
 
Reactie Baarn 
 
Waarom is de vergunning voor een uitlaatplaats voor de hondenuitlaatservice op het Bomencentrum 
geweigerd? 
 
De gemeente moet vergunningsaanvragen wettelijk beoordelen op basis van allerlei (ruimtelijke) gronden, 
zoals verkeersbewegingen, parkeren, natuur en landschappelijke waarden. De gemeente Baarn wil wel 
faciliterend optreden, maar moet ook de balans tussen het ondernemersbelang enerzijds, en het belang vanuit 
recreatie en natuur anderzijds bewaren. In het geval van het uitlaatterrein op het Bomencentrum is de 
vergunning op ruimtelijke gronden geweigerd. Na een bezwaarprocedure is gebleken dat de rechter de 
weigering in stand laat. 
  
Voor een compleet beeld over hoe de gemeente omgaat met deze problematiek, is het goed te weten situatie 
voortkomt vanuit besluiten in 2020 van het Goois Natuur Reservaat en Staatsbosbeheer om ondernemers met 
hondenuitlaatservices van hun eigen terreinen te weren. Daardoor kwam de kwestie op het bordje van de 
gemeente te liggen. De gemeenteraad heeft daarna voor de realisatie van 3 hondenuitlaatplaatsen op 
Landgoed Pijnenburg begin 2021 een verklaring van geen bedenkingen gegeven. Daarbij gaf de raad aan dat 3 
het maximumaantal hondenuitlaatplekken is dat men wil toestaan in Baarn en kwam ook de wens van de raad 
naar voren om een brief te sturen naar omliggende gemeenten om binnen hun eigen gemeentegrenzen na te 
gaan of er mogelijkheden zijn om locaties beschikbaar te stellen aan hondenuitlaatservices. Het is namelijk een 
kwestie die de gemeentegrenzen voor een belangrijk deel overstijgt. De brieven met dit verzoek zijn vervolgens 
verzonden richting onze buurgemeenten. 
  
Hoe kunnen gemeenten toestemming geven van afwijking van het bestemmingsplan om meer 
uitlaatplaatsen te creëren? 
 
Om realisatie en gebruik van hondenuitlaatplaatsen mogelijk te maken is een omgevingsvergunning met een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure noodzakelijk. Onderdeel van de uitgebreide voorbereidingsprocedure is 
een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad, omdat wordt afgeweken van het 
bestemmingsplan.  
  
Voor vragen over het grotere geheel van deze problematiek in relatie tot bevoegdheden van rijk en gemeenten 
verwijzen wij naar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 
  


