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Geachte Raad,
Inleiding
Op 9 juli 2019 hebben wij besloten het “Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden
voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2019” vast te stellen. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van het voorgaande besluit betrof het verminderen van het aantal
losloopgebieden en het vaststellen van plaatsen waar de restrictie geldt dat er maximaal vier
honden per begeleider los mogen lopen. Dit besluit heeft geleid tot raadsvragen, commissievragen,
een petitie, bezwaarschriften en andere reacties. Wij hebben u daarover in de afgelopen periode
een aantal keer geïnformeerd.
De belangrijkste reacties op het besluit zijn:
er zijn te weinig plaatsen waar honden los mogen lopen;
het beperken van het aantal loslopende honden, is niet werkbaar voor
hondenuitlaatservices;
het beperken van losloopgebieden treft de Wassenaarse hondenbezitter onevenredig.
Het college heeft begrip voor de betrokken partijen en wil een oplossing bieden. In de
informatiebrief van 10 maart 2020 is aangegeven dat het college voornemens is het besluit van
9 juli 2019 te wijzigen.
In de afgelopen periode is zoveel als mogelijk binnen de Coronamaatregelen gewerkt aan het
aanpassen en afstemmen van het beleid. Hierbij zijn schriftelijke (email-)reacties betrokken, heeft
de burgemeester een werkbezoek met een hondenuitlaatservice gehad om te bezien hoe één en
ander in de praktijk er aan toegaat en hebben gesprekken met buurtverenigingen en met
vertegenwoordiging van de hondenuitlaatservices plaatsgevonden.
Daarnaast zijn alle locaties nog eens bekeken aan de hand van een aantal voorwaarden. Er heeft
een afweging plaatsgevonden op basis van noodzaak, wenselijkheid en (on)mogelijkheden.
De wijzigingen hebben met name betrekking op het aanwijzen van gebieden. Er heeft geen
wijziging plaatsgevonden wat betreft het aantal loslopende honden (dit was gesteld op vier en is
ook zo gebleven).
Na afweging van alle bovengenoemde aspecten hebben wij onlangs het “Aanwijzingsbesluit en
nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan

2021” vastgesteld. Met dit besluit hebben wij getracht zoveel mogelijk recht te doen aan de
bezwaren en wensen die er lagen.

