Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

De raad van de gemeente Schiermonnikoog;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2017;
B E S L U I T:
vast te stellen de volgende wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening Schiermonnikoog
2009.

Artikel I
Artikel 2:33a gaat luiden:
Artikel 2:33a Verontreiniging door paarden
1. De eigenaar of houder van een paard is verplicht ervoor te zorgen dat dat paard zich niet van
uitwerpselen ontdoet:
a. in openbaar gebied binnen de bebouwde kom en op de Badweg tot en met de
strandovergang;
b. op een gedeelte van de weg dat bestemd is of mede bestemd voor het verkeer van
voetgangers of fietsers;
c. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats,
zandbak of speelweide;
d. op een andere door het college aangewezen plaats.
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid onder sub a, c en d gestelde gebod
wordt opgeheven indien de eigenaar of houder van het paard er zorg voor draagt, dat de
uitwerpselen direct na het deponeren worden verwijderd.
3. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid onder sub b gestelde gebod wordt
opgeheven indien de eigenaar of houder van het paard er zorg voor draagt, dat de uitwerpselen
zo spoedig mogelijk na het deponeren worden verwijderd.
4. De eigenaar of houder van een paard of degene aan wiens zorg een paard kennelijk is
toevertrouwd, is verplicht, indien hij zich in een aanspanning met een paard op de weg bevindt,
het paard te hebben voorzien van een zak voor het opvangen en verzameld houden van de
uitwerpselen van het paard of de uitwerpselen direct op te ruimen. .

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 april 2017.
, voorzitter (D.J. Stellingwerf)

, griffier (S.T. van der Zwaag)

