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Spaarnwoude
Natuur en recreatie

Onderwerp: wijziging aanwijzing honden-uitlaatgebieden PIesmanhoek

Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 6 juni 2013

gezien het advies van de adviescommissie d.d. 21 mei 2013

gelet op de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Spaarnwoude;

besluit:

1. In deelgebied PIesmanhoek het losloopgebied voor honden te verkleinen (groen
omlijnd blijft losloopgebied, rood omlijnd wordt aanliiE.9.ebied);

o

2. Te onderzoeken of er een goede spreiding is van de hondenuitlaat-gebieden en dit
vervolgens weer aan het bestuur voor te leggen.

Velsen-Zuid, 26 juni 2013
Het algemeen bestuur van Recreatieschap Spaarnwoude,
de voorzitter,
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Adviescommissie 21 mei 2013 agendapunt 10 
Dagelijks bestuur 6 juni 2013 
Algemeen bestuur 26 juni 2013 
  
Aantal bijlagen Geen 
  

Onderwerp Wijziging aanwijzing honden-uitlaatgebied Plesmanhoek 
  

Besluit Het algemeen bestuur besluit in deelgebied Plesmanhoek het 
losloopgebied voor honden te verkleinen conform onderstaande 
kaarten.  

  

Korte toelichting Het algemeen bestuur heeft op 16 mei 2012 het herziene hondenbeleid 
van het recreatieschap vastgesteld naar aanleiding van de nieuwe 
Algemene Verordening (AV). Het nieuwe hondenbeleid is samen met de 
nieuwe AV eind 2012 van kracht geworden. In het beleid zijn een aantal 
losloopgebieden voor honden aangewezen, waaronder deelgebied 
Plesmanhoek in de Haarlemmermeer. 
Inmiddels zijn er klachten ontvangen van de bewoner van het perceel 
direct ten zuiden van de Plesmanhoek. Loslopende honden steken de 
greppel over die de percelen scheidt en vallen de daar aanwezige 
schapen aan.  
Om de bewoner tegemoet te komen wordt voorgesteld om het 
losloopgebied te verkleinen door het stuk grenzend aan het perceel van 
de bewoner aan te wijzen als aanlijngebied. Hiermee blijft er voldoende 
areaal beschikbaar voor loslopende honden.  
In de onderstaande kaart staat het beoogde aanlijngebied ingetekend: 

 
Het groen omlijnde gebied blijft losloopgebied. Het rood omlijnde gebied 
wordt aanlijngebied.  
Tevens is er afgesproken met de bewoner dat zijn hekwerk, aangrenzend 
aan de Plesmanhoek, op kosten van het recreatieschap wordt voorzien 
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van schapengaas. 
 
Ter referentie staat in de onderstaande figuur de locatie van de 
Plesmanhoek weergegeven. 

 
.  

  

Consequenties Schapsdoelen: deze maatregel draagt bij aan een goede relatie tussen 
het schap en omwonenden  

 Juridisch: nieuwe aanwijzing 
 Communicatie: Bekendmaking van de wijziging van de aanwijzing van het 

hondenuitlaatgebied Plesmanhoek (op de website, regionaal dagblad en 
gemeentelijk blad). Voorts zullen de huidige gebruikers van het gebied op 
de hoogte gesteld worden van de wijziging. 

 Financieel: De kosten voor het aanbrengen van het schapengaas 
bedragen € 5.000 

    
Financiële toelichting Lasten/baten 

begroting 
Dekking in 
begroting 

Toelichting afwijking programmabegroting 
 

Investering €  €   

Structurele lasten €  €   

Incidentele lasten € 5.000 € 5.000 Aanbrengen schapengaas hekwerk bewoner 

Structurele baten €  €   

Incidentele baten €  €   

    

Meegezonden 
stukken 

Geen 

Voorbereid door Marco Riesener en Jasper Beekhoven 

Akkoord 
programmamanager 

 
Miriam Brouwer 

In overleg met  
manager Advies 

 
Wim Nieuwenhuis 
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PROCESGANG 
 

 
WIJZIGING AANWIJZING HONDEN-UITLAATGEBIED PLESMANHOEK 

 
Behandeling in 
adviescommissie 
21 mei 2013 
 

 
De adviescommissie adviseert conform het voorstel en adviseert de 
verschillende voorstellen ter preventie van herhaling toe te voegen 
aan de oplegnotitie. 
 

 
Behandeling in 
dagelijks bestuur 
6 juni 2013 
 

 
Agenderen voor AB. 
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