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Samenvatting 
 
Toenemende vervuiling van de openbare ruimte door hondenpoep leidt tot een hoge mate van 
ergernis bij gebruikers en beheerders.  Deze nota heeft daarom tot doel om:  

• de hoeveelheid hondenpoep in de openbare ruimte terug te dringen; 
• zonder het welzijn van de honden aan te tasten; 
• door middel van passende voorzieningen en adequate handhaving; 
• tegen acceptabele kosten.  

 
Om dat te realiseren werkt Steenbergen aan mentaliteitsverandering. Wij streven naar een situatie 
waarin opruimen de gewoonste zaak van de wereld is en iemand die niet opruimt wordt gezien als de 
asociale uitzondering. 
 
Hiervoor is het volgende maatregelplan uitgewerkt: 
Regelgeving 
De nieuwe regelgeving komt in het kort op het volgende neer: 

1. Opruimplicht in hele bebouwde kom 
2. Verplichting tot het dragen van een opruimmiddel 
3. Aanlijnplicht in hele bebouwde kom, m.u.v. aangewezen gebieden 
4. Verbod voor honden op speelterreinen en schoolterreinen 
 

Communicatie 
De basis voor mentaliteitsverandering wordt gelegd door goede communicatie en het kweken van 
goodwill. Hiervoor worden de volgende middelen ingezet: 

• ontwikkeling beleid met klankbordgroep 
• informatieve folder voor elke hondenbezitter 
• toezending van proefpakketje opruimzakjes aan elke hondenbezitter 
• het verstrekken van opruimzakjes via de balie op het gemeentehuis  
• de mogelijkheid om een attentie op te halen op het gemeentehuis  
• het benutten van zoveel mogelijk informatiekanalen om mensen (blijvend) te informeren 

 
Handhaving  
De eerste 3 jaar na de start van dit project wordt een handhaver ingezet voor 24 uur per week. Als 
blijkt dat de overlast afneemt kan dit urenaantal worden teruggebracht. Juist in de beginperiode dient 
de handhaver intensief te controleren en zich veelvuldig in het straatbeeld te profileren. Na een 
periode van 1 maand waarschuwen en informeren, volgt de fase waarin proces-verbalen worden 
uigeschreven.  
 
Voorzieningen 
Om aan de opruimplicht te kunnen voldoen plaatst de gemeente voldoende afvalbakken. Op 
strategische plekken in de gemeente worden zakjesdispensers opgehangen waarmee poepzakjes 
gratis worden aangeboden. Naar verwachting zijn dit er in eerste aanleg 15. Waar voldoende ruimte 
is, wordt een losloopzone aanwezen.  
 
Evaluatie  
Eén jaar na de start van het project wordt het project geëvalueerd. Hierbij worden de 
monitoringsresultaten beoordeeld en worden de meningen van de burgers gevraagd.  
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Financiën 
De kosten voor uitvoering van het hondenpoepbeleid zijn uitgesplitst in investeringen / eenmalige 
kosten en structurele kosten.  De kosten voor de handhaver vormen een apart onderdeel. Omdat 
deze voor meerdere doeleinden wordt ingezet, horen deze kosten niet geheel op dit project te 
drukken. In de begroting van 2009 is € 45.000,00 opgenomen voor het inzetten van een handhaver. 
De salariskosten voor de handhaver worden daarmee gedekt. Voor de aanschaf van een 
surveillancewagen is een investering van € 30.000,001 nodig. Hiervoor moet een krediet beschikbaar 
worden gesteld door de Raad. 
 
De eenmalige kosten bedragen ongeveer € 59.000,00. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting 
voor 2009.  
 
De structurele kosten, inclusief die van de surveillancewagen, bedragen ongeveer € 47.100,00 per 
jaar.  Een groot deel daarvan (€ 33.000,00) is nodig voor het legen, wassen en vervangen van 
afvalbakken.  Daarom wordt geadviseerd om de structurele kosten grotendeels te dekken door 
middel van verhoging van de afvalstoffenheffing.2 De structurele kosten voor de surveillancewagen 
en het verstrekken van de opruimzakjes kunnen worden gedekt uit het wegvallen van de huidige 
hondenuitlaatvoorzieningen.  
 
 
 
 

                                                            
1 In de vergadering van 11 december 2008 heeft de gemeenteraad besloten om € 15.000,00 beschikbaar te 
stellen voor de aanschaf van een surveillancewagen.  

2 In de vergadering van 11 december 2008 heeft de gemeenteraad besloten om de dekking van de structurele 
kosten te financieren uit de post onvoorzien. 
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Voorwoord 
 
Als verantwoordelijk wethouder van de Gemeente Steenbergen met het Hondenbeleid in mijn 
portefeuille is het mij een genoegen een voorwoord te mogen schrijven. 
 
De ergernis en overlast die veel van onze inwoners ervaren door dat wat veel honden achterlaten 
heeft de gemeenteraad doen besluiten een motie in te dienen die tot doel heeft deze overlast tot 
een minimum te beperken. Daarna is er door onze organisatie een opzet gemaakt om tot beleid te 
komen.  Mede door de hulp van de opgerichte klankbordgroep die bestond uit 7 leden, uit diverse 
kernen, hondenbezitters en niet hondenbezitters, is deze taak nu afgerond. 
Het moge duidelijk zijn dat de aanpak bij de genoemde overlast erg goed aansluit bij het 
zwerfafvalproject dat nu ook loopt. De openbare ruimte MOET schoner en op deze manier is er een 
integraal en echt Steenbergs beleid ontwikkeld . 
  
Vandaar onze slogan:     HONDENBELEID, " OPGERUIMD UITGELATEN " 
  
De boodschap die de slogan uit zal dragen is bewust en positief gekozen want een hond UITLATEN 
kan en mag een blijmoedige en vrolijke bezigheid zijn. Zelfs OPGERUIMD is voor tweeërlei uitleg 
vatbaar want het is natuurlijk wel de bedoeling dat men opgeruimd, dus blij van geest, de 
uitwerpselen van de hond opruimt. 
 
Rest mij de leden van de intussen opgeheven klankbordgroep te danken voor hun bijdrage en inzet 
en ik spreek de wens uit dat we straks in de gemeente Steenbergen weer schone en begaanbare 
paden hebben. 
 
  
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Ger de Neve 
  
Wethouder van de gemeente Steenbergen. 
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1 Inleiding 
 

Aanleiding 
In 2006 is Steenbergen gestart met het SAM-project Zwerfafval (Subsidieregeling Aanpak 
Milieudrukvermindering) met het doel om het probleem van vuil op straat aan te pakken. Uit het 
bewonersonderzoek dat toen is gehouden bleek dat de bewoners van Steenbergen hondenpoep 
ervaren als het grootste probleem met betrekking tot de schoonheid van de openbare ruimte. Met een 
percentage van 63 % staat hondenpoep zelfs nog veel hoger in de ranglijst dan zwerfafval dat door 
46 % van de respondenten werd genoemd en daarmee op de tweede plaats kwam.   
 
Probleemstelling 
Toenemende vervuiling van de openbare ruimte door hondenpoep leidt tot een hoge mate van  
ergernis bij gebruikers en beheerders. Deze problematiek heeft zijn oorsprong in verschillende 
oorzaken: 

• Een aantal hondenbezitters heeft niet de discipline om uitwerpselen op te ruimen, terwijl in de 
A.P.V. wel een opruimplicht is vastgesteld. 

• Er vindt nauwelijks handhaving plaats waardoor dit gedrag onbestraft blijft. 
• Hondenbezitters die zich wel aan de regels houden raken gedemotiveerd.  
• Bestaande voorzieningen blijken onvoldoende te werken. 
• Regelgeving en voorzieningenaanbod zijn niet bij iedereen bekend en dit leidt tot 

onduidelijkheid. 
 

