
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'DDRH' staat voor: toets op 'Deregulering, Dualisering, Rechtmatigheid en 

Handhaafbaarheid'. 
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MEMO 
  

  

Van Betty Wolt 

Aan De heer J. 't Lam, commissielid SP Dordrecht  

Datum 23 november 2021 

Betreft Beantwoording schriftelijke technische vragen SP overlast paardenmest 

buitengebied 

Bijlage  

 

Geachte heer 't Lam, 

 

De bijgaande RIB https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-
Aanpak-paardenmest-verharde-fietspaden-buitengebied-1.pdf  is op 9 november 
2021 voor kennisgeving aangenomen door de gemeenteraad.  

 

Naar aanleiding van recente berichtgeving in het AD heeft u namens uw partij  

nog aanvullende technische vragen gesteld. Bijgaand de antwoorden.  

 

1. Sinds 2010 kan er niet meer opgetreden worden tegen overlast van 

paardenmest op (fiets)paden. U verwijst naar het motief waarom het is 

afgeschaft. In de RIB staat niet wat de overweging is om het verbod niet 

opnieuw in de APV op te nemen. Graag horen we de reden. 

 

Antwoord 

Bij de herziening van de APV in het kader van het 'DDRH'-traject[1] is deze 

regel in 2010 uit de APV geschrapt. Uitgangspunt van de raad destijds was 

om alle 'overbodige' regels te schrappen. Deze reden is nog steeds valide 

omdat een heterdaad situatie noodzakelijk is voor de handhaving van dit 

artikel. Dat is binnen de beschikbare handhavingscapaciteit voor het gebied 

niet realistisch. 

 

2. Er kan wel opgetreden worden volgens de Wegenverkeerswet tegen ruiters 

op fiets- en wandelpaden. Als er een hogere pakkans is, zal de overlast 

van paardenpoep vanzelf verminderen en nemen de klachten af. 

Waarom controleert u niet met grote regelmaat op het verboden gebruik 

van wandel- en fietspaden door ruiters met paden en worden 

overtreders meteen beboet? 

 

Antwoord 

Er wordt ook opgetreden volgens de Wegenverkeerswet maar er is 

onvoldoende menskracht beschikbaar om met grotere regelmaat te 

controleren. Zie ook antwoord bij vraag 1 

 

3. Hoe hoog is een boete voor een ruiter die met zijn paard gebruik maakt 

van een wandel- of fietspad? Kan de gemeenteraad deze boete 

verhogen, zo ja tot welk bedrag maximaal? 

 

Antwoord 

Het boete bedrag is € 60,00 (excl. € 9,00 administratiekosten). 

https://raad.dordrecht.nl/Documenten/ONGETEKENDE-RIB-Aanpak-paardenmest-verharde-fietspaden-buitengebied-1.pdf
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De gemeenteraad kan dit bedrag niet verhogen. Boetebedragen worden 

bij wet vastgesteld door de wetgever op voordracht van de commissie 

feiten en tarieven van het Ministerie van Justitie. 

 

4. Is het een optie als meer handhavend optreden niet helpt of om een 

goede reden niet kan, dat er aan het gebruik van het betreffende gebied 

door ruiters met paarden de voorwaarde wordt verbonden dat zij er 

alleen mogen zijn als ze middelen bij zich hebben om paardenpoep te 

verwijderen als dat terechtkomt op wandel- en fietspaden? Kan er bij 

het ontbreken van deze middelen dan een boete worden opgelegd en tot 

welk bedrag? 

 

Antwoord 

Dit is geen optie, zie antwoorden bij vraag 1 en 2. Bovendien zou het 

gevaarlijke situaties kunnen opleveren voor de ruiter om deze 

hulpmiddelen verplicht bij zich te dragen 

 

5. De overheid is er voor de burgers. Als u terechte klachten niet in 

behandeling neemt, gaan burgers natuurlijk mogelijkheden zoeken om 

toch serieus genomen te worden. In dit geval kan je als burger een 

melding van overlast gewoon door een 2e of 3e persoon laten doen 

en omzeil je de werkwijze dat er meerdere klachten moeten zijn. Bent u 

daarom bereidt weer elke unieke klacht in behandeling te nemen, zo nee 

waarom niet? 

Overigens vind ik wel dat als er over een probleem is geklaagd en de 

klager er een antwoord op heeft gekregen dat een nieuwe klacht van de 

betreffende burger (dat is ook paardenpoep op een andere plek in 

hetzelfde gebied) niet opnieuw in behandeling genomen hoeft te worden. 

Zou dit dan wel bij de afwikkeling van de eerste klacht vermelden. Is dat 

een werkbare optie? 

 

Antwoord 

Alle terechte klachten worden in behandeling genomen conform de 

werkwijze zoals beschreven in de bijgaande RIB.  

 

6. Probleem voor de ruiters is dat een aaneengesloten route ontbreekt. 

Wanneer wordt dit aaneengesloten pad gerealiseerd, zodat paarden niet 

meer over het fietspad hoeven? 

 

Antwoord 

 Hiervoor is geen concrete planning bekend.  Bij de overdracht van de 

Louisa- en Cannemanspolder aan de gemeente Dordrecht (1 januari 

2022), zal voor de verlenging van het ruiterpad een subsidieaanvraag 

worden gedaan bij de Provincie.  


