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De openbare ruimte wordt naast verkeer ook intensief gebruikt door buitenspelende kinderen en mensen met 
honden. Honden dragen bij aan de sociale cohesie in de openbare ruimte. Een hondenbezitter gaat meerdere keren 
per dag naar buiten met de hond. Niet alleen omdat het tijd is voor de hond om de behoefte te doen, maar ook 
gewoon om lekker te wandelen en te spelen. Hondenbezitters ontmoeten elkaar daardoor vaak in de openbare 
ruimte. Honden zijn belangrijk voor het welzijn en de gezondheid van de hondenbezitter. Ze worden vaak gezien 
als een lid van het gezin. Bovendien zijn honden soms onmisbaar als hulphond voor gehandicapten, slechtzienden 
en doven en bij opsporingen (bijvoorbeeld voor vermissingen, misdrijven en gaslekken). Verantwoord hondenbezit 
draagt bij aan de leefbaarheid van de openbare ruimte. Een verantwoord hondenbezit houdt in dat met alle 
aspecten van het hondenbezit rekening wordt gehouden, zoals gezondheid (voldoende beweging, goede hygiëne), 
veiligheid (omgang met andere dieren en mensen) en overlast in de openbare ruimte.

1.1 Aanleiding
Het hebben en houden van honden heeft positieve kanten, maar honden kunnen ook overlast veroorzaken. 
Honden zijn een veelbesproken onderwerp in de gemeente Rijssen-Holten. Honden zorgen voor gezelligheid, 
lichaamsbeweging en sociale contacten, maar veroorzaken soms ook overlast door hondenpoep of ergernis over 
loslopen. Omdat het hondenbeleid is verouderd, hondenpoep (landelijk) nog steeds als grootste ergernis wordt 
ervaren en er vragen vanuit de politiek zijn gekomen, is een hondenbeleidsplan gemaakt.

1.2 Onderzoek (enquête)
Omdat de gemeente regelmatig vragen en meldingen over hondenbeleid en overlast krijgt is in september 2018 
een enquête uitgezet onder alle leden van het burgerpanel (hondenbezitter en niet-hondenbezitter) en onder alle 
hondenbezitters. De resultaten van de enquête staan in bijlage 1 en zijn gebruikt als input voor het beleidsplan.

1.3 Doelstelling
Het vernieuwde hondenbeleid is er op gericht de hondenbezitter te faciliteren en de ervaren overlast door 
hondenpoep en loslopende honden te verminderen. Daarnaast verschaft dit beleid meer duidelijkheid en 
tevredenheid voor (niet-)hondenbezitters.

1.4 Adviesrapport
De gemeente Rijssen-Holten heeft SHIFT gevraagd mee te denken over de invulling van dit beleidsplan. Door 
onderzoek en interviews hebben zij in kaart gebracht welke (gedrags)factoren een rol spelen omtrent honden. Het 
adviesrapport staat in bijlage 2 en vormt de basis voor het voorliggende beleidsplan.

1. INLEIDING
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2.1 Hondentoiletten
Een hondentoilet is een aangelegd en afgebakend stuk grond (met geel zand) waar het wordt gedoogd om 
honden uit te laten en de uitwerpselen te laten liggen. Wettelijk is dit niet vastgelegd, maar de gemeente heeft 
hier jarenlang in voorzien. Uit de enquête is gebleken dat veel mensen ontevreden zijn over (de netheid van) de 
hondentoiletten. Hondentoiletten zijn niet bevorderlijk voor de uitstraling van de openbare ruimte en kunnen stank 
veroorzaken. Verder komen veel reacties over het gebruik van de toiletten. Veel hondenbezitters laten hun hond 
geen behoefte doen op een toilet waar andere uitwerpselen liggen, maar in de nabije omgeving. Echter kan het niet 
altijd zo zijn dat er geen uitwerpselen liggen (de toiletten worden 2 tot 3 keer per week geleegd).
Na heroverwegen van het beleid is aan het college voorgesteld om alle hondentoiletten te verwijderen (en deze 
opnieuw in te richten met plantsoen of gazon). Door het afschaffen van de 90 hondentoiletten zal de uitstraling 
van de openbare ruimte verbeteren. Om het ‘gemis’ van de hondentoiletten op te vangen blijft op alle locaties waar 
een hondentoilet was gesitueerd een afvalbak (voor de hondenpoepzakjes) staan en worden op drukbezochte 
hondenlocaties extra afvalbakken geplaatst.

2.2 Afvalbakken
Alle afvalbakken in de openbare ruimte zijn tevens hondenpoepbakken. Dit betekent dat de zakjes met uitwerpselen 
in alle afvalbakken gedeponeerd mogen worden. Omdat de hondentoiletten zijn verwijderd op deze locaties 
worden de afvalbakken gehandhaafd. Ook zijn of worden er extra afvalbakken geplaatst op de overlastlocaties. 
Een overzicht van alle afvalbakken is toegevoegd in bijlage 3.