Besluit tot wijziging:
De wijzigingen betreffen:
1. Park De Wittenburg wordt deels als tweede losloopgebied toegevoegd (naast het strand).
In deze twee losloopgebieden gelden geen restricties voor het aantal loslopende honden.
2. Bij Park De Paauw en Park De Wittenburg wordt de restrictie van het broedseizoen
losgelaten.
De belangrijkste overwegingen hierbij zijn:
Uitbreiding losloopgebied
Er is gekeken naar mogelijkheden om het aantal losloopgebieden uit te breiden. Mede in overleg
met de hondenuitlaatservices en buurtverengingen zijn een aantal voorwaarden geschetst,
waaraan gebieden zouden moeten voldoen. Daaronder valt te denken aan:
a) het gebied moet van voldoende omvang zijn, zodat er ca een half uur losgelopen kan
worden;
b) het gebied moet voldoende veilig zijn, d.w.z., honden moeten niet zomaar de weg op
kunnen rennen;
c) er moet een parkeergelegenheid zijn, waar de services de honden kunnen uitladen, drinken
etc.;
d) zo veel mogelijk scheiden van stromen van buurtbewoners die hun hond uitlaten en de
hondenuitlaatservices (een woonwijk is minder geschikt);
e) het loslaten van grote groepen honden mag geen onevenredig grote schade toebrengen
aan de natuur.
Gebleken is dat niet veel gebieden aan deze wensen kunnen voldoen. Feitelijk zijn dan alleen Park
De Wittenburg, Park Backershagen en Park Oosterbeek geschikt. Park Oosterbeek is weliswaar
Wassenaars gebied, maar in eigendom van de gemeente Den Haag. Dat betekent dat aanwijzing
niet kan plaatsvinden zonder toestemming van die gemeente. Den Haag heeft aangegeven deze
toestemming niet te willen verlenen, omdat zij onlangs het gebied hebben opgeknapt.
In Park Backershagen heeft recentelijk ook een groot herstel van de historische parkaanleg
plaatsgevonden. Aanwijzing als losloopgebied doet afbreuk aan het herstel.
Aanvankelijk heeft Buurtvereniging Nieuw Wassenaar aangegeven liever niet te zien dat Park De
Wittenburg wordt aangewezen als losloopgebied. We hebben samen met hen en
vertegenwoordiging van de uitlaatservice maatregelen ontwikkeld om bezwaren weg te nemen en
de overlast zoveel mogelijk te beperken. Zo is het gebied waar honden los mogen lopen ingeperkt
en zullen de hondenuitlaatservices centraal starten vanaf de Verlengde Kerkeboslaan. Op deze
wijze hebben buurtbewoners geen last van busjes in de wijk en kunnen ze rustig hun eigen honden
uitlaten.
In aanvulling op de losloopgebieden zijn er twee particuliere initiatieven die positief zijn om
hondenuitlaatservices toe te staan op hun gebied honden los te laten lopen. Hierover worden nog
gesprekken gevoerd. Omdat dit geen openbaar terrein betreft, kan dit niet worden meegenomen in
onderhavig aanwijzingsbesluit.
Tot slot wordt opgemerkt dat we in gesprek zijn met de (Wassenaarse) hondenuitlaatservices om
zelfregulatie te stimuleren, met het doel dat zij (de sector) zelf toezien op regulatie en toezicht en
een direct aanspreekpunt zullen zijn bij klachten en handhaving.
Met betrekking tot het strand merken wij nog het volgende op. De APV verbiedt dat honden op het
strand tussen twee genoemde palen (het strand voor de paviljoens) los lopen. Er wordt op dit
moment gewerkt aan een aanpassing van de APV om een aantal zaken rond het strand te regelen.
In deze aanpassing wordt ook mogelijk gemaakt dat dat honden op de verharde delen achter de
paviljoens en ook bij de paviljoens aangelijnd toegestaan zijn. Dit staat los van het voorliggende
Aanwijsbesluit, daarin is al rekening gehouden met het feit dat honden hier mogen lopen, mits de
APV dat toestaat.
Loslaten beperking tijdens broedseizoen
Park De Paauw is van loosloopgebied in 2014 naar een gebied met restricties gegaan (aanwijzing
als gebied met maximaal vier loslopende honden en in het broedseizoen zijn helemaal geen

loslopende honden toegestaan). Hierop zijn bezwaren en reacties gekomen met name van
omwonenden en met name gericht tegen de beperking op het broedseizoen.
Bij nader inzien blijken grond-broedende vogels hier bijna niet voor te komen. Nagenoeg alle
vogels die broeden zitten hoog in de bomen of maken hun nest op het water. Vandaar dat deze
restrictie niet nodig is. Hierop is besloten de restrictie met betrekking tot het broedseizoen te laten
vervallen.
Maximaal 4 loslopende honden per begeleider in de daarvoor aangewezen gebieden blijft bestaan
De restrictie en het aantal loslopende honden blijft gehandhaafd. Uit reacties is gebleken dat
omwonenden en inwoners die hun eigen hond(en) uitlaten het beperken van het aantal loslopende
honden een goede zaak vinden. Uitzondering hierop zijn de hondenuitlaatservices en de gebruikers
daarvan. Toch is ervoor gekozen het aantal van vier te handhaven, omdat dit de
veiligheid(sgevoel) in parken en weggebruikers vergroot.
Uitvoering
Met vaststelling van het aanwijzingsbesluit volgt dat het besluit kan worden gehandhaafd. Er is
aandacht besteed aan de communicatie. Betrokkenen zijn op de hoogte gesteld en bij de in het
besluit genoemde gebieden worden borden geplaatst. Tevens is een persbericht uitgegaan en is de
tekst op de website aangepast. Ook wordt aandacht besteed aan toezicht en handhaving.
Wij vertrouwen er op uw raad voldoende te hebben geïnformeerd.
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