
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 
Naam en fractie: Hugo Bellaart, VVD 

Datum indiening: 6 oktober 2020 

Datum antwoord:  

Onderwerp: HUS-sen en GNR 

 

Inleiding 
Op 1 oktober heeft het GNR besloten vanaf volgende zomer geen hondenuitlaat-services meer toe te laten op terreinen van 
het GNR. Een begeleider is dan gebonden aan een maximum van drie honden, omdat het aantal drie geen roedel vormt. Een 
aantal huishoudens is sterk afhankelijk van een uitlaatservice. 
Het GNR is zelfstandig bevoegd met het oog op het natuurbeheer regels te stellen. Tegelijkertijd is het een verbonden partij 
van gemeenten en provincie. In verband hiermee heeft de VVD het verzoek aan het college om via een paar vragen aan het 
GNR nadere verduidelijking te krijgen en om te kijken of er ruimte is voor compromissen die tegemoet komen aan belangen. 
 
Vraag 1 
Kunt u het probleem van de hondenuitlaat-services nader schetsen en de belangen van natuurbeheer en bezoekers 
(klachten?) die in het gedrang lijken te zijn gekomen en die aanleiding zijn voor de maatregel? 
 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 
Naar verluid is er (ook) overlast ervaren van hondenuitlaat-services uit andere plaatsen, zoals Amsterdam (deelnemer in het 
GNR) en Almere (geen deelnemer in het GNR).  
Heeft het GNR in de beperking ook gedacht aan regels afhankelijk van de herkomst van de uitlaat-service, bijvoorbeeld via de 
uitgifte van vergunningen per gebied?  
 
Antwoord 
 
 
Vraag 3 
Is het bestuur betrokken bij deze maatregel of is de maatregel uitgevaardigd vanwege de directie?  
Ziet het bestuur en/of de directie mogelijkheden om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen de maatregel zonder 
afbreuk te doen aan de belangen van goed natuurbeheer? 
 
Antwoord 
 
 
 