Doelstelling 
Deze nota heeft tot doel om:  

• de hoeveelheid hondenpoep in de openbare ruimte terug te dringen; 
• zonder het welzijn van de honden aan te tasten; 
• door middel van passende voorzieningen en adequate handhaving; 
• tegen acceptabele kosten.  
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Werkwijze / aanpak 
Voorafgaand aan het opstellen van deze nota is een oriënterend onderzoek verricht naar relevante 
informatie en ervaringen rond de problematiek van de hondenpoep. Een uitgebreide weergave van die 
resultaten is in de bijlagen van deze rapportage gevoegd.  Bijlage 1 geeft de resultaten van een 
literatuurstudie. De tabel in bijlage 2 vergelijkt het hondenbeleid van onze buurgemeenten met elkaar 
op een aantal vaste punten, zoals regels, voorzieningen en belastingen.    
De inhoud van deze nota is opgesteld met behulp van een klankbordgroep, bestaande uit 7 burgers 
uit de gemeente. Hiervan waren 4 personen in het bezit van een hond. De leden van deze 
klankbordgroep zijn afkomstig uit de kernen Dinteloord (2), Kruisland (1), Nieuw-Vossemeer (1) en 
Steenbergen (3) waardoor sprake is van een redelijke afspiegeling van de gemeente Steenbergen. 
Deze klankbordgroep heeft de inhoudelijke basis geleverd voor het beleid.  
Vervolgens is de conceptrapportage ter informatie toegezonden aan alle wijk- en dorpsraden, 
dierenartsenpraktijken en hondenverenigingen. Zij zijn gevraagd kennis te nemen van de rapportage 
en  eventuele opmerkingen op hoofdzaken aan ons te melden. De beleidskeuzen op hoofdlijnen 
stonden toen niet meer ter discussie omdat hiervoor de klankbordgroep was samengesteld.  
Na vaststelling van dit beleid volgt een uitvoerig communicatieprogramma waarbij burgers actief 
worden betrokken. Het communicatieplan hiervoor vindt u in paragraaf 3.3.2.  
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2 Schets huidige situatie 
In dit hoofdstuk worden alle gegevens over honden in Steenbergen, de hondenbelasting, het 
bestaande beleid en de bestaande regelgeving weergegeven. 

 

2.1 Algemene gegevens 
 

Aantal honden 
In de gemeente Steenbergen staan in totaal 2242 
honden en 27 kennels geregistreerd voor de 
hondenbelasting. Men spreekt van een kennel als de 
houder een bewijs van kennelregistratie van de Raad 
van Beheer kan overleggen. Ongeveer 22 procent van 
alle honden wordt gehouden in het buitengebied.  

 
 
Hondenbelasting 

De gemeente Steenbergen kent hondenbelasting in de vorm van een directe belasting die bij de 
algemene middelen wordt gevoegd. Voor de eerste hond bedraagt het tarief € 53,--, voor de tweede 
hond € 58,-- en voor elke volgende hond € 5,-- meer. Voor een kennel betaalt men € 97,--, ongeacht 
het aantal honden dat er wordt gehouden. (prijspeil 2009) 

Ter vergelijking: In andere gemeenten in Nederland wordt gemiddeld € 55,-- voor elke eerste hond 
gevraagd. Steenbergen zit hiermee dus € 2,-- onder het landelijk gemiddelde. 
In de begroting van 2009 wordt uitgegaan van een belastingopbrengst van € 119.165,--. De kosten 
voor het schoonhouden van de hondentoiletten bedragen 17.500,-- per jaar. Daarnaast wordt 
€ 5.000,-- per jaar besteed aan het vervangen of bijplaatsen van afvalbakken. De 
hondenbezitters brengen dus ruim € 96.665,-- aan extra belasting in. 
In 2007 heeft de gemeenteraad besloten om de hondenbelasting elk jaar met € 5,-- te verhogen, tot 
het belastingtarief in Steenbergen gelijk is aan het gemiddelde van Nederland. In 2010 staat daarom 
nog één maal een verhoging gepland. 
 
Een belangrijk aandachtspunt is dat afvalbakken frequent moeten worden geleegd, zeker als daarin 
hondenpoep ligt. Het legen van de afvalbakken wordt nu volledig betaald uit de post 
afvalstoffenheffing en drukt dus niet op de post schoonmaak hondenvoorzieningen.  
 
De controle op de hondenbelasting gebeurt nu periodiek door middel van huis-aan-huis-controles. 
Alleen al de aankondiging van deze controles levert vaak extra aangiften op en kan daarom als 
effectief worden gezien. Het is echter een arbeidsintensieve en kostbare methode. In de periode 
2005-2007 is de hele gemeente gecontroleerd wat elk jaar ongeveer € 6.500,-- heeft gekost. Het 
resultaat was een verdubbeling van het aantal aangiften.  
 

Kern Honden Kennels 
Steenbergen 945 8
Dinteloord 535 6
Nieuw Vossemeer 259 4
Kruisland 281 7
De Heen 85 2
Welberg 137 0

2242 27
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Regels, beleid en handhaving 

Er bestaat in Steenbergen geen specifiek hondenbeleid; niemand binnen de gemeentelijke 
organisatie is specifiek belast met het hondenbeleid en er ligt geen plan aan ten grondslag. Het 
gehanteerde handhavend beleid is vastgelegd in de artikelen 2.4.17 en 2.4.18 van de APV. In de 
hondenpoepfolder van de gemeente is aangegeven wat deze regels inhouden. 
Volgens de folder houden deze regels in het kort het volgende in: 
 

1. Honden mogen binnen de bebouwde kom niet loslopen, uitgezonderd op de plaatsen die daar 
speciaal voor bestemd zijn en met borden zijn aangegeven; 
 

2. Hondenbezitters en zij die honden uitlaten, zijn verplicht te voorkomen dat hun hond poept op 
plaatsen waar dat niet is toegestaan: 
• op de openbare weg binnen de bebouwde 

kom (m.u.v. de speciaal daarvoor 
aangewezen terreinen) en 

• op terreinen van een ander, tenzij de 
eigenaar toestemming heeft verleend 
 

Overtredingen kunnen worden bestraft met hechtenis 
van ten hoogste drie maanden of een geldboete van 
maximaal € 2.268,90. De politie kan een proces-verbaal 
uitschrijven als een hondenbezitter zich niet aan de 
regels houdt.  

 

De folder zegt niets over het verbod om een hond te laten verblijven of lopen op kinderspeelplaatsen. 
Ook wordt niet gesproken over de verplichting tot het dragen van een halsband of een 
identificatiekenmerk. Hiermee blijven 2 belangrijke onderdelen uit de A.P.V. ongenoemd in de 
publieksfolder.  

 

Daarnaast kan de inhoud van de A.P.V. aanleiding geven tot onduidelijkheid, discussie of overlast 
door de volgende onvolkomenheden: 

• Artikel 2.4.17, lid 1, sub a: Het is verboden de hond te laten lopen of verblijven 
binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is.  De 
gemeente bedoelt met de weg het geheel van verkeersvoorzieningen met de daarbij 
behorende groenvoorzieningen. Een burger kan dit artikel anders interpreteren.  

• Artikel 2.4.18, lid 1, sub a: Een hond mag zich niet van uitwerpselen ontdoen op een 
gedeelte van de weg dat is bestemd voor het verkeer van voetgangers  Ook op 
rijbanen en in plantsoenen geven uitwerpselen een smerige aanblik, onhygiënische 
situaties en overlast. 

• Artikel 2.4.18, lid 1, sub b: Een hond mag zich niet van uitwerpselen ontdoen op 
kinderspeelplaatsen, zandbakken of speelweiden.  Dit is overbodig, want in artikel 
2.4.17, lid 1, sub b, wordt al gesteld dat het verboden is voor honden om te 
verblijven of te lopen op deze locaties.  

De politie heeft meerdere malen aangegeven geen prioriteit toe te kennen aan de controle op 
hondenpoep, waarmee de naleving van bovenstaande regels beperkt blijft. 
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Kern Hondentoiletten Hondenuitlaatplaatsen 
Steenbergen Doktersdreefje Wisselkom

Montenaken Brooijmansdreef
Oudlandsestraat Van Gaverenlaan
Esdoornstraat Floraplein
Spelleborg
Oranje Bolwerk
Ravelijnstraat

Welberg Kapelaan Kockstraat
Kruisland Molenstraat 

Voorzieningen 

De gemeente Steenbergen heeft 9 hondentoiletten en 
4 hondenuitlaattereinen / -plaatsen. De 
hondentoiletten bestaan uit onverharde terreintjes die 
voorzien zijn van een zandbodem. De afmetingen van 
de toiletten bedragen gemiddeld 2,60 bij 6,80 meter, 
de zandbodem bestaat uit een laag drainzand van 20 
cm dikte. De toiletten en de bijbehorende afvalbakken 
worden één keer per week, door een extern bedrijf, 
handmatig schoongemaakt. Na het reinigen worden de 
toiletten aangeharkt. Het zand wordt elke zes weken 
een keer ververst. Ondanks dit intensief onderhoud, geven veel hondenbezitters aan dat ze de 
toiletten onhygiënisch vinden en er daarom geen gebruik van maken. Ook één van de medewerkers 
van een lokale dierenartsenpraktijk heeft aangegeven het gebruik van de toiletten niet verantwoord 
te vinden in verband met het risico op ziekten.  

 

Hondenuitlaatplaatsen zijn grasvelden waarop een hond mag worden uitgelaten zonder dat daarbij 
een opruimplicht geldt. De hondenpoep op de hondenuitlaatplaatsen wordt ook door de gemeente 
niet opgeruimd.  

