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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

Vervolgvragen hondenuitlaatservice 

Geachte heer Janssen, 

Toelichting: 
Op 22 september 2020 hebben wij uw vragen over het niet meer faciliteren door het Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden van de hondenuitlaatservices beantwoord. Op 24 november hebt u vervolgvragen gesteld, naar 
aanleiding van een artikel in AD van 17 november waaruit blijkt dat ook Staatsbosbeheer en Het Utrechts 
Landschap overwegen om verdergaande beperkingen op te leggen aan hondenuitlaatservices. 

1. Bent u bekend met nieuwsbericht in het AD? 

Antwoord: 
Ja, wij zijn bekend met het nieuwsbericht. 

2. Bij beantwoording van onze vragen in september gaf u aan dat Staatsbosbeheer en Het Utrechts 
Landschap de intentie hadden de overeenkomsten te verlengen. Wat is nu de feitelijke stand van 
zaken? Is deze intentie veranderd, zo ja, wat is daarvan de reden? 

Antwoord: 
Op het moment van besluitvorming in het Dagelijks Bestuur van het Recreatieschap bestond, zoals bij 
navraag door de betrokken partijen is aangegeven, bij Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap de 
intentie om na 1 april 2021 nieuwe overeenkomsten aan te gaan bieden. Staatsbosbeheer en Het 
Utrechts Landschap overleggen momenteel over de wijze waarop dit eventueel invulling krijgt. De 
intentie om hondenuitlaatservices diensten te blijven faciliteren is onveranderd. 

3. In het artikel wordt ook gesignaleerd dat steeds meer mensen vanwege Corona een pup aanschaffen 
en er een grotere behoefte ontstaat aan hondenuitlaatservices. Herkent u deze trend? Waar is in de 
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provincie de ruimte om deze toeloop op te vangen? Is hierin de concept-omgevingsvisie I -verordening 
rekening mee gehouden? 

Antwoord: 
Wij hebben geen inzicht in de cijfers van het hondenbezit en ook niet of er een toenemende vraag is 
naar ondersteuning door hondenuitlaatservices. In eerste aanleg zullen hondenbezitters de honden 
zelf willen uitlaten. Met het thuiswerken lijkt dit eerder eenvoudiger dan moeilijker. Wij zien hier als 
provincie geen taak voor ons in weggelegd. In de concept-omgevingsvisie/-verordening is dit niet 
meegenomen. 

4. In het artikel wordt ook aangegeven dat Het Goois Natuurreservaat zijn terreinen ook gaat afsluiten en 
de beschikbare ruimte daarmee nog verder beperkt wordt. Wat is de inschatting van het effect van 
deze afsluiting op de vraag naar Utrechtse gebieden? 

Antwoord: 
Onbekend is wat de effecten zullen zijn en of dit zal leiden tot meer druk op terreinen in onze provincie. 
Zoals gezegd zien wij dit niet als een provinciale taak en zien dan ook geen noodzaak hier verder 
onderzoek naar te doen. Onze verwachting is dat de effecten in Utrecht beperkt zullen zijn. Tot nu toe 
heeft de markt zichzelf gereguleerd en ons beeld is dat dit zo zal blijven. 

5. In de beantwoording van vragen geeft u aan dat op het particuliere landgoed Pijnenburg een goed 
functionerende oplossing is gevonden voor hondenuitlaatservices. Is een dergelijke oplossing ook 
mogelijk op terreinen van resp. de Utrechtse recreatieschappen, Staatsbosbeheer, Het Utrechts 
Landschap? 

Antwoord: 
Wij hebben u in september bericht dat het bestuur van Recreatieschap Stichtse Groenlanden op de 
recreatieterreinen geen ruimte ziet voor het toelaten van hondenuitlaatservices. Recreatieterreinen zijn 
bedoeld voor openlucht dagrecreatie, al dan niet met hond. Er is een duidelijk verschil tussen recreatie 
met de eigen hond en het bedrijfsmatig opvangen of uitlaten van honden van anderen. Die laatste 
categorie valt niet onder openlucht dagrecreatie en daarvoor wordt geen ruimte gereserveerd in de 
gebieden. Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap hebben geen intentie om afgesloten 
uitlaatgebieden (hondenren) in te richten in bestaande natuurgebieden. 

6. Zijn er bij u particuliere initiatieven bekend om extra terreinen beschikbaar te stellen voor 
hondenuitlaatservices? 

Antwoord: 
Nee, er zijn ons geen initiatieven bekend om extra terreinen beschikbaar te stellen. 
Er zijn verschillende bedrijven in de provincie Utrecht die dagopvang verzorgen. Daarnaast bieden 
diverse hondenasielen eveneens dagopvang aan omdat er tegenwoordig vrijwel geen honden meer in 
de asielen verblijven. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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