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AANWIJZINGSBESLUIT LOSLOPENDE HONDEN (ARTIKEL 2:57 lid 1 APV 2017)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;
Overwegende dat:
-

op grond van artikel 2:57 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Rhenen 2017
(hierna: APV 2017) buiten de bebouwde kom in beginsel geen aanlijnplicht geldt voor honden;
wij op grond van artikel 2:57, lid 1, onder c APV 2017 gebieden buiten de bebouwde kom kunnen
aanwijzen waar wel een aanlijnplicht geldt;
het wenselijk is om voor sommige delen van de zogenoemde stadsbossen een aanlijnplicht in te
stellen, om zo te voorkomen dat de daar aanwezige flora en fauna worden verstoord;

gelet op:
-

artikel 2:57, lid 1, onder c, van de APV 2017;

BESLUITEN:
I.

II

III
IV.
V.

te bepalen dat als aangewezen plaats, als bedoeld in artikel 2:57, lid 1, onder c APV, wordt
aangewezen de bosgedeelten zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte plattegrond;
te bepalen dat het voorgaande uitwerkingsbesluit “Verbod loslopende honden in stadsbossen
(artikel 2.4.17 APV)”, zoals vastgesteld door burgemeester en wethouders van Rhenen op 16
maart 1999, en de daarop bij besluit van 6 april 2004 aangebrachte wijziging, hiermee komen te
vervallen;
dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Aanwijzingsbesluit loslopende honden (artikel 2:57
lid 1 APV 2017)”;
dat dit besluit algemeen bekend wordt gemaakt;
dat dit besluit in werking treedt op de dag na die van bekendmaking in het gemeenteblad
(www.overheid.nl).

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Rhenen op 4 april 2017
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De secretaris,

De burgemeester,

De heer P. Bonthuis

De heer drs. J.A. van der Pas
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Bijlage Kaartje aanwijzingsbesluit
Kaartje aanwijzingsbesluit
Toelichting Aanwijzingsbesluit verbod loslopende honden (artikel 2:57 APV 2017
De gemeente Rhenen is eigenaar van enkele bospercelen, de zogenoemde stadsbossen. Deze bossen
liggen buiten de bebouwde kom, waardoor het aanlijngebod ingevolge de APV niet binnen deze
stadsbossen geldt, tenzij anders is aangegeven.
Loslopende honden verstoren flora en fauna in de bossen, met name in het geval wanneer wild wordt
opgejaagd. Om die reden staan bij de ingang van vrijwel alle voor het publiek openstaande particuliere
bossen toegangsborden met verboden (groen bord), waarop onder andere is aangegeven dat honden
aangelijnd moeten zijn.
Nu de gemeente Rhenen, een publiekrechtelijke rechtspersoon, eigenaar is van een deel van de bossen
ligt het in de rede om het verbod ten aanzien van loslopende honden (ook) vast te leggen in een
publiekrechtelijk verbod, afgeleid van de Algemene Plaatselijke Verordening.
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