze staan op het bijgaande kaartje in
rood ingetekend. Het gaat om:
 het voormalige landbouwpad tussen het parkje achter De Wielewaal en de Slingerkade;
 het wandelpad vanaf de hoofdentree bij de fietsparkeerplaats tot aan de zuidelijke watergang.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING
DB 9 juli 2018: ingestemd met het wijzigingsbesluit van het aanwijzingsbesluit honden.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
De bevoegdheid van het college Rotterdam, het college Zuidplas en het college Lansingerland om
op grond van de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren 2018 aanwijzingsbesluiten te
nemen, is op grond van artikel 3 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Rottemeren,
overgedragen aan het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Rottemeren.

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
Niet van toepassing

6. COMMUNICATIE
Niet van toepassing

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE
Het wijzigingsbesluit en de geconcilieerde versie van het aanwijzingsbesluit voor honden dienen
op grond van artikel 32k en 32l van de Wet Gemeenschappelijke regelingen gepubliceerd te
worden in de gemeentebladen van de gemeente Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland, waarna
deze inwerking treden.
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