
DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN,  
 
 
 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2011; 
 
gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t :  
 
 
vast te stellen de volgende verordening tot wijziging van de Algemene Plaatseli jke Veror-
dening gemeente Haren 2010: 
 
Artikel I 
 
Artikel 2:54 wordt zodanig gewijzigd, dat dit artikel komt te luiden als volgt: 
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet 

van uitwerpselen ontdoet op een openbare plaats, met uitzondering van de goot van de 
ri jweg naast een hoger gelegen trottoir. 

2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste l id niet 
geldt. 

3. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste l id gestelde gebod wordt op-
geheven indien de eigenaar of houder van de hond er voor zorg draagt dat de uitwerp-
selen onmiddell i jk worden verwijderd. 

4. De eigenaar of houder van een hond is verplicht, indien hij zich met een hond op een 
openbare plaats bevindt, een hulpmiddel bij zich te hebben dat dient tot het opruimen 
van hondenuitwerpselen. 

5. De geboden genoemd in het eerste en vierde lid gelden niet voor zover de eigenaar of 
houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden. 

 
Artikel II 
 
Aan artikel 4:11C, l id 1, wordt toegevoegd: 
Deze li jst wordt eens per vij f jaar geactualiseerd. 
 
Artikel III 
 
Artikel 5:25, l id 1, wordt zodanig gewijzigd, dat deze bepaling komt te luiden als volgt: 
Het is verboden zonder vergunning met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben 
dan wel een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college aange-
wezen gedeelten van openbaar water. 
 
Artikel IV 
 
De op 24 september 2007 vastgestelde Ligplaatsverordening Woonschepen vervalt. 
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Artikel V 
 
Vergunningen voor het innemen van ligplaatsen met vaartuigen verleend op grond van de 
Ligplaatsverordening Woonschepen, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 september 2007, 
gelden als vergunningen verleend op grond van artikel 5:25, l id 1, van de Algemene Plaat-
seli jke Verordening gemeente Haren 2010, zoals vastgesteld bij deze verordening. 
 
Artikel VI 
 
Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is afgekondigd. 
 
Haren, 28 november 2011 
 
de raad voornoemd, 
 
 
 
O.E. de Vries, 
wnd. griff ier 

 E. Fennema, 
voorzitter 

 
 