 

In alle afvalbakken in Steenbergen mag hondenpoep worden gedeponeerd. 
Binnen de gemeente staan ruim 160 afvalbakken. Een aantal afvalbakken 
binnen de kernen is voorzien van een sticker met daarop een zittende hond. 
Burgers hebben aangegeven dat er onduidelijkheid bestaat over welke 
bakken gebruikt mogen worden om hondenpoep in te deponeren omdat de 
hondensticker niet op elke afvalbak staat. Daarnaast is een veelgehoorde 
klacht dat er te weinig afvalbakken staan om binnen een acceptabele 
loopafstand uitwerpselen te kunnen weggooien.  
 
Informatie en communicatie 

De gemeente voert geen actieve communicatie ten aanzien van het hondenpoepprobleem, de 
regelgeving of het beleid.  

Zoals bovenstaand is aangegeven heeft de gemeente Steenbergen een eenvoudige 
hondenpoepfolder met daarop de slagzin "Hondenoverlast hoeft niet". In de folder wordt kort uiteen 
gezet wat het nut is van de hondentoiletten en de uitlaatterreinen. Verder worden enkele adviezen 
gegeven over de omgang met de hond en het opruimen van hondenpoep. De folder is kort en bondig 
maar door de sobere lay-out ook weinig aansprekend. De inhoud is niet volledig omdat enkele regels 
uit de A.P.V. onbenoemd blijven. 

Met name uit de kernen Nieuw Vossemeer, Dinteloord, De Heen en Kruisland komen veel klachten 
over hondenpoepoverlast. Van de andere kant geven hondenbezitters van deze kernen aan dat ze 
wel hondenbelasting moeten betalen maar dat daar geen voorzieningen tegenover staan zoals in de 
kern Steenbergen. Daarnaast klagen burgers over de onduidelijkheid die bestaat over het 
hondenpoepbeleid. Het is niet voor iedereen duidelijk wat de regels zijn.   
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2.2 Analyse huidige situatie 
 

Pluspunten / Kansen 
• In de kleine kernen bevindt elke inwoner zich vlak bij het buitengebied waar geen opruim- en 

aanlijnplicht geldt. 
• Doordat het hondenbeleid tegelijk met het SAM-project wordt ontwikkeld kunnen zaken 

integraal worden aangepakt.  
• Hondenbezitters betalen (indirect) het onderhoud aan de hondenvoorzieningen en brengen 

daarnaast nog ruim € 96.665,-- extra in.  
 
 

Knelpunten / Verbeterpunten  
• Hondenbelasting vloeit in de algemene middelen, wat tot frustratie en demotivatie kan leiden 

bij hondenbezitters. 
• In de kernen Dinteloord, Nieuw Vossemeer en De Heen komen geen voorzieningen voor. 
• De huidige voorzieningen worden door veel gebruikers als onhygiënisch bestempeld en 

daardoor niet of weinig gebruikt.   
• Er staan te weinig afvalbakken om op acceptabele wijze de opruimplicht gestand te kunnen 

doen.  
• Het hondenbeleid is voor veel burgers onduidelijk. 
• Mogelijkheid tot hechtenis is een extreem zware bestraffing en wordt daardoor niet serieus 

genomen. 
• Handhaving vindt niet plaats. 
• Controle op het betalen van de hondenbelasting is een arbeidsintensieve bezigheid en heeft 

de afgelopen drie jaar ongeveer € 6.500,-- per jaar gekost. 
• De A.P.V.  bevat enkele onvolkomenheden. 
• De inhoud van de publieksfolder geeft niet de volledige weergave van de regelgeving in de 

A.P.V. en heeft een weinig aansprekende uitstraling.   
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3 Aanpak 

3.1 Visie 
Steenbergen werkt aan mentaliteitsverandering. Het opruimen van vuil (zowel zwerfvuil als 
hondenpoep) dient een normale zaak te zijn.  Nu komt het nog voor dat een brave hondenbezitter  
zich geneert als hij uitwerpselen opraapt om deze weg te gooien. Men heeft het gevoel de enige te 
zijn die zich netjes aan de regels houdt. Steenbergen streeft naar een situatie waarin opruimen de 
gewoonste zaak van de wereld is en iemand die niet opruimt wordt gezien als de asociale 
uitzondering. Wij koesteren niet de illusie van een poepvrije gemeente, maar streven wel naar een 
reductie van 75 % van de overlast, te realiseren binnen een periode van 3 jaar. 
 

3.2 Randvoorwaarden 
Om mentaliteitsverandering teweeg te brengen moet aan een aantal randvoorwaarden worden 
voldaan.  
 

1. Draagvlak 
Niet alleen hondenbezitters hebben te maken met hondenbeleid. Uiteindelijk is het een probleem dat 
de hele maatschappij raakt, en waar iedereen profijt van kan hebben. Door dat algemeen belang te 
benadrukken en meerdere partijen te betrekken bij het zoeken naar de juiste oplossing wordt 
draagvlak gecreëerd. De gemeente Steenbergen heeft haar beleid uitgestippeld met een 
klankbordgroep van hondenbezitters en niet-hondenbezitters waarmee de basis is gelegd voor een 
breed gedragen stuk. 
 

2. Gedragsverandering 
Gedragsverandering is een resultaat van een complex aantal factoren die te maken hebben met de 
psyche van de mens. Aan de volgende condities moet minimaal worden voldaan om verandering te 
realiseren.  
Voor gedragsverandering is het nodig dat mensen begrijpen waarom hun gedrag moet veranderen. 
Het moet duidelijk zijn wat de nadelige gevolgen kunnen zijn van het laten liggen van uitwerpselen of 
het niet-aanlijnen van een hond. Ook moet de wil bestaan om aan de regels te voldoen. De voordelen 
hiervan moeten opwegen tegen de nadelen.  Daarnaast moet het mensen mogelijk worden gemaakt 
om aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Indien zij verplicht worden gesteld om uitwerpselen op 
te ruimen, moeten zijn ook voldoende voorzieningen aangeboden krijgen om het vervolgens in te 
deponeren. Tot slot moet de gedragsverandering resulteren in een positief effect voor de persoon zelf. 
Positieve feedback stimuleert tot het behoud  van dat gedrag.  
 

3. Handhaving 
Het welslagen van het beleid is sterk afhankelijk van de mogelijkheid om de bekende veelplegers aan 
te pakken. Voor mensen die zich niet aan de regels willen houden is streng handhaven de enige optie. 
Hierbij kan de vergelijking worden gemaakt met snelheidsovertreders in het verkeer.  Als mensen 
ondanks duidelijke regels en bebording de snelheidslimiet overschrijden volgt een boete: heel 
gewoon! 
 

4. Communicatie 
Regelgeving moet eenvoudig en helder zijn. Deze moet in enkele zinnen uit te leggen en gemakkelijk 
te onthouden zijn. Op die manier wordt discussie voorkomen. Heldere regels met een minimum aan 
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uitzonderingen werken het best. Eenvoudige regels beperken ook de noodzaak tot bebording in de 
openbare ruimte. Indien toch bebording nodig is, wordt dit tot een minimum beperkt  en wordt ook 
hierop een positieve boodschap gebracht (Bijvoorbeeld: ‘Hier mogen honden vrij spelen’)  
Hondenbeleid moet blijvend onder de aandacht worden gebracht, bij voorkeur met een positieve 
boodschap. De nieuwe regels moeten voor iedereen heel duidelijk zijn, zodat niemand zich achter 
onwetendheid kan verschuilen. Om gedragsverandering teweeg te brengen moet voor iedereen 
duidelijk zijn wat er gaat gebeuren, waarom, hoe en wanneer. Daarnaast is het belangrijk dat de 
voortgang van het project met de burgers wordt gecommuniceerd en dat positieve resultaten als een 
schouderklopje aan alle brave hondenbezitters worden gepubliceerd.  

