
Geachte xxxx  
  
Naar aanleiding van uw mail in cc aan de Statengriffie, over hondenbelasting dd. 6 maart jl.,  de 
volgende reactie:  
  
Het krantenbericht met als titel “Duurste hondenbelasting” is ons niet bekend, maar we maken uit uw 
mail op dat u van mening bent dat een deel van de opbrengsten uit de hondenbelasting besteed zou 
moeten worden aan de opvang van zwerfdieren. U geeft daarbij aan dat de gemeente verplicht is om 
zwerfdieren op te vangen. Op basis van het Burgerlijk Wetboek moet iedere gemeente inderdaad 
gevonden dieren met een vermoedelijke eigenaar gedurende twee weken opvangen. Hoe dat ingevuld 
wordt en op welke wijze dat gefinancierd wordt kan de gemeente zelf bepalen. Omdat de provincie 
niet beleidsmatig verantwoordelijk is voor deze verplichting raden wij u aan om rechtsreeks uw 
gemeentebestuur hierop aan te spreken. 
 
  
Overigens is de opvang van zwerfdieren wel ter sprake gekomen in de Statencommissie Ruimte 
Groen en Water (RGW) van 4 februari jl.  Gedeputeerde Mw. Maasdam bood aan de commissie ter 
kennisname aan het onderzoeksrapport ‘Keten en Opvang van natuurdieren in de Provincie Utrecht.’ 
Het betreffende rapport met aanbiedingsmemo kunt u vinden in het Stateninformatiesysteem bij 
agendapunt  4.5 van de commissievergadering van RGW op 4 februari 2019, via deze link: 
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Commissie-Ruimte-Groen-en-
Water/2019/04-februari/12:30 
Voor uw informatie voeg ik ook toe het concept-verslag van de commissievergadering, zodat u een 
indruk heeft hoe dit rapport in de commissie is besproken. Agendapunt 4.5 begint op pagina 32.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geantwoord.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Clasien Selman  
a.i. Commissiegriffier RGW  
06 407 88 987 
  
Provincie Utrecht 
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht 
Telefoon (030) 258 2367  
www.provincie-utrecht.nl 
twitter.com/PSUtrecht 
  
Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu. 
Van: xxxxx  
Verzonden: woensdag 6 maart 2019 19:08 
Aan: Statengriffie <statengriffie@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: FW: hondenbelasting 
   
L.S. 
  
Ter kennisgeving stuurde ik op 4 maart j.l. u een cc van mijn melding aan 
Dhr. Ebbe Drost van Tonningen ,lid van de partij Beter De Bilt, met mijn 
opmerking/commentaar over de besteding van belasting geld door de 
gemeente De Bilt. 
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Uiteraard is een beoordeling over het officieel beheren van financien zoals 
in De Bilt geschiet niet aan mij… wellicht kan de betreffende afdeling van 
de provincie hier over oordelen. 
  
Op uw site staat helaas een niet te posten emailadres, en kreeg ik het cc-
tje onbestelbaar geretourneerd. 
Bij deze zend ik u nogmaals…   
  
Met vriendelijke Groet, 
  
xxxxxxxxxxx 
  
Van: xxxxxxxx  
Verzonden: maandag 4 maart 2019 13:36 
Aan: ebberostvantonningen@beterdebilt.nl 
CC: 'secretariaat' 
Onderwerp: hondenbelasting 
  
Beste Ebbe, 
  
Met veel belangstelling las ik jullie artikel in de Stadspers van woensdag 
27 februari j.l. betreffende de “Duurste hondenbelasting”. 
  
Een mooie opsomming van geldbedragen. Maar wat een gemiste kans; 
Iedere gemeente in Nederland  is VERLICHT VOLGENS DE WET om voor 
opvang voor zwerfdieren te zorgen, hetzij zelf in bezit zijn van een 
faciliteit om (gevonden) dieren te kunnen herbergen, zodat de 
parketdienst de dieren tijdelijk kan opvangen of een contract te hebben 
met externe opvang, dierenambulance /asiel, voor verdere afhandeling. 
  
De Gemeente De Bilt heeft geen van beide mogelijkheden geregeld en 
men schijnt er van uit te gaan dat bewoners zelf een oplossing voor een 
dier kunnen regelen. Dit is volkomen tegen elke regelgeving in !!! 
  
En nu dan over de hondenbelasting: 
“Wat niet weet, dat niet deert” is in deze gemeente een zeer groot motto. 
Ook bij dit onderwerp. 
De opbrengst verdwijnt in deze gemeente linea recta in de pot ‘Algemene 
Middelen” zonder een cent te spenderen om aan de wettelijke 
opvangverplichting te voldoen. Bekijk uw begroting 2018 !!! 
  
Waarom steekt  ook Beter De Bilt de kop in het zand door in het 
bovengenoemd artikel geen enkel woord er over te vermelden…???  
Ik zou bijna jaloers worden op het perfecte negeren. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
xxxxxxxx 
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