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Betreft: vragen ex art 43 RvO inzake Gepp- hondentoiletten

Drunen, 15 augustus 2019

Geachte college,
In het Nederlands Dagblad van 13 aug j.l. is een interessant artikel opgenomen over Gepphondentoilletten (zie ook onderstaand in de bijlage).
Deze toiletten zijn gericht op het verwerken van hondenpoep via het riool. Vanuit duurzaamheid
geredeneerd is dat beter dan het verbranden van de hondenpoep, zoals dat thans in Heusden
gebeurt.
Naast de in het artikel genoemde voordelen wordt in steeds meer waterzuiveringsinstallaties ook
het fosfaat dat in hondenpoep zit weer teruggewonnen. In Den Bosch gaat terugwinning van
fosfaat na de renovatie van de zuiveringsinstallatie ook gebeuren.

Dit geeft mij aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:
1. Ziet u duurzaamheidsvoordelen in het verwerken van hondenpoep via het riool
2. Overweegt u de aanschaf van Gepp hondentoiletten? Zo nee, waarom niet.
3. Bent u van mening dat de huidige hondenbelasting in de gemeente Heusden voldoende
financiële ruimte biedt om tot aanschaf van deze toiletten over te gaan?
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Bijlage
Een Gepp-hondentoilet
Nederlands Dagblad 13 augustus 2019
Petra Noordhuis

wat gebeurt er met hondenpoep?
Hondenpoep is voor veel mensen een grote ergernis. Gemeenten proberen de overlast te bestrijden door
hondenpoepbakken te plaatsen, waaraan vaak een houdertje zit met hondenpoepzakjes die je gratis mag
gebruiken. Hondenbezitters zijn verplicht de hondenpoep op te ruimen. Degenen die dit echt doen, bewijzen
hun buurtgenoten een dienst, want het is geen pretje hondenpoep onder je schoenen vandaan te halen.
Het opruimen van hondenpoep is ook voor de volksgezondheid belangrijk. Er zitten allerlei ziekteverwekkers
in, zoals colibacteriën waar mensen maag- en darmklachten, koorts, spierpijn en hoofdpijn van kunnen
krijgen. Ook kun je er wormen door oplopen. Koeien kunnen via hondenpoep besmet raken met de
eencellige parasiet Neospora caninum, vertelt Joyce Huurman van DepoDog, in Nederland de grootste
leverancier van hondenpoepbakken en -zakjes. ‘Hondenpoep bevat bijna altijd Neospora. Koeien kunnen er
miskramen van krijgen. Daarom mag je honden nooit laten loslopen bij een weiland met koeien’, vertelt ze.
Een hondendrol met een schepje verplaatsen van de stoep naar de struiken, lost weinig op, want zo kan de
poep die vol ziekteverwekkers zit de omgeving alsnog vervuilen. ‘Als je een drol onder een boom gooit,
kunnen maaiers er ook last van krijgen. Dan zitten de maaiers onder de poep’, zegt Huurman.
DepoDog levert hondenpoepbakken aan gemeenten, particulieren en recreatieparken. De volle
hondenpoepzakjes die erin worden gegooid, eindigen bij het restafval. Ze gaan dus de verbrandingsoven in.
Hondenpoepbakken moeten vaak worden geleegd, vertelt Huurman. ‘Soms wel twee of drie keer in de week,
want ze zitten al gauw ramvol. Honden poepen twee of drie keer per dag. Een hond van het formaat labrador
poept per jaar een kliko vol!’

poep verbrand
Omdat de poep wordt verbrand, hoeven de zakjes niet biologisch afbreekbaar te zijn, zegt Huurman. Het is
volgens haar zelfs beter dat ze niet biologisch afbreekbaar zijn, want dit zou hondeneigenaren in de
verleiding kunnen brengen het gevulde zakje in de struiken te gooien of in het toilet. Maar daar verteert het
niet. Dat doet het alleen onder broeierige omstandigheden. Maar ook op de composthoop mag je
hondendrollen niet gooien, want daarmee zou je de ziekteverwekkers verspreiden.
Huurman heeft het idee dat het ingeburgerd raakt om hondenpoep op te rapen met een zakje. ‘Vijfentwintig
jaar geleden liep je echt voor gek met een hondenpoepzakje, maar dat is niet meer zo. Het beboeten hielp.
Dat gemeenten gratis zakjes zijn gaan verstrekken, hielp ook.’ Hondeneigenaren vragen de gemeente nu zelf
om een hondenpoepbak met zakjes in hun wijk, merkt ze.
Niet alle hondendrollen worden verbrand als restafval. Ruim twintig gemeenten hebben gekozen voor de
hondenpoepbakken van Gepp, die zijn aangesloten op het riool. ‘Mijn vader werkte bij een gemeente en
hoorde dat er veel overlast was van hondenpoep’, vertelt Mark de Haas van Gepp Producten & Advies uit het
Friese Oudega. Zijn vader verdiepte zich in het probleem en besloot om de hondenpoepbak door te
ontwikkelen. ‘Hij bedacht dat je beter een grote ondergrondse opslag kunt maken. Daar kan meer in en je
ruikt de poep minder. Hij bedacht ook dat de bak een voetpedaal moet hebben. Hij kreeg vervolgens het idee
om een hondenpoepbak aan te sluiten op het riool, via straatkolken. In elke straatkolk zit namelijk een
verbinding met het riool, een bypass zeg maar.’

Het Gepp-hondentoilet was geboren. Baasjes moeten nog wel zelf de drol van hun hond oppakken en in de
bak doen. Daarna worden de hondendrollen met de menselijke ontlasting verwerkt. Waterschappen kunnen
er biogas van maken. Het grote voordeel van deze bak is dat hij niet geleegd hoeft te worden, zegt De Haas,
die inmiddels zelf ook betrokken is bij het bedrijf. ‘Het Gepp-hondentoilet hoeft alleen één of twee keer per
jaar te worden leeggezogen met een kolkenzuiger.’

bioplastic
Gepp heeft gekozen voor hondenpoepzakjes van biologisch afbreekbaar plastic. ‘Wij hebben een bedrijf in
België gevonden dat goed bioplastic maakt. Het valt helemaal uit elkaar. Er blijft nauwelijks wat van over’,
zegt De Haas. Er zit een filter in de ondergrondse opslag, dat voorkomt dat de zakjes meteen doorzakken naar
het riool. Ze moeten eerst verbrokkelen. Het filter houdt ook het restafval tegen dat soms in hondentoiletten
wordt gegooid – al is dat natuurlijk niet de bedoeling. ‘De poep die door het filter gaat, komt in het riool. De
plastic zakjes en het eventuele afval die in het filter blijven hangen, verwijder je een of twee keer per jaar met
een kolkenzuiger.’
Een Gepp-bak is duurder in aanschaf dan een gewone hondenpoepbak, maar gemeenten verdienen die
investering terug, omdat de bak niet geleegd hoeft te worden, zegt De Haas. ‘Het is geen prullenbakje dat je
voor driehonderd, vierhonderd euro in de grond kunt zetten, maar een ondergrondse opslag van één bij één
meter, een op maat gemaakt deksel van beton en daarbovenop een roestvrijstalen bak. Dat kost al gauw zo’n
tweeduizend euro.’