2.3 Hondenpoepzakjes
Hondenpoepzakjes zijn speciale zakjes om hondenpoep mee op te ruimen. Deze worden door de gemeente gratis 
beschikbaar gesteld. Hondenbezitters kunnen deze zakjes ophalen bij het gemeentehuis en de gemeentewerf. 
Ook zijn ze (vanaf 2020) te verkrijgen in dispensers naast een aantal afvalbakken. 

2.4 Voorzieningen in het buitengebied
In het buitengebied gelden niet dezelfde regels als 
binnen de bebouwde kom. In het buitengebied zijn 
geen voorzieningen. Een hondeneigenaar in het 
buitengebied betaalt geen belasting. In het 
buitengebied mag een hond in principe loslopen, 
tenzij anders aangegeven met een bord. Een 
hondeneigenaar hoeft in het buitengebied de 
uitwerpselen niet op te ruimen.

2. VOORZIENINGEN
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Succesvol beleid valt of staat met de controle op de naleving van de regels. Dit kan door handhaving en via sociale 
controle. Het merendeel van de hondenbezitters zal zich direct (een kwart), of na enige overreding (de helft) aan 
de regels houden. Voor de overige niet bereidwillige hondenbezitters (een kwart) zijn sancties nodig om te worden 
overgehaald. Naleving van de regels wordt gestimuleerd door heldere regelgeving, effectieve handhaving en 
ondersteuning van de sociale controle. Regelgeving zal zoveel mogelijk aansluiten bij praktische mogelijkheden. 
De regelgeving bestaat uit op de volgende aspecten.

3.1 Opruimplicht
De opruimplicht houdt in dat de hondeneigenaar altijd de uitwerpselen van een hond moet opruimen. Dit staat 
omschreven in lid 2, artikel 2:58 van de APV: Degene die zich met een hond op een openbare plaats, binnen de 
bebouwde kom, begeeft is verplicht ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden 
verwijderd. Het zesde lid geeft hierop een uitzondering: ‘Het tweede lid is niet van toepassing op de eigenaar of 
houder van een hond die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden’.

3.2 Verplicht opruimmiddel
Om de opruimplicht na te streven is de hondeneigenaar verplicht om een opruimmiddel bij zich te hebben. Dit 
staat in lid 3 van artikel 2:58 van de APV: De eigenaar of houder van een hond is verplicht, als de hond zich op een 
openbare plaats bevindt, ervoor te zorgen een deugdelijk opruimmiddel bij zich te dragen. In lid 1 staat omschreven 
wat wordt verstaan onder deugdelijk opruimmiddel: ‘Een middel dat gezien de vorm en constructie als zodanig 
geschikt is voor het verwijderen van uitwerpselen’.

Het is aan te raden om minimaal twee opruimmiddelen mee te nemen want een toezichthoudend ambtenaar mag 
altijd vragen om een opruimmiddel te laten zien, ook als de hondeneigenaar er net één heeft gebruikt. Dit staat in 
lid 4 van artikel 2:58 APV: ‘Het is verplicht in voorgaande lid bedoelde opruimmiddel op de eerste vordering van een 
toezichthoudend ambtenaar te laten zien’.

3.3 Verboden plaatsen
In de APV, artikel 2:57, is een aantal plaatsen genoemd waar honden niet mogen verblijven en/of loslopen, namelijk:
• Op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of 

speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;
• Buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats indien de hond niet is aangelijnd;
• Op de weg indien de hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of 

houder duidelijk doet kennen.

3.4 Aanlijnplicht
Honden mogen binnen de bebouwde kom niet loslopen; hier geldt de aanlijnplicht. Dit geldt voor het lopend 
uitlaten van de hond en ook als de hond naast de fiets loopt.
Buiten de bebouwde kom mogen honden loslopen, tenzij anders is aangegeven met een bord. Het is echter 

3. REGELGEVING
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wel belangrijk dat de viervoeters onder appèl staan en geen ontlasting achterlaten in weilanden. Wandel je in 
bosgebieden of op andere zandwegen die niet tot het eigendom van de gemeente, maar tot het eigendom van 
andere terreinbeheerders behoren? Dan staat de bescherming van flora en fauna centraal. Zoals in veel andere 
natuurgebieden vragen we wandelaars daarom om honden in deze gebieden aan de lijn te houden. Let op de 
regeling van de desbetreffende terreinbeheerder, die op borden staat aangegeven. Voor aangelijnde honden zijn de 
opengestelde paden wel toegankelijk. Verder is er een kaart eigendommen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten 
en gemeenten Sallandse Heuvelrug waarop ook alle gemeentelijke wegen en gronden van de Sallandse Heuvelrug 
zijn weergegeven. Deze staat in bijlage 4.

