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Geachte mijnheer Fritz, 

Op 28 augustus 2013 heeft u vragen gesteld ex artikel 38 RvO over de handhaving 
op het plukken van bramen in de gemeente Haarlem. Met deze brief geven wij 
antwoord op uw vragen. Hieronder zijn uw vragen cursief weergegeven waama het 
antwoord van het college volgt. 

/. Klopt het dat er in Haarlem gehandhaafd wordt bij het plukken van bramen of 
andere vruchten in de openbare ruimte door particulieren? 

Er wordt niet door de gemeente gehandhaafd omdat dit vanwege wetgeving niet de 
bevoegde instantie is. Het betreft hier een verbod krachtens artikel 314 uit het 
Wetboek van Strafrecht, dat als volgt luidt: 
"Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen, geheel of ten 
dele aan een ander toebehorende klei, bagger, ongesneden veen, zand, aarde, grind, 
puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt 
en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, ongeplukte of afgevallen boomvruchten of 
bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na de oogst achtergebleven 
veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen wederrechtelijk 
toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroperij, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie". 
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2. Is de politie verantwoordelijk voor deze handhaving, of de handhavers van de 
gemeente? 

Uit het feit dat het hier om wetgeving gaat volgt dat de politie is bevoegd tot het 
handhaven en niet de ambtenaren van de gemeente. 

3. Waarom is het de gemeente niet gelukt om met Eetbaar Haarlem afspraken te 
maken over het toestaan/gedogen van het plukken van vruchten in de openbare 
ruimte door particulieren? Is het college bereid hier alsnog afspraken over te 
maken? 

Over dit onderwerp heeft de initiatiefneemster van Eetbaar Haarlem eerder 
gesproken met een medewerker van de gemeente. De medewerker heeft toen 
uitgelegd dat de gemeente geen invloed heeft op de wetgeving en dat de gemeente 
niet bevoegd is om hier afspraken over te maken. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten W . B.B. Schneiders 
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