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Geachte heer, mevrouw, 

Op 30 mei 2012 heeft u de eerste evaluatie van het hondenbeleid besproken. Daarbij 
heeft u besloten tot het instellen van een algemene opmimplicht voor hondenpoep en 
het aanscherpen van de definitie van opmimmiddel. U heeft twee moties aangenomen: 
de motie "Van hondenpoep naar energie" en de motie "Onderzoek hondenpark". Op 
14 november jl. heeft u bovendien een motie aangenomen waarin u het college 
verzoekt meer afValbakken te plaatsen bij plekken waar honden worden uitgelaten. 
Met deze brief informeren wij u over de uitwerking en voortgang van deze moties. 

Motie Van hondenpoep naar energie 
In de motie verzoekt uw raad ons college: 
1. onderzoek te doen naar de mogelijkheid en wenselijkheid om hondenpoep via het 
riool te laten verwerken en daarbij alle voor- en nadelen in kaart te brengen; 
2. bij het onderzoek de mogelijkheden voor het opwekken van energie mee te nemen; 
3. bij het onderzoek rekening te houden met de mogelijkheid van een 
gebiedsspecifieke introductie van een dergelijk systeem. 

Het afval uit prullenbakken en ander huishoudelijk afval, en dus ook de hondenpoep 
die daar in wordt opgeraimd, wordt in onze afvalscheidingsinstallatie gerecycled en 
toegepast als grondstof voor hergebruik en vergisting. Met de manier van verwerken 
van ons afval leveren we dus al een bijdrage aan het opwekken van energie. 
We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid en wenselijkheid van het ' | 
aansluiten van speciale bakken op het riool. Deze oplossing levert minder 
stankoverlast op, en is wellicht hygienischer, omdat de hondenpoep in afgesloteri 
bakken wordt gedeponeerd. Een tweede voordeel is dat hoe klein de hoeveelheid 
eventueel is, de hondenpoep in het riool een bijdrage zal leveren aan de hoeveelheid 
energie die wordt opgewekt bij de zuivering van het water in de rioolwaterzuivering 
in Garmerwolde. 
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Er zijn ook nadelen. Ten eerste moeten om aan de vraag tegemoet te komen op veel 
plekken extra bakken neergezet worden. Dat is duur. Het plaatsen van bijvoorbeeld 50 
speciale bakken kost ongeveer €100.000,-. Daar komen dan nog de jaarlijkse extra 
kosten voor schoonmaak en onderhoud bij. Ten tweede moeten de bakken de grond in, 
terwijl er beperkte mimte in de ondergrond beschikbaar is. Ten slotte blijkt de 
mogelijkheid om extra energie uit hondenpoep op te wekken beperkt, gezien de kleine 
hoeveelheid en het feit dat het nu al samen met ander afval wordt verwerkt. 

We zijn nagegaan wat de ervaringen van de gemeente Leeuwarden en Haarlem zijn 
met het gebmik van bakken die op het riool zijn aangesloten. De gemeente 
Leeuwarden ziet daling in de overlast, maar geeft aan dat deze niet alleen te verklaren 
is door het gebruik van de speciale bakken. In het hondenbeleid van Leeuwarden 
wordt namelijk tegelijkertijd ingezet op voorlichting, voorzieningen en verbalisering. 
In de gemeente Haarlem is onlangs een proof gestart met de speciale bakken. Over de 
resultaten is nog niets bekend. 

Conclusie 
Het vergt een aanzienlijke investering om speciale pmllenbakken te plaatsen. In de 
huidige financiele situatie vinden we het niet verantwoord om een dergelijke uitgave te 
doen. Zoals gezegd leveren we via onze afvalscheidingsinstallatie ook al een bijdrage 
aan het opwekken van energie uit afVal. Om bovenstaande reden vinden we dat we 
geen proef moeten doen. 

Communicatie over het hondenbeleid 
Onze reguliere communicatie over het doel van het beleid en de regels: het 
temgdringen van overlast door loslopende honden en hondenpoep, blijft doorgaan. 
Vanaf 2013 zullen wij extra aandacht besteden aan: 

o het feit dat het beter is voor volksgezondheid en het milieu (voor dieren en 
water) om poep op te mimen; 

o het feit dat de opgemimde hondenpoep meegaat in de recycling van het afval 
en dus bijdraagt aan hergebmik en vergisting; 

o het stimuleren van het gebmik van afbreekbaar materiaal om de poep in weg te 
gooien. 

We hebben de Vereniging Hondvriendelijk Groningen (VHG) om een reactie op onze 
uitwerking gevraagd. VHG geeft aan het zeer belangrijk te vinden dat er op korte 
termijn meer bakken geplaatst worden. Uit hygienisch en duurzaam oogpimt heeft 
VHG een voorkeur voor (gefaseerd) invoeren van speciale bakken (aangesloten op het 
riool) en daamaast het plaatsen van bakken met deksel. VHG vindt dat naast de 
aanschafkosten van de speciale bakken ook naar de exploitatiekosten op langere 
termijn moet worden gekeken. VHG staat positief tegenover het stimuleren van het 
gebmik van afbreekbare zakjes. 
Zoals gezegd hebben we uit kostenoverwegingen gekeken naar het herschikken van de 
pmllenbakken en staan er naar ons oordeel op dit moment voldoende bakken. We 
vinden het nu niet verantwoord om te investeren in extra bakken, dus ook niet in de 
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speciale bakken. De komende periode zal blijken ofde herschikking voorziet in de 
behoefte. Bij de evaluatie van het beleid in 2013 komen we op dit onderwerp temg. 
Prullenbakken met deksel komen overigens heel weinig voor, vanwege hygienisch 
oogpunt en om reden van goede toegankelijkheid van de afValbakken. 

Vervolg 
De nieuwe regels en het aangepaste hondenbeleid worden in 2013 geevalueerd. De 
uitbreiding van de communicatie zal in januari 2013 van start gaan. 

Motie Onderzoek Hondenpark 
De uitgangspimten van deze motie zijn betrokken bij het uitwerken van de plaimen 
voor het gebmik van het voormalige SuikerUnie-terrein. Eind 2011 hebben wij de 
prijsvraag 'De Campagne' uitgeschreven voor de invulling van het terrein. In de 
afgelopen periode hebben wij gesprekken gevoerd met de 15 prijswinnaars. Een van 
de winnende ideeen is het aanleggen van een Hondenpark. De bedenkers zijn 
enthousiast bezig hun idee verder uit te werken en om te zetten naar een bedrijfsplan. 
Daarbij betrekken zij ook wat in de motie is genoemd. De uitgewerkte plaimen van 
alle winnaars beoordelen wij en stemmen ze met elkaar af tot een integraal plan. 

Motie Poepcontainers 
U hebt in uw motie van 14 november jl. ons college verzocht meer afvalbakken te 
plaatsen bij plekken waar honden worden uitgelaten. Afgelopen zomer hebben we 
geinventariseerd waar de pmllenbakken staan en welke voor verplaatsing in 
aanmerking kwamen. In totaal zijn er tot nu toe 100 pmllenbakken verplaatst. De 
pmllenbakken zijn op een enkele uitzondering na geplaatst bij de voormalige 
uitlaatgebieden en de huidige losloopgebieden. Sinds September 2012 komen er bijna 
geen verzoeken of klachten binnen over pmllenbakken. Voor het vervolg geldt onze 
normale werkwijze: op basis van klachten/aanvragen bekijken we of er voldoende 
reden is om een pmllenbak bij te plaatsen. 
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