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Onderwerp:  Initiatiefvoorstel Leefbaar Ridderkerk inzake wijziging APV t.a.v. hondenuitwerpselen  
 
 
 
1. Voorstel 
 
Voorgesteld wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zodanig te wijzigen dat degenen 
die met een hond(en) buiten loopt een plastic zakje of zakjes bij zich moet hebben dat bestemd is 
voor het verwijderen van uitwerpselen.  
Tevens wordt voorgesteld een algemene opruimplicht in te voeren en de uitlaatstroken, waar thans 
de uitwerpselen mogen blijven liggen, te laten vervallen. 
 
 
2. Aanleiding 
 
Een van de grootste ergernissen voor de inwoners, niet alléén in Ridderkerk, is het voortdurende 
probleem van de hondenpoep op openbare plaatsen.  
Naast het feit dat je erin kunt trappen is er de stank en een gevaar voor de volksgezondheid, zoals 
parasieten en wurmen.  
Ten onrechte denken sommige hondenbezitters dat, als ze hondenbelasting betalen, ze de 
openbare ruimte met hondenpoep mogen vervuilen.  
De openbare ruimte dient schoon en veilig te zijn, dus minder overlast van “vuil” op straat. 
In de afgelopen 40 jaar en zeer zeker toen Ridderkerk nog een gemeentelijk politiekorps had, was 
dit jaarlijks een van de voornaamste aandachtspunten in het overleg tussen gemeenteraad en 
politie.  
De opsporingsambtenaren kregen dan ook elk jaar weer de opdracht om zonder pardon te 
bekeuren. 
Opsporingsambtenaren konden toen en ook nu nog steeds hondenbezitters alleen beboeten als zij 
“op heterdaad” iemand betrapten bij het niet opruimen van hondenpoep.  
Toen en ook nu is die “pakkans”  verwaarloosbaar klein en dus werd er zelden opgetreden of werd 
een bekeuring uitgeschreven. 
Men zocht het de afgelopen jaren in maatregelen die moesten appelleren aan de mentaliteit en 
fatsoensnormen van de hondenbezitters.  
Ook werden er uitlaatplekken en losloopgebieden aangewezen waar de hondenpoep mocht blijven 
liggen, hetgeen de vraag opwerpt wie dit dan moet opruimen.  
Echter in al die jaren hebben maatregelen voor wat betreft hondenpoep, niet tot een schonere 
openbare ruimte geleid en als dat zo blijft, dan zal er niets veranderen. 
Een enkele hondenbezitter ruimt de uitwerpselen op en deponeert het in een vuilnisbak.  
Sommigen vinden dat ze het opruimen, maar gooien het tussen de struiken of in de beplanting. Dit 
voorstel beoogt de opsporing van de overtreding te vergemakkelijken. 
 
 
 
 



 
 

  
 

3. Aspecten 
 
Geschiedenis 
 
Deze gaat terug tot ongeveer het jaar 1850 toen er een groot aantal honden was die als 
trekhonden voor een kar werden gebruikt door de, over het algemeen, armoedige bevolking. 
In die tijd was hondsdolheid een groot probleem want pas in 1881 werd door Louis Pasteur een 
vaccin ontwikkeld tegen deze dodelijke ziekte na een hondenbeet. 
Dat was de reden om het aantal honden terug te dringen door tegen de overwegend arme 
inwoners een belastingmaatregel te nemen en dat werd de hondenbelasting. 
Een groot aantal gemeenten in Nederland heeft deze verouderde belasting inmiddels afgeschaft, 
mede ook omdat men het onbillijk vind t.o.v. andere (huis)dieren.  
 
Registratie 
 
In gemeenten waar hondenbelasting wordt geheven is de eigenaar verplicht om bij de aanschaf 
van een of meer honden zijn huisdier(en) te laten registreren.  
Ook na het overlijden van de hond(en) wordt naar evenredigheid de reeds betaalde 
hondenbelasting teruggestort. 
Dit en andere fysieke en/of administratieve handelingen die hiermee verband houden, zoals de 
controleurs die huis aan huis controle doen, slokken een gedeelte op van het bedrag van  
€ 180.000,-- dat voor Ridderkerk was begroot voor 2008.  
Echter verreweg het grootste gedeelte van de hondenbelasting vloeit gewoon in de pot voor de 
algemene middelen.  
Velen vinden dan ook dat het betalen van hondenbelasting hen ontslaat van de plicht om de 
hondenuitwerpselen op te ruimen.  
Dat zou een taak moeten zijn van de gemeente, want zo hoort men vaak zeggen: “We betalen toch 
hondenbelasting !!”. Dat dit een misvatting is moge duidelijk zijn. 
We betalen ook voor de afvalstoffen en huisvuil, maar we accepteren ook niet dat iemand zijn lege 
pakje sigaretten/shag op straat gooit of een blikje leeg drinkt en dat laat liggen of op een andere 
manier de openbare ruimte vervuilt met afval. 
Als we dat niet accepteren, dan zeker niet de hondenpoep in de openbare ruimte. 
 
