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Geachte Raad, 

 
Op 9 juli 2019 hebben wij besloten het “aanwijzingsbesluit en nadere regels met betrekking tot 
losloopgebieden voor honden, alsmede waar honden niet zijn toegestaan 2014” te wijzigen, en is 
het “Aanwijzingsbesluit en nadere regels m.b.t. losloopgebieden voor honden, alsmede waar 
honden niet zijn toegestaan 2019” vastgesteld. 

De belangrijkste wijziging betrof het vaststellen van plaatsen waar de restrictie geldt dat er 
maximaal 4 honden per begeleider los mogen lopen. 

Het college heeft in de losloopgebieden een beperking willen instellen voor maximaal 4 loslopende 
honden per begeleider. Dit besluit heeft geleid tot raadsvragen, commissievragen en 

bezwaarschriften. Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van dit dossier.  

Op 29 oktober 2019 zijn de schriftelijke vragen d.d. 8 oktober 2019 van DLW beantwoord. 
Op 4 november 2019 is in de Commissie Fysieke leefomgeving informatiebrief 64 besproken.  
Op 17 december 2019 zijn de schriftelijke vragen d.d. 1 november 2019 van DLW beantwoord. 
 

Het college heeft begrip voor de betrokken partijen en wil een oplossing bieden. 
 
Er zijn diverse reacties op het besluit ingekomen. De belangrijkste 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 is voornemens het besluit van 9 juli 2019 te wijzigen. Het maximum van 4 loslopende 

honden per begeleider kan in stand blijven met de aanwijzing van extra of delen van 
losloopgebieden waar geen maximum van loslopende honden per begeleider geldt.  

Recent heeft de burgemeester een werkbezoek en een overleg gehad met vertegenwoordigers van 
de Wassenaarse hondenuitlaatservices. Daarbij heeft de burgemeester in de praktijk gezien waar 
hondenuitlaatservices tegen aan lopen. Op dit moment worden de besproken locaties verder 
onderzocht en volgt er een vervolgoverleg met de betrokken hondenuitlaatservices en de 
wijkverenigingen. 



 

 

Daarnaast zal voor Park De Paauw geen beperking worden opgenomen ten aanzien van het 

broedseizoen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan alle betrokken gebruikers, maar ook aan 

personen die hebben aangegeven een beperking van het aantal honden te omarmen. Het college is 
van mening dat hiermee ook aan de continuering van de bedrijfsvoering van de 
hondenuitlaatservices tegemoet wordt gekomen. 
 
Nadat de bovenstaande overleggen zijn afgerond, zal het college dit voorjaar een aangepast besluit 
nemen. Zoals eerder toegezegd zal de raad hierover worden geïnformeerd en kan het desgewenst 

worden besproken in de commissie.  

 
 
Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

Gemeentesecretaris Burgemeester 
 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


