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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke raadsvragen afsluiting hondenlosloopgebied

Geachte mevrouw Otto,
U heeft namens de fractie van D66 Bergen schriftelijke vragen ingevolge artikel 51 van het
Reglement van Orde ingediend. Uw vragen gaan over de afsluiting van een gebied achter
het ECO dorp/kazerneterrein in het waterbergingsgebied Bergemeer. Daar zijn bordjes
geplaats met de tekst: ‘natuurgebied, geen toegang voor mensen en honden’. In deze brief
beantwoorden wij uw vragen.
U heeft de volgende vragen ingediend:
1.
2.
3.
4.

Welke overheidsinstantie heeft deze bordjes geplaats.
Welk doel heeft het verklaren van dit terrein als verboden gebied
Wordt er actief gehandhaafd en zo ja door welke instantie
Welk alternatief wordt er geboden in de buurt van hondenbezitters ten behoeve van
‘probleemhonden’?

Hieronder beantwoorden wij uw vragen:
1. De Provincie Noord-Holland (hierna: provincie) heeft de bordjes geplaatst.
2. De betreffende gronden zijn door de provincie aangemerkt als Natuurnetwerk Nederland en
hebben een natuurdoelstelling. Gronden met een natuurdoelstelling, die nog geen
eindgebruiker hebben, worden sinds een paar jaar natuurvriendelijk beheerd door de
provincie. Hierbij bleek dat er veel verstoring optrad door loslopende honden, onder andere
tijdens het broedseizoen. Om verstoring te voorkomen heeft de provincie door middel van
bebording aangegeven dat betreding van het terrein niet is gewenst.
3. Het is aan de provincie, als eigenaar van het perceel, om al dan niet handhavend op te
treden.
4. De provincie heeft op 15 juni 2022 een informatieavond georganiseerd voor de gebruikers
en omwonenden van het vliegveld om iedereen te informeren over het beleid dat wordt
gevoerd. Hiervoor waren ook hondeneigenaren en uitlaatservices uitgenodigd. Tijdens deze
avond werd gevraagd of er een alternatieve locatie is aan te wijzen in de omgeving voor
loslopende honden. De provincie wil dit, in afstemming met de gemeente, nader verkennen.
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