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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
Instemmen met de Wijzigingsverordening Algemene Plaatselijke Verordening gemeente
Schiermonnikoog 2009.
Achtergrond
De aanleiding van dit besluit is de discussie die in de raadsvergadering van 13 december 2016 is
gevoerd naar aanleiding van een ingekomen brief van de Ruitervereniging. Deze brief werd gestuurd
nadat de APV inclusief een aangenomen amendement in november 2018 is gewijzigd. Inhoud van het
verzoek van de ruitervereniging was globaal dat het direct opruimen van paardenmest een te grote
belasting zou vormen voor de ruiters en dat de overlast van paardenmest ook opgelost zou zijn met
het verplichten van een opvangzak voor aanspanningen en de verplichting voor individuele ruiters de
mest zo spoedig mogelijk na deponeren te (laten) verwijderen.
De raad heeft het college daarop verzocht een splitsing aan te brengen in locaties waar directe
opruimplicht geldt (bebouwde kom en Badweg) en waar de mest zo spoedig mogelijk moet worden
opgeruimd (overige benoemde locaties). Op verzoek van de KNHS (Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie) spreken wij niet meer van paardenpoep of paardenuitwerpselen, maar van
paardenmest.
Wijziging en toelichting
Artikel 2:33a wordt gewijzigd als volgt:
Bestaande tekst
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;
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 gestelde gebod wordt
opgeheven indien de eigenaar of houder
van het paard er zorg voor draagt, dat de

Nieuwe tekst
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 mest 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

uitwerpselen direct na het deponeren
worden verwijderd.
3. 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.

eigenaar of houder van het paard er zorg
voor draagt, dat de mest 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 mest 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 mest van het paard.

In aanvulling hierop wordt er momenteel gewerkt aan een herziening van de bestaande ruiterroutes.
Bij deze herziening zal ook zoveel mogelijk worden geprobeerd de bebouwde kom en de Badweg te
vermijden zodat ook daar geen overlast (meer) ontstaat.
Bijlagen
Brief van de KNHS
Communicatie
Deze wijziging wordt bekendgemaakt via www.officielebekendmakingen.nl, de gemeentelijke
nieuwsbrief en www.schiermonnikoog.nl.
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