
Reactie Nuenen 
 
Reactie op Kassa’s vraag:  
Graag wil ik weten waarom de gemeente een vergunning aan deze hondenuitlaatservice heeft 
verleend. Klopt het dat zij lopen op gebied dat onderdeel uitmaakt van het Brabants 
Natuurnetwerk? 
 
Ten eerste is een vergunning nodig omdat wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Zo ’n 
afwijking kan, maar dan wel in de vorm van een vergunning, waar voorwaarden aan verbonden 
kunnen worden. Het klopt dat de percelen vallen in het gebied dat deel uitmaakt van het Brabants 
Natuurnetwerk. Het gaat inderdaad om eigen percelen, die ook in alle gevallen dicht aan de rand van 
het gebied liggen. Het gaat in totaal om ongeveer 8 hectare, het gebied zelf is om en nabij 800 
hectare groot. De HUS-en hebben voor hun vergunning een ecologisch onderzoek en/of quickscan 
flora en fauna gedaan, waaruit geen belemmeringen naar voren kwamen. In de vergunning zijn ook 
voor elk van de bedrijven ook beperkingen opgenomen over tijdsduur van gebruik door 
uitlaatservices. Er mag per dag hoogstens gedurende enkele uren gebruik worden gemaakt van het 
perceel om honden uit te laten en men moet rekening houden met het broedseizoen. 
Al met al: we hebben het op deze manier goed proberen te regelen voor de uitlaatservices die soms 
al jarenlang op de locaties hun bedrijf uitoefenen, met zo weinig mogelijk impact op de omgeving. 
Het alternatief is namelijk dat men gebruik gaat maken van andere locaties, waar geen omheining is, 
er geen beperking kan worden opgelegd aan het aantal honden dat per keer mee- of losloopt of 
tijdsduur dat er honden worden uitgaten. 
  
Wat betreft de vraag of de gemeente gaat zorgen voor een andere locatie waar de HUS de 
Snuffelende Snuit terecht kan als ze geen gebruik meer kan maken van het eigen bosperceel: het 
antwoord daarop is nee. Op de keper beschouwd gaat het om bedrijfsactiviteiten en de ondernemer 
is er zelf verantwoordelijk voor dat die gebeuren op een locatie waar die activiteiten zijn toegestaan. 


