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AANWIJZINGSBESLUIT HONDEN
Het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap
Voorne-Putten-Rozenburg,
Overwegende dat het op grond van artikel 11,5. eerste
en tweede lid van de Algemene Verordening
Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg 2006
verboden is om honden los te laten lopen of verblijven en de eigenaar of houder van een hond de
zorg draagt dat dit dier geen overiast veroorzaakt aan
anderen en geen uitwerpselen achterlaat (opruimplicht);
dat hij op grond van artikel 11.5, vierde lid van de
Algemene Verordening Recreatieschap VoomePutten-Rozenburg 2006 de bevoegdheid heeft om
gebieden aan te wijzen waar het in artikel 11.5, eerste
lid bedoelde verbod niet geldt;
dat het gewenst is om het op 15 mei 2008 genomen
"Aanwijzingsbesluit Honden", waarbij het verbod om
honden los te laten op de hierin aangegeven locaties
en periodes niet van toepassing is verklaard, ten
aanzien van het gestelde in B onder 3, sub b en
onder 4 te herzien;
Besluit:
A. Het gestelde in B onder 3, sub b en onder 4 van
het voornoemd aanwijzingsbesluit (gepubliceerd
in het Provinciaal Blad van 12 juni 2008, nummer
43) als volgt te wijzigen, waardoor loslopende
honden op de hierna aangegeven locaties,
periodes en tijdstippen is toegestaan;
3.

Oostvoornse Meer:
de zuidwestoever en het aangrenzende
water in de periode van 1 oktober tot
1 april.
In de periode van 1 april tot 1 oktober zijn
loslopende honden alleen toegestaan
vanaf 18.00 tot 08.00 uur;

strand:
het zeestrand en het aangrenzende water
(het gehele jaar).
Op de wandelstrook aan de voet van het
duin, als aangegeven op de kaart
"Aanwijzingsbesluit Honden Zeestrand". zijn
honden in de periode van 1 april tot
1 oktober tussen 08.00 en 18,00 uur alléén
aangelijnd toegestaan. In genoemde periode
mogen honden tussen 18.00 en 08.00 uur
los lopen.

B. De onder A van dit besluit aangegeven aanwijzigingen en de daarbij behorende kaart de dag
na die van publicatie le laten ingaan.

Aldus besloten in de vergadering van het Dagelijks
Bestuur van 16 december 2010

De voorzitter,

de secretaris,
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Aanwijzingsbesluit
Honden
Zeestrand
Legenda
•

Tussenpalen

•

Strandpalen

Zone

EZ2

Honden los toegestaan (gehele jaarj

1 april - 1 oklober'
tussen 18.00 uur en 08,00 uur
honden \o% toegestaan,
lussen 08 00 uur en 18 00 uur
tionden verboden

Wandelstrook
1 apnl • 1 oktober
lussen Oa.00 uur en 18.00 uur
honden aangelijnd toegestaan,
lussen 16.00 en 06.00 uur
tyinden los toegestaan
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