
Memo
Aan: gemeenteraad
Cc:
Van: college B&W 
Datum: 14 april 2015
Kenmerk: 15ini01052
Onderwerp: bijlage collegevoorstel 21 april 2015, wijzigen APV 2015.

Aanleiding:
In aanloop naar de wijziging van de APV is er tijdens de informatieve raadsrotonde van 12 maart 2015 
over de artikelen Carbidschieten en Hondenbeleid gesproken. Na aanleiding van de behandeling van 
de gespreksnotitie en de inspraakgelegenheid zijn deze artikelen opnieuw beschouwd en wordt een 
nieuw voorstel gedaan waarbij rekening is gehouden met de opmerkingen uit de informatieve raad-
beslaging.

Carbidschieten:
Aangaande het voorstel Carbidschieten is de opmerking over de inhoud van de bus meegenomen en 
wordt geen grens aan de inhoud van de bus in het artikel opgenomen.

Artikel 2:73A Carbidschieten
1. Onder carbidschieten wordt verstaan: het in een bus / container / opslagvat op explosieve wijze 

verbranden van acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water 
of gasmengsels met vergelijkbare eigenschappen.

2. Het is verboden met carbid te schieten.
3. Het verbod in het tweede lid geldt niet indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften: 

a. het carbidschieten vindt plaats op 31 december tussen 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur;
b. bij het carbidschieten wordt gebruikgemaakt van bussen, die niet worden afgesloten met harde 

voorwerpen zoals metalen, houten en andere vergelijkbare materialen (in ieder geval zijn 
toegestaan lederen en plastic ballen).

c. het carbidschieten vindt plaats buiten de bebouwde kom op een afstand van ten minste:100 
meter van woningen en 300 meter van gebouwen of andere voorzieningen waarin dieren 
verblijven.

d. het schootsveld bedraagt tenminste 100 meter en binnen dit schootsveld bevindt zich geen 
publiek of andere personen en zijn geen openbare wegen of paden gelegen;

e. degene die met carbid schiet neemt alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen om elk gevaar 
voor mens en dier te voorkomen.

f. indien sprake is van carbid schieten door een persoon die de leeftijd van achttien jaar nog niet 
heeft bereikt is een toezichthouder aanwezig. Onder toezichthouder wordt verstaan: een 
persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en die te allen tijde in staat is om aanwijzingen 
te geven ten aanzien van de handelingen van de carbidschieter en diens handelingen te allen 
tijde kan verhinderen.

4. Aan de afstandsnormen genoemd in het derde lid onder c mag worden afgeweken als de bewoner 
van dit gebouw of de eigenaar van de dieren zijn/haar goedkeuring heeft verleend voor een kortere 
afstand.

5. Het college kan ontheffing van het verbod in het tweede lid verlenen.
6. Het in het tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt 

voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie of het Wetboek van Strafrecht.

Loslopende honden:
Inspraak op dit onderwerp vanuit LTO waarin voor een algemene aanlijn en opruimplicht is gepleit kan 
niet met exacte cijfers over verspreiding van neospora onderbouwd worden. De belangen van 
hondeneigenaren zijn ook afgewogen en daarom wordt voorgesteld het huidige artikel aangaande 
loslopende honden niet in de APV te wijzigen. Wel zijn sinds kort waarschuwingsborden bij de 



gemeentewerf verkrijgbaar die door boeren aan weide afrastering opgehangen kan worden die 
hondeneigenaren attenderen op de risico’s van neospora.

Artikel 2:57 Loslopende honden
1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is;
b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, 

zandbak, sportterrein of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
c. op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een halsband of een identificatiemerk dat 

de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.
3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voor zover de eigenaar of houder 

van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden of als een 
eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

Verontreiniging door honden:
Inspraak op dit onderwerp door enkele inwoners van Ulft waarin specifiek overlast van hondenpoep 
wordt aangegeven die door de bewoners van recreatiepark Isselt over het nieuw aangelegde fietspad 
wordt ondervonden geeft aanleiding om hierover in het artikel 2.58 onder punt 1 lid b een passage op 
te nemen. Hoewel het probleem hondenpoep een landelijk probleem is ligt hierin niet alleen een rol 
voor de overheid maar ook voor de hondenbezitter. Een zojuist gestarte pilot waar op meerdere 
plaatsen in de kernen poepzakhouders geplaatst worden. Hierdoor  worden hondeneigenaren 
gestimuleerd  om de verontreiniging van hun hond op te ruimen. Na afloop van de pilot wordt dit 
onderwerp opnieuw in de raad gebracht.

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet van 

uitwerpselen ontdoet:
a. op een openbare plaats binnen de bebouwde kom;
b. op een gedeelte van de weg buiten de bebouwde kom dat bestemd is of mede bestemd voor 

het verkeer van voetgangers;
c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, 

zandbak, speelweide of recreatiegebied buiten de bebouwde kom;
d. op een andere door het college aangewezen plaats.

2. De eigenaar of houder van een hond is verplicht, als de hond zich in de openbare ruimte bevindt, 
ervoor te zorgen een deugdelijk hulpmiddel, dat als zodanig is bestemd voor het verwijderen van 
uitwerpselen, bij zich te dragen. Op de eerste vordering van de ambtenaar, belast met de zorg voor 
de naleving van één of meer bepalingen van deze verordening, moet de eigenaar of houder dit 
tonen.

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

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

Vervallen aanwijzingbesluiten:
Bij inwerkingtreding van deze APV komen de bij het collegebesluit van 7 juli 2009 (09int00510) 
genomen aanwijzingsbesluiten te vervallen;

- Besluit Kampeermiddelen e.d. gelet op artikel 5.6 lid 1
- Besluit verboden drankgebruik gelet op artikel 2.48 lid 1
- Besluit verontreiniging door honden gelet op 2.58 lid 1 onder c.
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