3.5 Hoogte van de boetes (prijspeil 2019)
• Loslopende honden (binnen de bebouwde kom): € 95,-
• Hondenpoep niet opruimen: € 140,-
• Geen opruimmiddel bij de hand (of kunnen tonen): € 95,-
• Loslopen van honden op een kinderspeelplaats, zandbak of speelweide: € 140,-
Bovenstaande is exclusief €9,00 administratiekosten.
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Uit de enquête/het onderzoek van SHIFT blijkt dat een groot deel van de inwoners niet op de hoogte is van de 
regels omtrent honden. Communicatie is bij (nieuw) hondenbeleid daarom van essentieel belang. Communicatie 
geeft invulling aan verschillende doelen; informeren, bewustwording van overlast, het kweken van begrip voor de 
maatregelen, informatie over voorzieningen en maatregelen, verandering van houding en gedrag en behoud van 
veranderd gedrag.

4.1 Kanalen/middelen
Voor communicatie over het hondenbeleid worden verschillende kanalen/middelen ingezet. Bijvoorbeeld de 
website en de social mediakanalen van de gemeente en vanaf 2020 wordt bij registratie van een hond de eigenaar 
geïnformeerd via een flyer met de locaties van de voorzieningen en een overzicht van de regels.

4.2 Meldingen
Overlastlocaties kunnen makkelijk worden gemeld via de meldlijn of het formulier op de website. Bij ernstige overlast 
zal de gemeente overgaan tot het verwijderen van de hondenpoep. Bij overlast van een bekende overtreder zal de 
melding worden doorgegeven aan de politie. Dit kan anoniem, zodat het voor de melder geen gevaar oplevert. Met 
een analyse van de meldingen is het mogelijk om de overlast in kaart te brengen om vervolgens knelpunten aan te 
pakken met extra voorzieningen, communicatie of handhaving.

4.3 Eenduidige bebording
Het is belangrijk dat op alle plekken in één oogopslag duidelijk is wat er van de gebruiker verwacht wordt. De 
bestaande bebording wordt geïnventariseerd en we streven naar eenduidige bebording.

4. COMMUNICATIE
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5.1 Wanneer belasting betalen
Gemeenten in Nederland zijn vrij in het opleggen van hondenbelasting en het vaststellen van de hoogte hiervan. In 
de gemeente Rijssen-Holten betalen de hondenbezitters die binnen het belastinggebied van de gemeente wonen 
hondenbelasting. Zij ontvangen hiervoor een aanslag. In Rijssen-Holten betalen hondenbezitters minder dan het 
landelijk gemiddelde.

De belastinggebieden van Rijssen en Holten staan in bijlage 5. De bewoners binnen de rode lijnen zijn als houder 
van een hond hondenbelastingplichtig. Hondenbezitters buiten het belastinggebied (buiten de rode lijnen) betalen 
geen hondenbelasting. Hoeveel hondenbelasting men betaalt hangt af van het aantal honden dat men heeft. De 
tarieven staan op de website van de gemeente.

Er hoeft geen belasting betaald te worden voor:
• Honden die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind 

persoon worden gehouden;
• Honden die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een 

gehandicapt persoon worden gehouden;
• Honden boven het getal van 2 die verblijven in een hondenasiel;
• Honden die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in 

artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren;
• Honden die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden.

5.2 Hond aan- of afmelden
Regel is dat binnen twee weken na aanschaf van de hond hiervan schriftelijk aangifte gedaan moet worden. 
Voor de resterende volle maanden ontvangt de hondenbezitter een aanslag. Voorbeeld: wordt een hond in maart 
aangeschaft, dan ontvangt men een aanslag hondenbelasting voor de maanden april tot en met december van dit 
jaar.
Doet men in de loop van het jaar afstand van de hond of overlijdt de hond, dan hoeft voor het resterende aantal 
maanden in het belastingjaar geen hondenbelasting betaald te worden. Wordt een hond binnen 6 weken na de 
aanslagoplegging afgemeld, dan geldt geen bewijslast voor het belastingjaar zelf. Wel voor eerdere belastingjaren. 
Bij overige afmeldingen van honden wordt tot maximaal twee maanden terug ontheffing verleend. Ontheffing 
wordt niet verleend verder terug dan 1 januari van het belastingjaar, tenzij schriftelijk bewijs wordt meegeleverd.

Men kan de hond(en) met een formulier aan- en afmelden op de website van de gemeente Rijssen-Holten. Het is 
ook mogelijk om hiervoor een formulier af te halen tijdens de openingstijden bij de balie van het gemeentehuis.

5. BELASTING
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