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WIJ STELLEN U VOOR:
Het volgende artikel aan de Algemene Plaatselijke Verordening toe te voegen:
Artikel 2.4.20 a Hinder door dieren:
1.

Degene die de zorg heeft voor een dier, is verplicht te voorkomen dat dit voor een omwonende of
overigens voor de omgeving hinder veroorzaakt.

2.

Het in lid 1 van dit artikel bepaalde geldt niet voor zover op de Wet Milieubeheer gebaseerde
voorschriften van toepassing zijn.

OVERWEGINGEN
Op grond van de huidige regelgeving met betrekking tot hinderlijke dieren kan de politie niet direct
optreden. Pas als het college een plek heeft aangewezen als plek waar het verboden is de aangeduide dieren
aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen ter
voorkoming of opheffing van de overlast of schade aan de openbare gezondheid gestelde regels, kan de
politie optreden. Dit is erg omslachtig. Het artikel dat wordt toegepast is artikel 2.4.20 lid 1 Algemene
Plaatselijke Verordening:
Artikel 2.4.20 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
1. Het college is bevoegd buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer gedeelten van
de gemeente of bepaalde plaatsen aan te wijzen waar het ter voorkoming of opheffing van
overlast of schade aan de openbare gezondheid verboden is daarbij aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben; dan wel
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door hen ter voorkoming of opheffing
van overlast of schade aan de openbare gezondheid gestelde regels; dan wel
c. aanwezig te hebben tot een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven of mede is
aangegeven.
2. Het is verboden op een krachtens het eerste lid aangewezen plaats een daarbij aangeduid dier
of daarbij aangeduide dieren aanwezig te hebben, dan wel aanwezig te hebben anders dan
met inachtneming van de door het college gestelde regels, dan wel aanwezig te hebben tot
een groter aantal dan door het- college is aangegeven.
3. Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een krachtens het
eerste lid aangewezen gedeelte van de gemeente ontheffing verlenen van het in het tweede lid
gestelde verbod.
4. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voorzover de Wet milieubeheer van toepassing is.
De politie geeft aan dat hun hondengeleiders steeds vaker worden ingezet bij klachten over dierenoverlast.
Het kan hierbij gaan over geluidsoverlast (honden, pauwen, kippen, hanen), maar ook over stankoverlast als
gevolg van loslopende dieren achter een woning. Het is van belang dat de politie direct kan optreden tegen
overlast, zonder te hoeven wachten op een besluit van de gemeente. Om effectief op te kunnen treden
tegen hinderlijke dieren, wordt voorgesteld artikel 2.4.20 a aan de APV toe te voegen. De
verantwoordelijkheid om hinder door dieren te voorkomen wordt bij de verzorger gelegd. Bij overlast kan de
politie sanctionerend optreden. In andere gemeenten wordt dezelfde werkwijze toegepast. De gemeente
Enschede heeft hetzelfde artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen en de gemeente
Almelo kent een soortgelijke omschrijving in de Algemene Plaatselijke Verordening. Aanpassing van de
Algemene Plaatselijke Verordening is in het kader van een uniform beleid in de regio dan ook wenselijk.
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