
Amendement inzake opruimplicht uitwerpselen paarden 

AMENDEMENT nr.: A I î. 1 

datum raadsvergadering: 

I t __ ,q fl"~"'- 1...o 'i 
~/verworpen/ ingetrokken 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 16 september 2019; 

gelet op het raadsvoorstel nummer RV019.0089 van het College van 13 augustus 2019 
inzake het vaststellen van de Algemene plaatselijke verordening Den Helder 2019, 

besluit: 

het ontwerpbesluit RB19.0088 te wijzigen als volgt: 

1. In art. 2.58 worden de onderstaande doorgestreepte woorden geschrapt: 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden c,£ p11rdu 

1. Degene die zich met een hond op een openbare plaats @f @i!A ~urd lrnit@A d@ r1;1it@r~ad@A 
begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond @f ~urd onmiddellijk 
worden verwijderd. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich vanwege 
zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden. 

2. In de toelichting bij artikel 2:58 worden de onderstaande doorgestreepte woorden geschrapt: 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden c,f p11rdu 
Straatverontreiniging kan grote gevaren opleveren voor de volksgezondheid. Ook wordt via 
hondenuitwerpselen die op straat, in parken en plantsoenen blijven liggen, het voor honden 
dodelijke canine parvo virus verspreid. Los daarvan staat het probleem al jaren hoog in de 
ranglijsten van ergernissen. 
Er zijn verschillende manieren om de overlast van honden @f ~urd@AilitT@r~irnhrn aan te 
pakken. Handhaving vraagt betrapping op heterdaad, de bedoeling van de bepaling is daardoor 
deels preventief. 1 l@t i!i ~@g@lijl: @~ h@t bij i!i@h h@bb@A ::aA '@~r1;1i~~idd@l@A' l'@r~licht t@ 
!it@ll@A, wat 1;1it@rurd ::r@I ia@Atrnl@@rbau i!i. Overtreding van het verontreinigingsverbod door 
honden @f ~urd@Ailit:n·@r~s@l@A behoort tot de zogenaamde verontreinigingsdelicten, die 
vatbaar zijn voor transactie door de politie. 
In het tweede lid is een uitzondering gemaakt voor de eigenaar of houder van een geleidehond 
of sociale hulphond. 

Namens de fractie VVD Den Helder 
Rogier Bruin 

Toelichting 

Het College wil dat in de nieuwe APV de verplichting wordt opgenomen om paardenpoep 
onmiddellijk op te ruimen. De VVD vindt dit om meerdere redenen geen goed plan. 



Ten eerste is dit onuitvoerbaar. Het is veelal niet mogelijk voor een ruiter om (veilig) af te stappen en 
de uitwerpselen op te ruimen. Daar komt bij dat een ruiter geen opruimmiddelen mee kan nemen. 

Ten tweede is dit een regel die gewoonweg niet te handhaven is, dat behoeft geen verdere uitleg. En 
het is ook niet nodig, want er zijn al lang regels op basis waarvan de overlast van paardenpoep kan 
worden aangepakt. Regels die ook nog eens wel goed te handhaven zijn! 

De overlast van paardenpoep wordt namelijk vooral ervaren op voetpaden en in natuurgebieden als 
Donkere Duinen en Mariëndal. Maar het is sowieso verboden om met een paard op het de stoep of 
het fietspad te lopen. Een paard hoort op de rijbaan. En in natuurgebieden mag alleen op de 
ruiterpaden worden gereden. Hier zou eens wat vaker op moeten worden gecontroleerd en ruiters 
aangesproken. Er zou eigenlijk nooit paardenpoep op de stoep of buiten ruiterpaden kunnen liggen, 
als alle ruiters zich om te beginnen aan deze regels zouden houden. In plaats van nieuwe regels 
bedenken, zou de gemeente eerst eens moeten beginnen met het handhaven van reeds bestaande 
regels! 

Verder liggen veel ruiterpaden er slecht bij en zijn niet goed begaanbaar. Deze moeten daarom beter 
worden onderhouden. Dan zullen ruiters weer meer op de ruiterpaden gaan rijden, waardoor de 
overlast van paardenpoep ook zal verminderen. 

De overlast van paardenpoep laat zich ook moeilijk vergelijken met de overlast van hondenpoep. Dat 
laatste is in de gehele stad een vele malen groter probleem en steevast ergernis nummer 1 onder 
inwoners. Daar zou nu eens echt streng op moeten worden gehandhaafd, en niet op paardenpoep 
dat op veel minder plaatsen wordt aangetroffen en waar maar heel weinig mensen last van zullen 
ervaren. 

Deregulering is voor de VVD altijd al een belangrijk onderwerp geweest. Dan moet je geen regels 
gaan invoeren die uitvoerbaar noch te handhaven zijn! Al helemaal geen regels die het in feite 
onmogelijk zouden maken om nog buitenritten met paarden te maken! Wat ons verder ook heeft 
verbaasd, is het feit dat het College over deze opruimplicht geen enkel contact heeft gehad met 
direct belanghebbenden en deskundigen, zoals manegehouders en ruitersportverenigingen. Je zou 
verwachten dat eerst met hen wordt overlegd over hoe zij dat de overlast van paardenpoep het 
beste kan worden opgelost en welke bijdrage zij daaraan kunnen leveren. Maak bijvoorbeeld 
afspraken over het achteraf opruimen, als vanuit een manege tochten worden gemaakt. Sterker nog, 
dar rlnPn m;:inpgps soms nu all 

De VVD vindt dat betrokkenen eerst moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid, in 
plaats van meteen nieuwe regels bedenken, die ook nog eens niet uitvoerbaar en niet te handhaven 
zijn! 

Van de gelegenheid wordt verder gebruik gemaakt om de volgende zin te schrappen uit de 
toelichting op artikel 2:58: "Het is mogelijk om het bij zich hebben van 'opruimmiddelen' verplicht te 
stellen, wat uiteraard wel controleerbaar is." Deze suggestie is afkomstig uit de toelichting bij de 
Modelverordening en hoort hier daarom niet thuis. Bovendien is in art. 2:58a deze suggestie ook al 
daadwerkelijk overgenomen. 