 
5. Acceptabele kosten 

De kosten voor uitvoering van het hondenbeleid worden gedragen door de burgers. Vanuit die optiek 
is het wenselijk de kosten zo laag mogelijk te houden. De verhouding tussen de nagestreefde 
vermindering van overlast en de prijs die hiervoor wordt betaald dient redelijk te zijn.  Daarnaast 
motiveert het de hondenbezitters als inzichtelijk is waarvoor het geld van de hondenbelasting wordt 
ingezet.  
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3.3 Maatregelplan 
 

3.3.1 Regelgeving 
De nieuwe regelgeving komt in het kort op het volgende neer: 

1. Opruimplicht in hele bebouwde kom 
2. Verplichting tot het dragen van een opruimmiddel 
3. Aanlijnplicht in hele bebouwde kom, m.u.v. aangewezen gebieden 
4. Verbod voor honden op speelterreinen en schoolterreinen 

 
De A.P.V. dient te worden gewijzigd op de volgende punten: 
Ad. 1. Duidelijk moet worden dat in de gehele openbare ruimte binnen de bebouwde kom zowel 
aanlijn- als opruimplicht geldt. De term ‘op de weg’ kan zorgen voor onduidelijkheid en aanleiding 
geven tot discussie. Daarnaast dienen ook plantsoenen en rijbanen onderdeel uit te maken van de 
opruimplicht. 
Ad. 2. De verplichting om een opruimmiddel bij zich te dragen geeft de handhaver een duidelijk 
toetsingsmiddel. Het is nagenoeg onmogelijk om mensen te betrappen op een heterdaad. Uit 
jurisprudentie is gebleken dat de hand ook als opruimmiddel wordt gezien. Om dat probleem te 
ondervangen moet in de A.P.V. worden gesproken over een ‘deugdelijk opruimmiddel, waaronder 
worden verstaan een schepje of zakje, dat geschikt is om uitwerpselen mee te verwijderen’.  
Ad. 3. Omdat het los laten lopen van honden bijdraagt aan het welzijn van het dier en het plezier van 
de hondenbezitter worden verspreid over de gemeente losloopzones aangewezen. Voor deze 
uitzondering dient een artikel te worden opgenomen in de A.P.V. 
Ad. 4. Het verbod om honden op speelterreinen te laten verblijven is al opgenomen in de A.P.V.  

 

3.3.2 Communicatie 
De basis van de mentaliteitsverandering wordt gelegd door middel van een intensief 
communicatietraject en het kweken van goodwill.  

 
Communicatiefase 1: Beleidsontwikkeling  
In de eerste plaats is het voor u liggende beleidsdocument opgesteld met de inbreng van een 
klankbordgroep, bestaande uit gemeenteburgers. Er is dus geen sprake van een van bovenaf 
opgelegde maatregel maar oplossingrichtingen die zijn aangedragen door de mensen die er dagelijks 
mee te maken hebben. Hiermee is de basis voor draagvlak gelegd. Het hele traject van 
totstandkoming van dit document is gecommuniceerd naar de burgers door periodiek artikeltjes in de 
Steenbergse Courant te plaatsen. De invoering van nieuw beleid hoeft daarmee voor niemand als een 
verrassing te komen.  

 
Communicatiefase 2: Aftrap project  
Zodra het beleid is vastgesteld wordt aan elke hondenbezitter een informatieve folder toegezonden 
waarin de nieuwe regels worden uitgelegd. Deze folder wordt ook toegezonden aan andere partijen 
die veel met honden te maken hebben zoals dierenartsenpraktijken, kynologenvereningingen en 
hondenverenigingen.  In de folder wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen: 

- de noodzaak van de nieuwe regels 
- de voordelen van de nieuwe regels  
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- de regelgeving 
- de rol van de handhaver 
- de sanctiemogelijkheden van de handhaver 
- waar geldt geen aanlijn- en opruimplicht 
- waar ligt de grens van de bebouwde kom 
- waar geldt een verbod voor de aanwezigheid van honden (speelplekken) 
- informatie over hondenbelasting 
- contactgegevens  
 

Deze informatie wordt zoveel mogelijk visueel weergegeven, dus ondersteund met plaatjes en 
plattegronden.  Alle informatie overzichtelijk in één folder schept duidelijkheid en elke hondenbezitter 
kan weten wat het hondenbeleid inhoudt.  De handhaver kan hiermee argumenten van onwetendheid 
van een hondenbezitter gemakkelijk weerleggen als hij in discussie raakt.   

 
Bij de folder die aan hondenbezitters wordt toegezonden wordt een proefpakketje van opruimzakjes 
gevoegd. Hiermee wordt de aandacht gevestigd op de geëigende opruimmiddelen en  laat de 
gemeente zien dat zij de hondenbezitters tegemoet wil komen.  
Tot slot wordt aan de brief een bon bevestigd waarmee hondenbezitters een aardigheidje kunnen 
ophalen op het gemeentehuis, indien zij daar prijs op stellen. Dit is een kleinigheidje in de vorm van 
een etuitje dat aan de halsband van de hond kan worden bevestigd en waarin opruimzakjes of 
hondensnoepjes kunnen worden meegenomen.  

 
Alle burgers van Steenbergen worden uitvoerig geïnformeerd over het nieuwe beleid door zo veel 
mogelijk informatiebronnen in te zetten. Het project wordt uitvoerig belicht in de lokale kranten, op de 
website van de gemeente en de lokale televisie om ervoor te zorgen dat iedereen de kans heeft om 
kennis te nemen van het nieuwe beleid.  

 
Communicatiefase 3: Structurele informatievoorziening 
Ook na de officiële aftrap moet het beleid onder de aandacht blijven. Via verschillende 
informatiekanalen worden periodiek artikelen gewijd aan het hondenpoepbeleid. Hierbij kunnen onder 
andere de volgende onderwerpen passeren: 

- introductie handhaver (Wie is hij/zij, wat kan hij/zij voor u betekenen, waar kunt u de handhaver 
tegenkomen enz.)  
- de hondenbezitter aan het woord (Wat vindt hij/zij van het nieuwe beleid) 
- de regels in het kort 
- (tussentijdse) evaluatie (Heeft het al resultaat? Waar worden de beste resultaten geboekt?) 
 

Belangrijk is dat de resultaten van de jaarlijkse evaluatie inzichtelijk 
worden gemaakt. Het publiceren van positieve resultaten werkt als een 
schouderklopje voor de hondenbezitters die zich aan de regels houden. 
Als het hondenbeleid goed blijkt te werken worden extra dispensers 
geplaatst. Als dat aan de orde is wordt dat uitvoerig gecommuniceerd 
als iets wat alle hondenbezitters samen hebben bereikt.  Daarnaast 
schept het openheid om te laten zien voor welk doel de gemeente 
middelen inzet.  

 
Op de balie van het gemeentehuis wordt een displaydoos geplaatst met 
daarin proefpakketjes opruimzakjes. Dit zijn dezelfde zakjes als die in de 
dispensers zitten, maar in een folieverpakking. Deze zijn gratis mee te 



Hondenbeleid gemeente Steenbergen – ‘Opgeruimd uitgelaten!’    21 

 

nemen. Bezoekers van het gemeentehuis worden zo op een positieve manier gewezen op het 
hondenpoepbeleid.  
 
Steenbergen gaat ook hondenbezitters die zich voor het eerst aanmelden bij de gemeente actief 
benaderen. Direct nadat zij hun hond hebben aangemeld voor de belasting krijgen zij een 
welkomstpakketje met daarin een folder over het hondenbeleid en een proefpakketje met poepzakjes.  

 

3.3.3 Handhaving 
Enkele randvoorwaarden voor een effectieve handhaving zijn: 
Sluitende regelgeving 
De basis voor handhaving is regelgeving die is vastgelegd in de A.P.V. De gebieden waarin de opruim- 
en aanlijnplicht gelden dienen formeel te worden vastgelegd door middel van een aanwijzingsbesluit. 

 
Communicatieve vaardigheden 
Een goede handhaver heeft gevoel voor tact en draagt enthousiasme voor het vak uit. Het doel van 
zijn werk is mentaliteitsverandering, dus het overbrengen van de moraal is minstens zo belangrijk als 
het uitschrijven van de verbalen.  

 
Herkenbaarheid, duidelijkheid en betrouwbaarheid  
Er mag bij de burgers geen enkele twijfel over bestaan met wie ze te doen hebben als ze worden 
aangesproken door de handhaver. Een professioneel uniform en een herkenbare dienstauto zijn 
hiervoor een voorwaarde. Voor de handhaver zelf is het belangrijk dat zijn uniform bijdraagt aan een 
professionele uitstraling en dat het zijn veiligheid waarborgt.   

 
Meetbare regelgeving 
Omdat het bijzonder moeilijk is om mensen op heterdaad te betrappen is het nodig dat een 
handhaver kan controleren op gemakkelijk toetsbare feiten. Hiervoor wordt de verplichting tot het 
dragen van een opruimmiddel ingevoerd. Door de verplichting tot het dragen van een opruimmiddel 
kan de handhaver controleren op de opruimplicht.  

 
Bevoegdheden 
Een BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar)–bevoegdheid is een minimale vereiste. Een handhaver 
die alleen mag waarschuwen en geen sancties kan opleggen wordt niet serieus genomen. Indien 
binnen de gemeente een nieuwe APV-controleur wordt opgeleid is het belangrijk om rekening te 
houden met het opleidingstraject dat deze persoon moet doorlopen. Voordat iemand werkelijk de 
bevoegdheid krijgt moet hij/zij een opleiding volgen van minimaal een half jaar. Daarna kan het nog 
geruime tijd duren voordat de eigenlijke beëdiging geregeld is.  

