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Hondenpoep. 
In de landelijke 
top-10 van er-
gernissen staat 
hondenpoep 
al jarenlang 
steevast op 
nr. 1. Ook in 
de gemeente 
Maasgouw 
scoort deze 
ergernis hoog. 
Artikel 2.49 van 
de Algemene 
Plaatselijke 
Verordening 
2013 bepaalt dat degene die zich met 
een hond op een openbare plaats 
begeeft, in beginsel de plicht heeft er 
voor te zorgen dat de uitwerpselen 
van de hond onmiddellijk worden 
opgeruimd. 

Wordt u als hondenbezitter door een 
‘buitengewoon opsporingsambtenaar’ 
(“boa”) op heterdaad betrapt wanneer 
uw hond zich niet aan voornoemde 
regel houdt, dan kan u dat op een 
boete van € 75,00 komen te staan.

Omdat de gemeente Maasgouw van-
zelfsprekend haar boa’s niet altijd en 
overal kan laten controleren of hon-
denbezitters zich aan deze regel hou-
den, heeft zij per afgelopen maandag, 
in navolging van enkele andere Ne-
derlandse gemeenten, een nieuw mid-
del ingevoerd tegen deze vorm van 
overlast: de ‘Honden DNA-databank’. 
In lijn met het nieuwe ‘Hondenpoep 
Beleid 2013’ van de gemeente wordt 
van alle hondeneigenaren binnen de 
gemeente verwacht dat zij zo spoedig 
mogelijk vrijwillig het DNA van hun 
hond afstaan ten behoeve van deze 
gemeentelijke databank. Waarschijn-
lijk wangslijm, maar een verse bolus 
wordt niet zonder meer geweigerd.

Het Openbaar Ministerie maakt al 
geruime tijd gebruik van dergelijke 
opsporingsmethoden om de daders 
van strafbare feiten op te sporen. 
Recent werd bijvoorbeeld in het on-
derzoek naar de moord op Marianne 
Vaatstra een groot aantal mannen dat 
mogelijk een connectie kon hebben 
met het misdrijf, verzocht om DNA 
materiaal af te staan ten behoeve van 

het onderzoek. 
Dat is zeer effec-
tief gebleken, zo 
heeft u ongetwij-
feld vernomen.

Een speciaal 
team van boa’s 
is vanaf afgelo-
pen maandag op 
pad om illegale 
drollen te trace-
ren en om daar-
na met behulp 
van speciale 
experimentele 

apparatuur het DNA te onderzoeken. 
Na verloop van tijd wordt de balans 
opgemaakt. Zijn er geen drollen van 
uw hond aangetroffen door de boa’s, 
dan krijgt u als beloning een korting 
op de hondenbelasting. In het andere 
geval gaat deze korting aan uw neus 
voorbij en kunt u als hondenbezit-
ter een fikse boete op uw deurmat 
verwachten. 

Naar mijn mening zit er een vies 
luchtje aan de  wijze waarop de 
gemeente Maasgouw uitvoering geeft 
aan het hondenpoepbeleid. Rechts-
dwalingen zijn zeker niet uitgesloten.
Want wat nu als een legitieme drol 
van uw hond door een kwaadwil-
lende dorpsgenoot bijvoorbeeld voor 
de deur van de burgemeester wordt 
gelegd? In grote strafzaken hebben dit 
soort ‘sleepsporen’ tot veroordelingen 
geleid van achteraf gebleken onschul-
digen.

Ondergetekende is ook in bezit van 
een hond. Toen het verplichte poep-
zakje zijn intrede deed, had ik al sterk 
het gevoel dat de goeden onder de 
kwaden lijden. Wat mij betreft gaat 
deze vorm van opsporing en bestraf-
fing veel te ver. Indien u mijn visie 
deelt dat dit een stinkend zaakje is, 
hoor ik dat graag per e-mail  van u. 
Ik beloof u dat ik u dan kosteloos zal 
bijstaan indien u ooit een boete ont-
vangt omdat het DNA van uw hond 
is aangetroffen buiten de reguliere 
poepzones.
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Een stinkend zaakje!