Opsporing 
 
De huidige redactie van het artikel 2.4.9. van de APV is zodanig dat het uitermate moeilijk is voor 
degenen die met opsporing zijn belast, om een overtreding vast te stellen. 
Immers, elke hond wordt ongeveer 3 tot 4 keer per dag uitgelaten, dat is een zekerheid. 
Degene die een hond uitlaat doet dat met als doel, dat het dier zijn behoefte kan doen.   
Met de huidige redactie van artikel 2.4.9. zal een opsporingsambtenaar de hond en zijn geleider 
soms lange tijd moeten volgen om eventueel te kunnen vaststellen dat een hond uitwerpselen 
produceert en dat de hondengeleider die niet verwijdert.   
Bovendien mag een hond zijn uitwerpselen laten liggen op door het college aangewezen 
uitlaatstroken en op de aangewezen losloopgebieden. Ook hier is dat uitermate onhygiënisch. 
 
Als men uitgaat van het principe dat ieder die zijn hond(en) uitlaat in het bezit moet zijn van een 
plastic zakje of zakjes, dan ligt het probleem daar waar het thuishoort, n.l. bij de principiële 
vervuiler.  
Opruimen van hondenpoep mag, moet en hoort geen taak te zijn van een gemeente, al dan niet 
met speciaal aangeschafte apparaten en/of machines. 
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  Volgnr. 3 van 4 
 

Redactie artikelen APV. 
 
Is bijgevoegd in bijlage. 
 
APV en hondenbelasting 
 
Naleving van het nieuwe APV-artikel zou tot gevolg kunnen hebben dat de hondenbelasting  
afgeschaft zou kunnen worden per 1-1-2010.  
Een mogelijkheid is, dat deze vervangen zou kunnen worden door een éénmalige heffing bij 
aangifte van de hond(en) bijv. € 120,-- per hond.  
Daarvoor ontvangt men dan een pakket met diverse informatie bijv. over de regels (APV), de 
verenigingen die hondentraining doen, de handhaving, de controle en de hoogte van boetes, de 
dierenartsen in de omgeving, verdere relevante informatie zoals de losloopgebieden en men krijgt 
een penning met een nummer (bijv. tatoeagenummer) waaronder het dier is geregistreerd.  
Het zou b.v. ook mogelijk kunnen zijn dat bovenstaande wordt geregeld door de lokale 
dierenkliniek. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
 
Voor het welslagen van deze nieuwe aanpak is het gewenst dat er voldoende vuilnisbakken zijn 
om de verwijderde uitwerpselen in te deponeren.  
Het college gaat na of dit binnen de huidige beschikbare middelen is te realiseren. 
 
5. Handhaving. 
 
In het transactiebesluit waar politie en toezichthouders gebruik van maken is hierin reeds voorzien 
middels onderstaande tekst. 
 

F  145  d  

Als eigenaar of houder van een hond, deze laten verblijven 
of laten lopen op een weg zonder een deugdelijk middel dat 
is bestemd voor het verwijderen van uitwerpselen bij zich te 
dragen en/of dit middel niet op eerste vordering tonen aan 
de met het toezicht belaste ambtenaar  

  8  

  
 
6. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
 
Met de wijziging van de APV zijn geen kosten gemoeid. 
 
 
Het raadslid, 
 
 
 
H.J.A. Koppes 
 
Behandeld in commissie Samen wonen 
Behandeld in de raad d.d. 29 januari 2009 



 
 

  
 

 
 
 
 
 
BIJLAGE 
 
Huidige redactie APV 
 
Art. 2.4.9.  Verontreiniging door honden. 

1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet 
van uitwerpselen ontdoet op de weg, behalve op de door het college aangewezen 
uitlaatstroken en de op grond van art. 2.4.8, tweede lid aangewezen losloopgebieden. 

2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt 
opgeheven indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de 
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd. 

3. Van het in het eerste lid gestelde gebod kan het college vrijstelling verlenen aan door hem 
aan te wijzen categorieën van personen. 

 
 