 
Voorzieningen  
Het voorzieningenniveau dat de gemeente gaat aanbieden moet op peil zijn voordat de nieuwe 
regelgeving in gaat. Als het burgers onmogelijk wordt gemaakt om aan de regels te voldoen, is het 
opleggen van boetes zinloos. Elk bezwaar dat wordt gemaakt op een dergelijke boete zal gegrond 
worden verklaard.  

 
Gewenning  
De inzet van de handhaver gebeurt in fasen. De eerste maand bestaat zijn taak uit het uitdragen van 
het beleid, bekend raken met de mensen en de problematiek en waarschuwen.  Daarna moet er een 
duidelijk moment zijn waarop deze fase is afgelopen en het normale handhavingstraject begint. Dit 
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moment wordt duidelijk gecommuniceerd naar iedereen en vanaf dat moment wordt elke overtreding 
direct beboet.   
Daarnaast dient de handhaver in de beginperiode intensief te controleren en zich veelvuldig in het 
straatbeeld te profileren. Als het nieuwe beleid wat meer gemeengoed is geworden kan het aantal 
handhavingsuren omlaag worden gebracht. Voor de eerste 3 jaar gaan wij uit van een inzet van een 
gemeentelijke handhaver van 24 uur per week, die zowel binnen als buiten de reguliere kantoortijden 
werkzaam is.  

 
Bestuurlijke boete of bestuurlijke strafbeschikking  
In 2009 wordt binnen de gemeente integraal handhavingsbeleid opgesteld. De inzet van één of 
meerdere BOA’s ter bestrijding van onder andere de hondenpoepoverlast zal daar ook onderdeel van 
kunnen  uitmaken. Vooruitlopend op die nota nemen wij nu enkele standpunten in, specifiek ten 
aanzien van de wens tot handhaving die er vanuit dit beleidsstuk leeft. 
 
De eerste kamer heeft in haar vergadering van 18 december 2007 de ‘Wet bestuurlijke boete overlast 
in de openbare ruimte’ aangenomen. Deze is van kracht op zaken die betrekking hebben op overlast 
in de openbare ruimte en die hun grondslag vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening of 
Afvalstoffenverordening. Het geeft gemeenten de mogelijkheid om zelf de regie in handen te houden 
inzake handhaving en voortvarend op te kunnen treden bij kleine ergernissen en lichte 
verkeersovertredingen. Hieronder de verschillen:  
 
 Bestuurlijke boete Strafbeschikking 
Taakverdeling Complete traject bij gemeente: 

aankondiging én oplegging besluit, 
inning boete en rechtsbescherming 

Aankondiging besluit door gemeente 
(BOA), oplegging besluit en inning 
boete door CJIB, rechtsbescherming via 
OM 

Opbrengsten  Opbrengsten geheel voor gemeente  Opbrengsten deels voor gemeente 
Kosten  Kosten uitvoering, inning en 

rechtsbescherming geheel voor de 
gemeente 

Kosten uitvoering, inning en 
rechtsbescherming deels voor 
gemeente 

Effect op burger Burger heeft te maken met gemeente, 
wat een lage drempelwaarde heeft 
t.a.v. het indienen van bezwaren 

Burger heeft te maken met het 
Openbaar Ministerie 

Eenduidigheid voor burger  Niet eenduidig: 
BOA en politie opereren binnen 
verschillende systemen: iemand kan 
voor hetzelfde feit een bestuurlijke 
boete van de gemeente of een 
strafbeschikking van de politie krijgen.  

Wel eenduidig: 
BOA en politie hanteren hetzelfde 
systeem.  

 
Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn:  
- Handhaving is, ongeacht de wijze van afdoening, nooit kostendekkend. 
- Evenwicht tussen de kosten en de baten bij bestuurlijke boetes bestaat, volgens berekeningen van 
het OM, pas bij 3000 beschikkingen op jaarbasis  voor kleine gemeenten is deze methode niet 
effectief.  
- Indien de BOA (een deel van) de afhandeling van bezwaren op zich moet nemen gaat dat ten koste 
van de toezichturen. 
- Met ingang van 1 juli 2008 is de ‘Vergoedingregeling gemeenten voor handhaving parkeren en 
overlast 2008’ van kracht. Deze biedt gemeenten de mogelijkheid om van elke door hen ingediende 
beschikking een bedrag terug te ontvangen van het OM (prijspeil 2009: € 25,00 voor beschikkingen 
verkeersovertredingen en € 40,00 voor proces-verbalen overlast). 
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- Het uitschrijven van beschikkingen mag geen doel op zich worden. 
- Als handhaving effectief blijkt te zijn en het aantal overlastfeiten afneemt, neemt uiteindelijk het 
aantal beschikkingen ook af.   
- De keuze voor de systematiek van de bestuurlijke boetes is niet terug te draaien. In een latere fase 
alsnog kiezen voor deze systematiek is wel mogelijk.   
 
De gemeente Steenbergen kiest op dit moment om bovenstaande redenen voor de systematiek van 
de strafbeschikking. De gemeentelijke BOA levert de proces-verbalen aan bij de politie en het CJIB 
zorgt voor de inning van de boetes. Via de Vergoedingsregeling kan een deel van de kosten worden 
teruggevorderd. 
 
Tegelijkertijd met deze nota wordt gewerkt aan het verminderen van de overlast van zwerfvuil. Ook 
hiervoor staat een handhavingstraject gepland dat naar verwachting medio 2009 in uitvoering gaat. 
Ten behoeve van efficiency wordt aansluiting gezocht bij dit traject.  
 

3.3.4 Voorzieningen 
Om aan de opruimplicht te kunnen voldoen zorgt de gemeente voor voldoende afvalbakken. Hiervoor 
zijn twee varianten met elkaar vergeleken. 
 
Variant 1: Traditionele afvalbak  
Iedere burger kan op maximaal 250 meter afstand van zijn woning een 
afvalbak aantreffen waarin hij de uitwerpselen kan deponeren. Hiervoor 
is het nodig dat meer afvalbakken worden geplaatst dan er nu staan.   

 
Hierbij wordt een relatie gelegd met het plusproject zwerfafval dat momenteel wordt voorbereid. In 
het kader van dat plusproject worden alle bestaande afvalbakken vervangen ten behoeve van een 
eenduidig en net beeld. Daarnaast worden extra bakken geplaatst om het zwerfvuilprobleem op te 
lossen. Voor dit project worden in 2009 73 bakken geplaatst.  

 
Om het hondenpoepprobleem op te lossen worden dezelfde bakken geplaatst. Op elke bak komt een 
kleine sticker waarmee extra aandacht wordt gevraagd voor het hondenpoepprobleem.  
De ervaringen van reinigingsdienst en hondenbezitters worden ingezet om te bepalen waar de bakken  
precies komen te staan. Gebaseerd op de huidige ervaringen wordt verwacht dat ongeveer 130 
afvalbakken extra moeten worden geplaatst om een passende spreiding van afvalbakken te realiseren.   
 
Variant 2: Ondergrondse container  
In elke kern of wijk worden 2 ondergrondse containers geplaatst.  
Dit systeem werkt met een ondergrondse betonnen bak van 400 of 500 liter. Via een 
roestvrijstalen constructie kunnen de uitwerpselen worden ingeworpen. Dit systeem 
werkt hygiënisch omdat de hondenbezitter de bak niet met zijn handen hoeft aan te 
raken; openen gebeurt met een voetpedaal. Na inwerpen sluit de bak volledig af en 
veroorzaakt daarom geen stank.  Het legen van de bakken hoeft slechts 1 of 2 maal 
per jaar te gebeuren door middel van leegzuigen met een kolkenzuiger en kan 
tegelijk met het reguliere rioolonderhoud plaatsvinden. 
 
Hoewel niet verboden, is het niet de bedoeling dat ook nog uitwerpselen in de normale bakken 
worden gedeponeerd. Intensieve communicatie is dus nodig.  
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 Traditionele bak Ondergrondse container  
Voordelen  • Aansluiting bij huidig afvalbakkenbeleid 

 
• Hygiënisch, inwerpen m.b.v. 

voetpedaal, legen d.m.v. kolkenzuiger 
 • Uniformiteit  duidelijkheid en rustig 

straatbeeld 
 

 
• Onderhoudskosten nihil  

 • Kan overal geplaatst worden  
   
 • Loopafstand gering  
Nadelen  • Minder hygiënisch: moet zeer frequent 

handmatig worden geleegd 
 

• Loopafstand relatief groot  
vermindert doelmatigheid 

 • Onderhoud verzaken geeft stank  • Twee systemen  onduidelijkheid   
 

 • Onderhoudskosten hoog 
 

• Kan niet overal geplaatst worden, zeker 
niet bij aansluiting op riool  

   
  • Aanlegkosten hoog 
Indicatieve 
kosten  

Aanleg: 370,-- / bak  Aanleg: 2000,-- / container  

 Onderhoud: 245,-- / bak / jaar  
 
Totaal: 130 bakken: 
Aanleg: 48.100,-- 
Onderhoud: 31.850,-- / jaar  

Onderhoud: 10,-- / container / jaar  
 
Totaal: 30 containers: 
Aanleg: 60.000,-- 
Onderhoud: 300,-- / jaar 

 
Afweging en keuze: 
In bovenstaand voorbeeld is uitgegaan van het feit dat de ondergrondse containers in beperktere 
aantallen worden geplaatst dan de afvalbakken in verband met het aspect van de hoge aanlegkosten. 
Hiermee komen de aanlegkosten enigszins vergelijkbaar uit. In de onderhoudskosten treedt een 
aanzienlijk verschil op, in het voordeel van de containers.  
 
