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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
loslopende honden

Geachte heer Kuipers,

ln uw brief van23 november 2019 stelde u een aantalvragen over loslopende
honden. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1

Onderkent u de problematiek van loslopende honden voor zowel schapen/geiten(a)
als voor wild(b) en erkent u dat deze groter is dan die veroorzaakt door wolven(c)?

Antwoord 1

a) Daar waar honden schapen of geiten aanvallen betreft dit een privaatrech-
telijke aangelegenheid fussen de eigenaar van de hond en de eigenaar
van de schapen, zonder verantwoordelijk- en/of betrokkenheid van de
provincie.

b) Aanvallen door honden op wild worden door de provincie niet gemonitord.
Op het door de provincie ingestelde meldpunt faunaovertredingen zijn de
afgelopen jaren geen meldingen gedaan van honden die witd aanvielen.

c) uit de antwoorden a en b volgt dat wij geen conclusres kunnen trekken ten
aanzien van de verhouding fussen door honden en wolven veroorzaakte
faunaschade.
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Vraag2
ls er een manier waarop financiële schade door loslopende honden zou kunnen
worden vergoed, indien de eigenaar niet kan worden geïdentificeerd?

Antwoord 2
Nee.

Vraaq 3

ls het aanleggen van omrasterde zones voor loslopen een haalbaar idee?

Antwoord 3
Ja, een terreineigenaar is vrij om omrasterde zones voor het los laten lopen
van honden aan te leggen.

Vraag 4

Kunnen we, met betrokken partijen, duidelijker aangeven waar de hond wél en waar
niet aangelijnd hoeft te worden?

Antwoord 4

Dit wordt reeds zoveel mogelijk gedaan door middel van bebording welke door
de terrein beherende organisaties (TBO's) en particuliere terreinbeheerders
wordt aangebracht.

Vraaq 5

Bent u bereid te investeren in verhoogde inzet van toezichthouders? Waarom wel/
niet?

Antwoord 5
Nee, wij zien dit als een taak van de TBO's en particuliere terreineigenaren
die hiervoor ook zelf Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) in dienst
hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor de eigen prioritering van hun (hand-
havings)werkzaamheden. Er wordt regelmatig overleg gevoerd met de IBO's
en hun toezichthouders.

Vraaq 6
Ziet u een rol voor de provincie om agressie tegen boswachters en groene boa's te
verminderen? Zo )a, welke? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 6
Nee, groene 8OÁ's en boswachters krijgen vanuit hun functie trainingen in de
omgang met agressie. Het verminderen van agressie, indien noodzakelijk, is
een taak van hun werkgever en politie.



3

VraagT
Bent u bereid een voorlichtingscampagne te initiëren om hondenbezitters te wijzen
op hun verantwoordelijkheid?

Antwoord 7
Nee, dit rs een taak van de TBO's, particuliere terreineigenaren en de
gemeenten.

Vraaq I
Kunt u de verbinding leggen tussen onder andere de verschillende terreinbeherende
organisaties en IVN om handhavingsbeleid en voorlichting vorm te geven?

Antwoord I
Ja, dit gebeurt reeds. De groene BOA's werkzaam in Drenthe overleggen op
vaste momenten, gezamenlijk met de politie Drenthe, over de handhaving in
het buitengebied.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

km/coll



Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe, 

Mevrouw J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake loslopende honden 

Meppel, 23 november 2018, 

Geachte mevrouw Klijnsma, 

Onlangs publiceerde RTV Drenthe het bericht “Hond bijt schapen Witterveld in Assen dood”. 

Er is veel media-aandacht voor verwonde of gedode schapen en geiten door de wolf. 
Onderzoek wijst echter uit dat meer dan de helft van de verwonde, en een groot deel 
van de gedode, schapen zijn aangevallen door loslopende honden.  Bovendien richten 1

deze ook een onbekende schade aan door het aanvallen van wild. 

Financiële schade door loslopende honden wordt verhaald op de verzekering van de 
eigenaar, mits deze geïdentificeerd wordt uiteraard. Anders krijgt de betrokken boer 
niets. 

We begrijpen de wens van hondenbezitters om hun dier onaangelijnd los te laten lopen. 
Dit kan echter niet overal. Denkbaar is het om omrasterde zones voor loslopen aan te 
leggen. Ook kan het helpen duidelijker aan te geven op welke plaatsen de hond los kan 
lopen, en waar de hond te gast is en wild voorrang heeft. 

Naast het faciliteren van dit loslopen, dient buiten die gebieden een verhoogde inzet van 
toezichthouders plaats te vinden. Bovendien moeten we er voor zorgen dat agressie 
tegen boa’s en terreinbeheerders afneemt, zodat zij hondenbezitters aan durven te 
spreken op hun aanlijnplicht. 

Tot slot kunnen we een bewustwordingscampagne organiseren om hondenbezitters te 
wijzen op hun verantwoordelijkheid, en om bovenstaande maatregelen onder de 
aandacht te brengen. 

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van  
Gedeputeerde Staten:  
I. Onderkent u de problematiek van loslopende honden voor zowel schapen/geiten als 

voor wild en erkent u dat deze groter is dan die veroorzaakt door wolven? 
II. Is er een manier waarop financiële schade door loslopende honden zou kunnen 

worden vergoed, indien de eigenaar niet kan worden geïdentificeerd? 
III. Is het aanleggen van omrasterde zones voor loslopen een haalbaar idee? 
IV. Kunnen we, met betrokken partijen, duidelijker aangeven waar de hond wél en waar 

niet aangelijnd hoeft te worden? 
V. Bent u bereid te investeren in verhoogde inzet van toezichthouders? Waarom wel/

niet? 
VI. Ziet u een rol voor de provincie om agressie tegen boswachters en groene boa’s te 

verminderen? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet? 

 Onderzoeksrapport De Drentse schapen- en geitenhouderij in beeld: Nulmeting van 1

predatie op schapen en geiten in de provincie Drenthe, A. Vosmeer & M. van Beek

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/140999/Hond-bijt-schapen-Witterveld-in-Assen-dood


VII. Bent u bereid een voorlichtingscampagne te initiëren om hondenbezitters te wijzen 
op hun verantwoordelijkheid? 

VIII.Kunt u de verbinding leggen tussen onder andere de verschillende terreinbeherende 
organisaties en IVN om handhavingsbeleid en voorlichting vorm te geven? 

Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Namens de fractie van GroenLinks,  

Hans Kuipers


