SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: Annelies van der Have, HBB
Datum: 23 april 2014
Onderwerp: Opruimplicht paardenmest
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
X schriftelijk
Uiterlijke beantwoording: vóór de commissie Middelen dd 14 mei a.s.

VRAAG
Van meerdere bewoners uit de Dichterswijk (Frederik van Eedenplein e.o.) krijgen wij klachten over
het achterblijven van paardenmest op de stoep en straat. Bijna dagelijks rijden/lopen de paarden door
de wijk, vermoedelijk komende van landgoed Berkenrode.
1. Zijn ruiters verplicht paardenmest op te ruimen tijdens een rit door woonwijken?
2. Zo ja, wordt hier ook op gehandhaafd?
3. Zo nee, waarom niet? En zou dit dan niet moeten worden geregeld?
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ANTWOORD
datum: 29-4-2014
portefeuillehouder:
burgemeester
antwoord:
1. Er is geen expliciete juridische bepaling in de APV of een andere verordening die verplicht tot
het opruimen van paardenmest, maar wij vinden wel dat het eenieders maatschappelijke plicht
is ervoor te zorgen dat hij geen vervuiling veroorzaakt.
2. Nee, maar als een van de handhavers constateert dat iemand de straat vervuilt , zal hij de
veroorzaker daar op beboeten of aanspreken. Dat laatste geldt dus ook voor vervuiling door
een paard.
3. In principe kan hiervoor een bepaling worden opgenomen in de APV. De vraag is echter of dit
niet een zwaar middel is voor een relatief beperkt probleem. En wordt daardoor het probleem
opgelost? Om te kunnen handhaven is een inzet nodig die lastig te effectueren is omdat er
altijd sprake moet zijn van “heterdaad”. Als wij weten wie de veroorzakers zijn zullen we de
handhavers vragen deze daar op aan te spreken. Zij zullen worden verzocht een mestzak te
gebruiken of anderszins er voor te zorgen dat hun paarden geen vervuiling meer veroorzaken.

evt bijlagen: [titels/omschrijvingen]