De loopafstand tot een afvalbak is door de klankbordgroepleden aangeduid als één van de 
belangrijkste overwegingen om uitwerpselen al dan niet op te ruimen. Daarmee heeft het systeem 
van de afvalbakken een groot voordeel ten opzichte van de containers. De kans bestaat dat mensen 
de loopafstand tot een container te groot vinden en de uitwerpselen daarom niet opruimen of in een 
normale afvalbak gooien. Hoewel het systeem met de containers uiteindelijk goedkoper is dan het 
systeem van de bakken wordt de effectiviteit hiervan beduidend minder groot geacht. Daarom kiest 
Steenbergen voor de normale afvalbakken. 
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Op strategische plekken in de gemeente worden zakjesdispensers 
opgehangen waarmee poepzakjes gratis worden aangeboden.  Uitgaande 
van ongeveer één dispenser per wijk komen wij uit op een aantal van 15 
dispensers over de hele gemeente. Deze zakjes zijn alleen een 
tegemoetkoming aan de burgers, voor het geval een zakje van thuis 
ontoereikend is. De zakjes uit de dispensers pleiten niemand vrij van het 
dragen van een opruimmiddel. Bij de start van het project worden 15 
zakjesdispensers opgehangen. Bij goed resultaat kunnen dit er meer 
worden. (zie evaluatie) 
 
 

 
 

Op plekken waar voldoende ruimte is, wordt een losloopzone aangewezen. De 
voorkeur gaat daarbij uit naar lange linten waarbij de hond over grotere afstand 
met de baas mee kan wandelen zonder aangelijnd te zijn. Een voorwaarde daarbij is 
dat de verkeersveiligheid niet in gevaar wordt gebracht. In de kernen wordt op 
basis van beschikbare ruimte en wenselijkheid bepaald hoeveel losloopzones 
kunnen worden aangelegd. Elke losloopzone wordt duidelijk gemarkeerd met 
kniehoge paaltjes. De voorkeur gaat uit naar een subtiele vormgeving die goed 
opgaat in de omgeving zonder aan duidelijkheid in te boeten. De bestaande 
uitlaatplaatsen blijven gehandhaafd en heten voortaan ook losloopzones. Hun 
functie is immers gelijk, al is de vormgeving wat anders door de toepassing van omheiningen. Een 
uitzondering geldt voor de uitlaatplaats aan de Van Gaverenlaan die bijzonder weinig wordt gebruikt 
en onlogisch lijkt gesitueerd. Deze wordt opgeheven. Als in een kern onvoldoende ruimte is voor een 
losloopzone zijn de hondenbezitters in eerste instantie aangewezen op het buitengebied. Als de 
evaluatie na één jaar uitwijst dat dit onvoldoende is, kunnen alsnog omheinde veldjes in de kern 
worden aangelegd. 
 
De huidige hondentoiletten passen niet in het huidige beleid en worden daarom verwijderd. De 
hoeveelheid hondenpoep die nu buiten de toiletten wordt aangetroffen geeft aan dat deze 
voorzieningen niet afdoende werken. Ook is door meerdere personen aangegeven dat de toiletten 
smerig zijn en gevaar voor ziekten opleveren. Door medewerkers van de dierenartsenpraktijk is dat 
bevestigd. Omdat de toiletten wel regelmatig moeten worden gereinigd worden er dus relatief hoge 
kosten gemaakt voor voorzieningen met een laag rendement.  

 

3.3.5 Evaluatie 
Eén jaar na de start van het project wordt het project geëvalueerd. Hierbij worden de 
monitoringsresultaten beoordeeld en worden de meningen van de burgers gevraagd. Het beleid kan 
hierop worden bijgestuurd. Indien de resultaten positief zijn worden extra zakjesdispensers 
opgehangen als beloning.  
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3.4 Planning 
Planning hondenpoepbeleid 2008 2009 2010

okt nov dec jan feb mrt apr mei jun juli aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei 

Begrotingsbehandelingen x
Bestuurlijke vastelling beleid  x
Ambtelijke voorbereiding implementatie beleid  x x
Wijzigen A.P.V.  x
Informeren hondenbezitters  x
Algemene communicatie naar alle burgers  x x x x x
Plaatsen bakken en dispensers  x x
Verwijderen hondentoiletten x
Inzet BOA – waarschuwingsfase  x
Inzet BOA  – bekeurende fase  x x x x x x x x x x x x x
Evaluatie  x
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4 Financiën 

4.1 Kosten 
De kosten voor uitvoering van het hondenbeleid zijn uitgesplitst naar investeringen, eenmalige 
kosten en structurele kosten.   

De kosten voor de inzet van een handhaver zijn hierin cursief en als pro memorie opgenomen.  De 
gemeente kiest er voor één handhaver in te zetten voor meerdere doeleinden.  Het is dan ook niet 
reëel om de kosten van deze handhaver volledig door te berekenen aan dit project. Deze kosten zijn 
dan ook niet opgenomen in de totaalbedragen.  

Investeringen Hoev. Eh. Ehp Kosten
Aanschaf surveillancewagen handhaver 1 st 30.000,00€      30.000,00€              

Eenmalige kosten  Hoev. Eh. Ehp Kosten
Publieksfolder 2500 folders  0,50€                1.250,00€                 
Afvalbakken 130 bakken 342,00€            44.460,00€              
Stickers op afvalbakken 375 stickers 0,80€                300,00€                    
Zakjesdispensers 15 dispensers 125,00€            1.875,00€                 
Zakjes in dispensers 8 dozen  135,00€            1.080,00€                 
Zakjes verkrijgbaar op gemeentehuis in displaydoos 500 pakketjes  1,40€                700,00€                    
Bebording losloopstroken 54 borden 65,00€              3.510,00€                 
Attentie voor hondenbezitters  1000 st 1,00€                1.000,00€                 
Eenmalige toezending  hondenpoepzakjes 1940 adressen 2,00€                3.880,00€                 
Opruimen huidige voorzieningen 1 dag  1.000,00€         1.000,00€                 
Opleiding handhaver p.m.
Bedrijfskleding handhaver p.m.

59.055,00€              

Structurele kosten / jaar  Hoev. Eh. Ehp Kosten
Zakjes voor dispensers  5 dozen  135,00€            675,00€                    
Zakjes verkrijgbaar op gemeentehuis  500 pakketjes  1,40€                700,00€                    
Wekelijks legen afvalbakken  130 st 225,00€            29.250,00€              
3 Maal wassen afvalbakken 130 st 19,80€              2.574,00€                 
Incidentele vervanging bakken  10 st 370,00€            3.700,00€                 
Handhaving  p.m.
Bijscholing p.m.
Bedrijfskleding p.m.

36.899,00€              

Kosten surveillancewagen
Rente en afschrijving * 1 jaar 7.200,00€         7.200,00€                 
Onderhoud, brandstof, belasting, verzekering  1 jaar 3.000,00€         3.000,00€                 

10.200,00€              

Alle kosten zijn exlusief BTW

* lasten die voortkomen uit investering  
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4.2 Dekking 

4.2.1 Kosten voor handhaving  
In de begroting van 2009 is € 45.000,00 opgenomen voor het inzetten van een handhaver. 
De salariskosten voor de handhaver worden daarmee gedekt. Voor de aanschaf van de 
surveillancewagen moet de Raad een krediet van € 30.000,003 beschikbaar stellen.  

4.2.2 Eenmalige kosten  
Deze kosten bedragen ongeveer € 59.000,00 
Deze kosten zijn opgenomen in de begroting voor 2009.  

