
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 
Gemeentestukken: 2012- 53 

  

AMENDEMENT 
 
Onderwerp: Amendement inzake Algemene Plaatselijke Verordening – uitwerpselen van 

paarden 
 
1. Voorstel 
 
De raad wordt voorgesteld om in artikel 2:58 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 
2012 ook de verontreiniging door paarden op te nemen zodanig dat dit artikel als volgt komt te 
luiden: 
 

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden 
1. De eigenaar of houder van een hond of een paard of degene aan wiens zorg een 

hond of een paard kennelijk is toevertrouwd, is verplicht ervoor te zorgen dat die 
hond of dat paard zich niet van uitwerpselen ontdoet op de weg. 

2. De eigenaar of houder van een hond of degene aan wiens zorg een hond kennelijk 
is toevertrouwd, is verplicht, indien hij zich met een hond op de weg bevindt, een 
doeltreffend hulpmiddel bij zich te hebben dat geschikt is voor het verwijderen van 
de uitwerpselen. 

3. Een doeltreffend hulpmiddel is: 
a. een schep of schepje, voldoende stevig om de uitwerpselen te kunnen 
opnemen, of 
b. een plastic zakje, voldoende stevig om de uitwerpselen te kunnen 
opnemen, of 
c. een ander ten behoeve van het verwijderen van uitwerpselen ontworpen 
hulpmiddel. 

4. De eigenaar of houder van een hond of degene aan wiens zorg een hond kennelijk 
is toevertrouwd, is verplicht dit doeltreffend hulpmiddel op eerste vordering te laten 
zien aan de toezichthoudende ambtenaar. 

5. De eigenaar of houder van een paard of degene aan wiens zorg een paard 
kennelijk is toevertrouwd, is verplicht, indien hij zich met een paard op de weg 
bevindt, het paard te hebben voorzien van een zak voor het opvangen en 
verzameld houden van de uitwerpselen van het paard. 

6. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod 
wordt opgeheven indien de eigenaar of houder de uitwerpselen onmiddellijk 
verwijdert met het doeltreffend hulpmiddel en de uitwerpselen meeneemt of 
deponeert in een afvalbak casu quo aan de in het vijfde lid vermelde verplichting is 
voldaan. 

7. De geboden zoals gesteld in het eerste, tweede en vierde lid gelden niet voor 
zover de eigenaar of houder van een hond vanwege zijn handicap niet in staat 
moet worden geacht om aan het gebod te voldoen. 

 
én de inhoudsopgave te wijzigen alsmede de toelichting op dit artikel aan te vullen overeenkomstig 
hetgeen hierna onder aspecten is vermeld. 
 



 
 

  
  

 
2. Aanleiding 
Het vaststellen van de Algemene Plaatselijke Verordening Ridderkerk 2012. 
 
 
3. Aspecten 
Niet alleen de uitwerpselen van honden zijn vies en ergerlijk, maar ook die van paarden. 
Bovendien kan het een risicofactor zijn voor de volksgezondheid. De ergernis neemt bij steeds 
meer mensen toe. Het duurt lang voor de uitwerpselen van paarden zijn weggespoeld door de 
regen. Zeker in de zomermaanden blijft het weken liggen. 
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Na vaststelling van het amendement wordt de tekst van de APV aangepast. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Aan het amendement zijn geen kosten verbonden. 
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