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Vragen over uitvoering handhaving Dierenhotel Hof van Twente,
Langenhorsterweg 20 te Ambt Delden

1. Aanleiding
In de vergadering van de commissie Fysiek van 16 september 2014 is door een aantal fracties
gevraagd om inzicht in de handhavingsbezoeken bij het Dierenhotel.
2. Reactie naar aanleiding van de vragen
Op 18 februari 2003 is er een milieuvergunning verleend voor een hondenkennel gelegen aan
de Langenhorsterweg 20. Voor wat betreft het aantal dierplaatsen in de inrichting moet worden
uitgegaan van de aantallen zoals vermeld in de in 2002 gedane aanvraag om vergunning.
Ter voorkoming van overschrijding van het maximaal te houden aantal honden zijn er op
27 maart 2012 en 20 december 2012 handhavingsbesluiten genomen.
Handhavingsbesluiten
Bij besluit van 27 maart 2012 is aan het Dierenhotel een last onder dwangsom opgelegd
wanneer meer dan 50 fokhonden, 20 pensionhonden en 10 asielhonden werden gehouden.
Omdat in 2012 is geconstateerd dat niet aan deze last voldaan werd, is er een dwangsom
verbeurd. De verbeurde dwangsom is ook ingevorderd.
Op 20 december 2012 is er opnieuw een last onder dwangsom opgelegd om na 27 december
2012 niet meer dan 50 fokhonden, 20 pensionhonden en 10 asielhonden te houden.
Handhavingcontroles
In 2012 is acht keer gecontroleerd, waarbij enkele keren is geconstateerd dat het op grond van
de vergunning uit 2003 toegestane aantal pensionhonden werd overschreden. Dit heeft geleid
tot de hierboven genoemde handhavingsbesluiten.
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-2In 2013 is zes keer ter plaatse het aantal aanwezige honden geteld. Bij geen van deze
controles werd het maximaal toelaatbare aantal honden overschreden.
Hetzelfde geldt voor de in 2014 op 27 februari en 12 augustus gehouden controles.
Op 10 januari 2014 zijn controlegeluidmetingen uitgevoerd bij de woning aan de
Langenhorsterweg 18. Doel van deze metingen was het vastleggen van de optredende
maximale geluidsniveaus. Tijdens de meetperioden was er sprake van maximale
geluidsniveaus variërend van 58 tot 69 dB(A). In de voorschriften, behorende bij de
milieuvergunning uit 2003, is een norm voor een maximaal geluidsniveau opgenomen van
60 dB(A). Uit de meetresultaten blijkt dat er tijdens de meetperioden sprake was van een
overschrijding met ten hoogste 9 d(B)A.
Manier van controleren
Wat betreft het onderscheid dat wel of niet kan worden gemaakt tussen fok- en
pensionhonden, het volgende.
Binnen het bedrijf is er sprake van gescheiden gedeeltes waar de fok- en pensionhonden
worden gehouden. In het kennelgedeelte is duidelijk sprake van een andere manier van
huisvesten (deels groepshuisvesting en eigen ren). De pensionhonden zijn individueel
gehuisvest. Tijdens de bezoeken is het kennelgedeelte ook enkele malen bezocht. Hierbij
waren geen redenen om aan te nemen dat hier pensionhonden werden gehouden.
De Rechtbank heeft in haar uitspraak van 1 september 2014 ook aandacht besteed aan de
mogelijkheid om tijdens de tellingen onderscheid te kunnen maken tussen soorten honden. De
Rechtbank heeft hierbij overwogen dat: “de omstandigheden waarbij het in de praktijk, in het
kader van het toezicht op de inrichting, niet goed mogelijk is om onderscheid te maken, niet
betekenen dat de controles die hebben plaatsgevonden onzorgvuldig zijn geweest”.
De Rechtbank heeft volgens eigen zeggen dan ook geen aanleiding gezien om aan te nemen
dat het maximaal te houden aantal honden, behorend tot een of meer van de categorieën
honden zoals vermeld in de in 2002 gedane aanvraag, wordt overschreden.