4.2.3 Structurele kosten  
De structurele kosten, inclusief die van de surveillancewagen, bedragen ongeveer € 47.100,00 per 
jaar. Dekking kan worden gevonden in twee posten: 
 

Dekking – post  1 Wegvallen onderhoudskosten hondentoiletten 
Op dit moment staat jaarlijks € 22.500,00 op de begroting voor het schoonmaken van de 
hondentoiletten en het bijplaatsen en vervangen van bakken. Na het verwijderen van deze 
voorzieningen kan dit bedrag worden ingezet ten behoeve van andere kosten.  
Wij stellen u voor om de jaarlijkse kosten van de surveillancewagen van de handhaver ad € 10.200,‐ 
en de kosten van de zakjes ad € 1.400,‐  hieruit te dekken. Het restant bedrag  aan wegvallende 
kosten ad € 10.900,‐ (€ 22.500,‐ minus € 11.600,‐) kan worden toegevoegd aan de post onvoorzien. 
 

Dekking – post 2 Verhoging tarief afvalstoffenheffing 4 
Het probleem van de hondenpoep is een vervuilingskwestie en wordt grotendeels opgelost door het 
plaatsen van extra afvalbakken met het bijbehorende onderhoud. Het is daarmee legitiem om deze 
kosten door te berekenen in de afvalstoffenheffing. Hiermee draagt elk huishouden bij aan een 
schonere leefomgeving.  Door deze verhoging van de afvalstoffenheffing is het niet nodig om de 
voorgenomen verhoging van de hondenbelasting in 2010 door te voeren. Dit kweekt goodwill bij 
hondenbezitters. 
 
Kosten die direct te maken hebben met het onderhouden van de afvalbakken bedragen ongeveer 
€ 35.500,00. Dit leidt tot een verhoging van het tarief van de afvalstoffenheffing voor een 
meerpersoonshuishouden van ongeveer € 3,‐ per jaar. 
 
Onderstaand vind u een schematische weergave van het dekkingsvoorstel: 
 

                                                            
3 In de vergadering van 11 december 2008 heeft de gemeenteraad besloten om € 15.000,00 beschikbaar te 
stellen voor de aanschaf van een surveillancewagen. 

4 In de vergadering van 11 december 2008 heeft de gemeenteraad besloten om de dekking van de structurele 
kosten te financieren uit de post onvoorzien.  
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Dekking (v.a. 2010) Kosten 
Wegvallen voorzieningen 22.500,00€       10.200,00€      Kosten surveillancewagen

1.400,00€         Zakjes 

Verhogen afvalstoffenheffing 35.500,00€       35.500,00€      Onderhoud bakken 

Totaal 58.000,00€       47.100,00€     

Rest  10.900,00€       10.900,00€      Post onvoorzien

 
 
 
 
Het dekkingsvoorstel voor de periode vanaf 2010 is daarmee als volgt: 
 
Dekkingsvoorstel hondenpoepbeleid 2010 e.v. 
Structurele kosten:   47.100,00€     
Dekking:

Wegvallen voorzieningen 11.600,00€     
Verhoging afvalstoffenheffing  35.500,00€     

‐€                 

Toevoeging post onvoorzien 10.900,00€       
 
In het jaar 2009 zijn de verhogingen van de belastingen nog niet doorgevoerd. Naar verwachting kan 
het wekelijks ledigen van de afvalbakken in dit jaar met de huidige formatie worden opgelost door te 
schuiven met taken en uren. Daarnaast verwachten wij de uitvoering niet direct in januari te kunnen 
starten, waardoor voor dit jaar voldoende middelen in de begroting zijn opgenomen.  
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5 Aandachtspunten 
Tot slot volgen hier enkele aandachtspunten die belangrijk zijn voor een succesvolle uitvoering van 
het project.  

Juridisch 

Aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening dienen als eerste te worden doorgevoerd. 
Zonder sluitende regelgeving kan een handhaver niet optreden.  

Praktisch 

De bestaande hondentoiletten moeten worden opgeruimd. Het is belangrijk om hondenbezitters 
hiervan tijdig op de hoogte te stellen.  Deel het tijdstip van opruimen mee aan de gebruikers door bij 
elk toilet een aankondiging te plaatsen.  

Reiniging van de toiletten gebeurt door een aannemer.  Dit contract moet worden ontbonden en de 
aannemer moet hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.  

Communicatie 

Voor burgers is het belangrijk dat alles wat zij buiten zien gebeuren, overeenstemt met hetgeen de 
gemeente communiceert. Daarom moet elke actie vooraf gecommuniceerd worden naar de burgers. 
Dit betekent dat de onderlinge afstemming tussen de voorbereidende werkzaamheden op het 
gemeentekantoor en de uitvoering in het veld perfect op elkaar moeten aansluiten. Goede interne 
communicatie vormt de basis voor een goede externe communicatie.  

Evaluatie 

Wij hebben gekozen voor een beleid en oplossingsrichtingen die passen bij de Steenbergse situatie 
op dit moment. Dat wil niet zeggen dat deze oplossing over jaren nog steeds de juiste is. In de 
openbare ruimte en in de maatschappij doen zich verschillende ontwikkelingen voor. Daarnaast kan 
voortschrijdend inzicht aanpassingen van beleid nodig maken. Wees daarom niet bang om jaarlijks te 
evalueren en bij te stellen. Steenbergen is immers een dynamische gemeente die bereid is zich aan te 
passen aan de omstandigheden.   
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Verklaring afkortingen 

APV  Algemene Plaatselijke Verordening 
BOA  Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
CJIB  Centraal Justitieel Incasso Bureau 
OM  Openbaar Ministerie  
PM  Pro Memorie (om in gedachten te houden / later in te vullen) 
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Resultaten oriënterend onderzoek 
 
De hond 
Uit genetisch onderzoek is gebleken dat de hond rechtstreeks afstamt van de wolf. De wolf is een erg 
sociaal dier en leeft, net als de mens, in groepsverband de roedel genaamd. Binnen de roedel is 
sprake van een sociale rangorde waarin enkele wolven het leiderschap op zich hebben genomen. Deze 
leefwijze en de sociale eigenschappen van de wolf en later de hond maakten het voor het dier 
mogelijk om uit te groeien tot een aantrekkelijk gezelschapsdier voor de mens. De hond beschouwt 
hierbij de mens als zijn leider. 
Een goed opgevoede hond doet alles wat zijn baasje (leider) hem aangeeft. 
 
De hond in de maatschappij 

Honden worden al eeuwenlang voor verschillende doeleinden gebruikt. De mensheid kwam er 
achter dat honden zich voor heel veel dingen "nuttig" konden maken. Bekend is de hond als 
veedrijver, waakhond, jachthond, werkhond, vechthond, speurhond, reddingshond, geleidehond 
maar zeker als huisdier. De relatie tussen mens en hond wordt vaak gekarakteriseerd door de sterke 
emotionele band. Veel mensen nemen een hond als huisdier omdat de hond gezien wordt als een 
echte vriend die de mens nooit in de steek zal laten. Honden zijn zowel populair bij gezinnen als 
eenzame mensen. Een hond is voor velen van onschatbare waarde en een onmisbare huisgenoot. 
Voor veel mensen zorgt de hond ervoor dat het baasje contact houdt met de buitenwereld. 
Hondeneigenaren blijken gelukkiger, minder gestrest en minder depressief te zijn. 
Aan het houden van honden zit helaas ook een groot nadeel vast. Het uitlaten van honden zorgt voor 
ontelbare hopen hondenpoep, die op hun beurt weer zorgen voor vervuiling, stankoverlast en irritatie. 
Honden hebben ook bewegingsvrijheid nodig om lekker te kunnen rennen en zich van tijd tot tijd flink 
uit te kunnen leven. 
In het algemeen kan gesteld worden dat er weinig weerstand bestaat tegen het bezit van een hond 
het is anders gesteld met de overlast die wordt ervaren van de hondenpoep. 
 
Hondenbelasting - historie 

De hondenbelasting stamt uit de tijd dat de hondenkar gebruikt werd als transportmiddel voor de 
armen, terwijl de rijkere het paard en wagen als vervoer gebruikten. De overheid zag in beiden een 
middel om transportbelasting te heffen. Het is niet bekend of het belastinggeld vervolgens ook in het 
toenmalig vervoer of wegenstelsel geïnvesteerd werd. Later werd de hondenbelasting gehanteerd 
om het hondenbezit af te remmen. Dit heeft weinig resultaat opgeleverd. Het hondenbezit blijft 
gestaag roeien; inmiddels telt Nederland ongeveer 1,8 miljoen honden dit is bijna 1 op de 3 gezinnen. 
 

