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Bijlagen

Tijdens de Raadsvergadering van 30 november 2020 is motie 2011-40: hondenuitrenplek aangenomen. 

Het dictum van de motie luidt: 
1. De mogelijkheden te verkennen op welke wijze een hondenuitrenplek te realiseren is op de strook 

grond tussen ML Kinglaan en het talud van de HSL; 
2. De bewoners uit de omgeving te betrekken bij de inrichting van de hondenuitrenplek; 
3. Voor de financiering van de kosten aan te sluiten bij de financieringswijze van de andere 

voorzieningen die genoemd zijn in het raadsvoorstel (fietsbrug, Pannakooi, kinderspeelplek); 
4. De gemeenteraad hierover te berichten vóór het voorjaarsdebat 2021. 

Stand van zaken
Op 19 mei is een verdagingsmemo over deze motie aan u gestuurd. Zoals in het verdagingsmemo stond, 
kost het veel tijd om contact te krijgen met de eigenaar van de grond, de Staat. Er is in mei jl. contact gelegd 
met het Rijksvastgoedbedrijf. Zij heeft aangegeven pas tot afwikkeling van de aanvraag te komen als er 
toestemming is van Rijkswaterstaat. Dit ministerie heeft een rol, omdat railverkeer onder Rijkswaterstaat valt. 
Het Rijksvastgoedbedrijf verzorgt het beheer en de administratie.

Rijkswaterstaat heeft in haar reactie aan de gemeente aangegeven dat de procedure om toestemming te 
krijgen enkele maanden duurt. Men zal niet eerder dan in september voor het eerst de vraag beoordelen. 
Vervolgens hebben zij weer enkele weken tot maanden nodig om hun standpunt te bepalen. Als 
Rijkswaterstaat akkoord is zal het Rijksvastgoedbedrijf de contractuele afwikkeling verzorgen. Ook hier gaat 
weer tijd overheen. Wij verwachten dat er niet eerder dan in het eerste kwartaal 2022 duidelijkheid zal zijn of 
er een akkoord komt op het in gebruik nemen van een perceel dat in eigendom is van de Staat ten behoeve 
van een hondenuitrenplek en onder welke voorwaarden dat kan.

Vervolg bij een akkoord
Als het Rijk akkoord gaat met het medegebruik van hun eigendom voor het realiseren van een 
hondenuitrenplek, zal de gemeente met de hondenbezitters onder de omwonenden van de Martin Luther 
Kinglaan contact opnemen wat men precies nodig heeft om een veilige plek voor het loslopen van honden te 
creëren. Dit zal vervolgens worden uitgewerkt in een ontwerp dat financieel zal worden vertaald. Gezien punt 
3 van het dictum van de motie zullen de financiële gevolgen bij de herziening van de grondexploitatie 
worden verwerkt.

Afdoening
In het voorgaande is geschetst dat er door de afhankelijkheid van de verschillende diensten van het Rijk en 
de tijd die na een eventueel akkoord nodig is voor de uitwerking van de hondenuitrenplek, het niet mogelijk 
is om een datum aan te geven wanneer de hondenuitrenplek gerealiseerd kan zijn. Daarom stellen wij voor 



de motie af te doen en de raad over het vervolg periodiek te informeren over de stand van zaken bij de 
Voortgangsrapportage Ruimtelijk Fysiek, die twee keer per jaar naar de gemeenteraad wordt gestuurd. 
Indien het college het nodig acht, zal de raad tussentijds worden geïnformeerd via een raadsmemo.

De afdoening van moties vindt drie keer per jaar plaats. In dat kader stelt het college de raad voor motie 
2011-40 als afgedaan te beschouwen. 

Voor technische vragen kunt u zich wenden tot:
Naam    : Kampmeijer, K : 
Telefoonnummer : 079 – 346.88.50
E-mailadres : k.c.kampmeijer@zoetermeer.nl 
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