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Geachte raad, geacht college, 

Vanaf 1 januari 2021 vormen Loppersum, Delfzijl en Appingedam samen de gemeente 

Eemsdelta. In Loppersum en Delfzijl wordt nu nog hondenbelasting geheven. In Appingedam 

hoeven hondeneigenaren niets te betalen voor hun viervoeters.  

In aanloop naar de herindeling hebben de raden alvast een besluit genomen over hoe verder 

met de hondenbelasting na de herindeling. De colleges pleitten ervoor – onder andere 

vanwege de landelijke tendens van afschaffen – om de hondenbelasting in de nieuwe 

gemeente Eemsdelta niet meer te heffen en de raden zijn daarin meegegaan. 

Hoe anders gaat het in Groningen. In de aanloop naar de herindeling zijn door het 

stadsbestuur allerlei beloftes gedaan: Haren en Ten Boer zouden geen aanhangsel van de 

stad worden. De praktijk wijkt nogal af. In Groningen wordt hondenbelasting geheven en 

DUS moeten de hondeneigenaren in Haren en Ten Boer ook bloeden. Terwijl die twee 

gemeenten al heel lang geen hondenbelasting meer kenden. 

Het woord BLOEDEN is niet willekeurig gekozen. Wij zien en horen wat het betekent dat de 

hondenbelasting, DE HOOGSTE IN HEEL NEDERLAND, ook plotseling door de hondenbezitters 

van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer opgebracht moet worden.  

Wij kennen die alleenstaande oudere heer in Haren die dankzij zijn 3 hondjes enkele keren 

per dag wandelt en zo met mensen in contact komt. Deze meneer moet vanaf volgend jaar 

600,60 euro voor zijn honden betalen. En door de afschaffing van Diftar is hij ook nog eens 

100 euro EXTRA kwijt aan de afvalstoffenheffing. Hij heeft er buikpijn van, want hij weet 

werkelijk niet hoe hij met zijn bescheiden inkomen die EXTRA lasten van 700 euro per jaar 

op moet brengen. 

Wij kennen ook dat echtpaar op leeftijd in Ten Boer, dat heel gelukkig is met hun 4 honden, 

maar zij hebben zo langzamerhand slapeloze nachten want waar moeten zij volgend jaar de 

868,80 euro voor de hondenbelasting vandaan halen? In de hoop dat er geen controle aan 

huis komt, hebben ze uit zichzelf 2 honden aangegeven, maar ze leven constant in angst dat 

de andere twee ontdekt worden.  

De houding van het gemeentebestuur van Groningen is schaamteloos: om de begroting rond 

te krijgen worden hondeneigenaren in Haren en Ten Boer zwaar getroffen. 

Wij roepen het gemeentebestuur op om een voorbeeld te nemen aan Loppersum, Delfzijl en 

Appingedam. Kijk naar de respectvolle manier waarop zij met elkaar en hun burgers omgaan 

en schaf ook in de gemeente Groningen de hondenbelasting af. Dat is de enige fatsoenlijke 

oplossing! 

Dank u voor uw aandacht. 
 
Namens Hondenbelasting, weg ermee!! 
Marianne Suurmeijer, Haren 
Michel Mooiman, Ten Boer 