Hondenbelasting – feiten en cijfers 

Tegenwoordig, begin 21' eeuw, wordt ervan uitgegaan dat de heffing van hondenbelasting is 
gerechtvaardigd om daarmede de overlast van hondenpoep terug te dringen. Veelal wordt de 
opbrengst van de belasting echter aangewend voor de algemene middelen of om de begroting 
sluitend te krijgen. Het inzetten van de hondenbelasting voor andere doeleinden dan het 
hondenbeleid maakt de acceptatie voor deze belasting voor de hondenbezitter erg moeilijk.  
Niet alle gemeenten in Nederland heffen hondenbelasting, ongeveer 23 % van de Nederlandse 
gemeenten heft geen hondenbelasting dit zijn veelal plattelandsgemeenten. Gemeenten boven de 
80.000 inwoners heffen allemaal hondenbelasting. Van de gemeenten die hondenbelasting heffen 
besteedt één op de drie gemeenten de geïnde belasting daadwerkelijk aan de honden en hun 
bezitters. Deze gemeenten gebruiken de hondenbelasting daadwerkelijk als een bestemmingsheffing 
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of een doelbelasting. Daar staat tegenover dat 23 % van de gemeenten die hondenbelasting heffen 
geen voorzieningen bieden. 
Het gemiddelde bedrag wat aan de hondenbezitter wordt opgelegd bedraagt € 55,00 voor de 
eerste hond. De spreiding is groot. Het hoogste bedrag aan hondenbelasting bedraagt € 107,00 
en het laagste bedrag € 24,00. De meeste gemeenten vragen meer voor een tweede hond. 
 
Regelgeving - algemeen 
De Vereniging voor Nederlands Gemeenten (VNG) heeft een model-APV voor het hondenbeleid 
opgesteld. In deze APV is een artikel opgenomen met betrekking tot verontreiniging door 
honden dat aangeeft dat de hondenbezitter verplicht is om een opruimmiddel mee te nemen. 
Inmiddels is uit jurisprudentie gebleken dat de hand ook als opruimmiddel geldt. Dit maakt 
controle op dit artikel in principe onmogelijk. 
Veel gemeenten hebben in de loop der jaren het hondenpoepbeleid opgenomen in de APV. Dit wil nog 
niet zeggen dat er daadwerkelijk handhaving van de regels en communicatie naar de burgers 
plaatsvindt. Veel gemeenten hadden en hebben problemen met de handhaving van het ontwikkeld 
beleid. Boetes en waarschuwingen moesten stimuleren dat de regels werden nageleefd.  
Steeds meer gemeenten zijn nu van mening dat dit mede te maken heeft met het gegeven 
dat de overlast door hondenpoep niet alleen is op te lossen door het probleem in de schoenen van 
de hondenbezitters te schuiven. In plaats van het hanteren van een ontmoedigingsbeleid of een beleid 
met alleen ge- en verboden, waar de hondenbezitters zich aan horen te houden, zullen gemeenten in 
samenwerking met wel en niet hondenbezitters, tot een oplossing moeten komen. 
 
Regelgeving.- feiten en cijfers 
In Nederland heeft ongeveer 18 % van de gemeenten geen hondenbeleid. Het hondenbeleid houdt 
hoofdzakelijk in dat er beleid is op het gebied van bestrijding van de overlast van hondenpoep en 
beleid/regels ten aanzien van het aanlijnen van honden. Ongeveer de helft van de gemeenten met 
een hondenbeleid kennen de opruimplicht die overal geldt, de andere helft kent een opruimplicht die 
geldt voor bepaalde gebieden. Alleen in een aantal kleinere gemeenten geldt geen opruimplicht. 
In 37 % van de gevallen waar sprake is van handhaving is de politie betrokken bij de uitvoering van 
de controlewerkzaamheden. Ongeveer even vaak worden buitengewone opsporingsambtenaren 
(BOA's) als controleurs ingezet. 
Ongeveer 70 % van de gemeenten kent strafrechtelijke sancties als de wet wordt overtreden. Bijna 
een op de vier hanteert geen sancties. Bijna de helft van de kleinere gemeenten legt geen sancties 
op. 
De gemiddelde geldstraf die gemeenten hanteren met betrekking tot het hondenbeleid bedraagt 31. 
De hoogste boete die wordt gehanteerd bedraagt € 65; de laagste boete bedraagt 20 euro. 
De meest gebruikte communicatiemiddelen met betrekking tot het voorlichten van het hondenbeleid 
zijn:"artikelen in de lokale krant, artikelen in het gemeenteblad, nieuwsbrieven, bijeenkomsten met 
buurtbewoners en de gemeentelijk website". De meest toegepaste voorziening om de 
hondenpoepproblemen te reduceren zijn de hondenpoepbakken, 26 % van de gemeenten heeft 
deze voorziening toegepast. Daarnaast hebben 25 % van de gemeenten speciale veldjes aangelegd. 
 
De hondenwachter of toezichthouder 
In Nederland zijn hondenwachters nog geen begrip. Toch zijn er in een aantal 
gemeenten al ervaringen met hondenwachters opgedaan. Het voordeel van een hondenwachter in 
vergelijking met andere toezichthouders is dat deze op elk gebied wat met honden te maken heeft 
kan worden ingezet en daar na verloop van tijd ook veel kennis over heeft. Daarnaast is een 
hondenwachter fulltime bezig met geven van voorlichting over hondenbeleid en met handhaving. 
Om sanctionerend op te kunnen optreden moet hij opsporingsbevoegdheid hebben (BOA), waardoor 
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hij bij overtredingen een boete uit kan schrijven. Toch moet het accent niet liggen op het 
uitschrijven van boetes maar op voorlichting, uitleggen, waarschuwen en corrigeren. Pas wanneer 
de hondenbezitter zich bij herhaling niet aan de regels houdt, wordt hij bekeurd. Doordat de 
hondenwachter ook een educatieve rol heeft zullen mensen de positieve rol van de hondenwachter 
beter begrijpen en meer waarderen. 
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Bijlage 2: Ervaringen buurgemeenten 
Gemeente Bergen op Zoom Halderberge Moerdijk Roosendaal 

Contactpersoon Willem v.d. Linde Mevr. de Gast Alex Crane  Bas Raeijmaekers  
Regels  Opruimplicht en aanlijnplicht in kom. Opruimplicht en aanlijnplicht in kom. Opruimplicht en aanlijnplicht in kom. 

Verbod bij speelterreinen. 
Opruimplicht en aanlijnplicht in kom. 
Verbod bij speelterreinen. 

Voorzieningen Losloopgebieden Geen 3 Uitlaatplaatsen (eigenlijk niet gewenst 
vanuit gemeente, maar bestonden al 
lang). 
Losloopgebieden (wel opruimplicht) 
Speciale hondenbakken (totaal 300 
stuks), met deksel, op maximaal 100 m 
loopafstand. Gebruik van de bakken 
wordt gemonitoord. 

Geen specifieke hondenvoorzieningen. 
Wel veel (1100) afvalbakken. Gekozen 
voor Capitole van Bammens. De beugels 
hiervan kunnen gemakkelijk worden 
verlengd zodat hieraan zakjesdispensers 
kunnen worden bevestigd (indien 
gewenst).  

Opruimen Poopscooter via SAVER Gebeurt niet / nauwelijks Uitharken en omwisselen snippers 
uitlaatplaatsen 

Poopscooter rijdt rond: kost €45,-- per 
uur, rijdt 1000 uur per jaar. Is 
samenwerkingsverband met andere 
gemeenten (SAVER) 

Belasting  
 tarieven 

 Geen €32,05 (1e hond), €49,20 (2e hond), 
€59,65 (3e hond) 

€51,-- (1e hond), €69,-- (2e hond), 
€94,20 (3e hond), 215,-- (kennel)  

doel-/baatbelasting   Baatbelasting Baatbelasting 
controle   Geen penningen, wel jaarlijkse controles. Geen penningen, bewust afgeschaft, zijn 

duur, worden nagemaakt 
Handhaving Ja, periodiek extra controle op honden Geen  2 Toezichthouders x 36 uur, ca. 70 % 

daarvan is hondenpoep. Hebben 2 
maanden voorlichting gegeven, en 
gewaarschuwd, daarna streng beboet. 

Incidenteel, als onderdeel van totale 
handhaving. M.n. gericht op loslopende 
honden.  

Overig Tip: APV goed screenen 
Is ook benieuwd naar resultaten van 
Steenbergen.  

Veel klachten 
Hondenpoepprobleem is onderdeel van 
milieubeleidsplan. Dat is gereed, maar in 
mei door Raad afgeschoten.  

Hondenpoep geïntegreerd in 
zwerfafvalproblematiek: project Moerdijk 
schoon. Zie ook website. 
Dorpsraden hebben locaties bakken e.d. 
bepaald. Daarnaast ook info-avonden in 
de kernen maar deze werden slecht 
bezocht. 
Binnenkort ‘hondendag’, waarbij o.a. 
gratis trainingen en workshops worden 
gegeven. Zakjes worden uitgedeeld enz.  
September evaluatie 

Tip: APV goed sluitend maken 
Wens: wil graag op de hoogte worden 
gehouden, evt. rapportage toezenden? 
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