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Naar aanleiding  van het door u ingediende bezwaarschrift gericht 
tegen het besluit  van 27 februari 2012 tot  het aanwijzen van het 
hondenlosloopgebied in het Naarderwoonbos,berichten wij u als 
volgt. 

 
Het bezwaarschrift is voor advies voorgelegd aan de commissie van 
advies voor de bezwaarschriften. Deze commissie heeft het 
bezwaarschrift behandeld  In de hoorzittingen van donderdag 10 mel 
en 28 junl 2012. Van deze zittingen is een verslag gemaakt. Dit 
verslag treft u als bijlage  bij dit besluit aan. 

 
De commissie  heeft een advies uitgebracht,dat wij ontvangen 
hebben op 11 Juli 2012.Het advies is eveneens als bijlage  bij dit 
beslult gevoegd. 

 
Advies 
Op grond van bovenstaande  feiten en overwegingen advlseert de 
Commissie u: 
1.   met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren 

ontvankelijk te verklaren; 
2.  met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren gegrond  te 

verklaren; 
3.   het bestreden  beslult van 27 februari 2012 te herroepen en In de 

plaats hiervan  een nieuw aanwijzingsbesluit te nemen dat in 
Ieder geval voldoet  aan de artikelen 3:2  en 3 :4 Awb, dan wei 
voordat u een nieuw aanwijzingsbeslui t neemt eerst een 
beleidskader ter zake vast te stellen; 

4.   met de bekendmaklng aan bezwaarden  en belanghebbenden van het 
op de bezwaren genomen besluit dit advies en de verslagen van de 
hoorzittlngen (inclusief  de pleitnotities) mee te zenden. 
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Besluit 
Wlj hebben besloten  dit advies van de commissie bezwaarschriften en 
de daaraan ten grondslag liggende motivering over te nemen. Hierbij 
herroepen  wij dan ook het besluit van 27 februari 2012, en nemen in de 
plaats hiervan vooralsnog geen nieuw besluit tot het aanwijzen van een 
losloopgebied voor honden in het Naarderwoonbos. 

 
Tevens hebben wij besloten om als vervolg  op het herroepen van het 
beslult  het hondenbeleid op grond van artikel 2:57 van de Algemene 
Plaatselijke Verordenlng  (APV) te expliciteren en daarbij 
kaderstellende uitspraken te doen over de aard,omvang en inrichting 
van een hondenlosloopgebied,zodat de belangenafweging en 
beslultvormlng als voorbereiding op het instellen van 
hondenlosloopgebieden in de gemeente  Naarden, ook in juridische 
zin zorgvuldlg kan gebeuren. 

 
Dlt betekent dan ook concreet  dat wlj op termijn wederom 
hondenlosloopgebieden zullen aanwijzen. 

 
Beroep 
Tegen dit besluit  kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
beroep worden ingesteld. 
Daartoe dient blnnen zes weken na de dag van verzending van dlt 
besluit  blj de Arrondissementsrechtbank,sector bestuursrecht, 
postbus 75850, 1070 AW te Amsterdam,een gemotiveerd 
beroepschrift in te worden gediend. Het is belangrijk in het 
beroepschrift duidelijk te vermelden waarom beroep wordt ingesteld. 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend, moet de naam en het adres 
van de indlener bevatten en moet de dagtekening bevatten. Indien 
mogelijk dient een kopie van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft bij het beroepschrift worden gevoegd. 

 
U kunt  ook digitaal beroep instellen bij genoemde  rechtbank  via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor  moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op 
de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 

 
Voorts Is het mogelijk een voorloplge  voorziening aan te vragen. 
De folder "Bezwaar en  beroep tegen een beslisslng  van de 
overheid" bevat daar meer informatie over.Deze folder is op te 
vragen  via telefoonnummer 035-6957811.Deze folder kan ook 
worden gedownload   van de site www.naarden.nl. 

 
Voor de goede orde, zowel de direct belanghebbende als een derde 
belanghebbende kan een beroepschrift lndienen of om een 
voorlopige voorzienlng verzoeken. 

 
Wij hopen u hierdoor voldoende te hebben geïnformeerd. Indien  u 
nog vragen heeft kunt  u contact opnemen met mevrouw  5. 
Saffrie. Het telefoonnummer is in het briefhoofd  vermeld. 
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