
Verschil in tarieven woonlasten Haren - Groningen 

 Haren Groningen Verschil 

OZB eigenaar woning 0,1448% 0,1715% +0,0267% 

OZB eigenaar 
bedrijfspand 

0,2334% 0,4601% +0,2267% 

OZB gebruiker 
bedrijfspand 

0,1870% 0,3705% +0,1835% 

Hondenbelasting  1 hond 116,40 
2 honden 289,20 
Elke volgende 232,80 

+116,40 en meer 

Rioolheffing 234 145 -89 

Afval 1 persoon 149 238,32 +89,32 

Afval 2 personen en 
meer 

223 278,64 
3 t/m 7 336,00 
8plus 446,28 

+113 

Precariobelasting voor 
terrassen 

 53,45 per m2/jaar 
terras  

+53,45 per m2/jaar 

 

Harense huishoudens met of zonder hond(en) 

Haren heeft circa 8500 woningen met een gemiddelde WOZ-waarde van 254.000 euro. 

In Haren bedragen de woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalverwerking) voor een woning van 

254.000: 824 euro; in Groningen 917. Verschil per woning: +93 euro 

8500 x 93 = +790.500   

In Nederland zijn in totaal  2.200.000 honden. Aannemelijk is dat daar van 1 ‰ in Haren rondloopt. 

De Hareners gaan dus minstens 2200 x 116,40 = +256.000 aan hondenbelasting betalen.   

 

Gemiddelde 
woonwaarde 254.000 
euro 

Haren Groningen Verschil 

OZB 368 436 +68 

Riool 223 336 +113 

Afval 234 145 -89 

Totaal 824 917 +93 euro * 

 

*= door afrondingen valt dit bedrag één euro hoger uit (cijfers Coelo) 

 

Conclusie 1: De inwoners van Haren gaan gezamenlijk minstens +790.500 meer betalen aan 

woonlasten. De hondenbezitters betalen daarnaast + 256.000 = samen +1.046.500  

 
 

Eigenaren en gebruikers niet-woningen 

Eigenaren en gebruikers niet-woningen gaan bijna het dubbele betalen aan OZB en wie een terras 

heeft, betaalt daar ook fors voor. Er dient eveneens betaald te worden voor sandwichborden, 

uithangborden enz. De precariobelasting  is in de berekeningen overigens buiten beschouwing 

gelaten. We kijken alleen naar de OZB. 

 



Conclusie 2: eigenaren en gebruikers niet-woningen gaan bijna het dubbele betalen: 

+979.146. 

OZB gebruikers niet-woningen = 446.371: 0,187 = WOZ-waarde totaal niet-woningen: 238.700.000 

 

Totale 
waarde 
WOZ niet-
woningen 

Haren 
eig. 
0,2334% 

Haren 
gebr. 
0,1870% 

samen Groningen 
eig. 
0,4601% 

Groningen 
gebr. 
0,3705% 

Samen Verschil 

238.700.000 557.125 446.370 1.003.495 1.098.258 884.383 1.982.641 +979.146 

 

Eindconclusie: met de huidige tarieven van Groningen gaan Hareners in totaal 790.500 + 

979.146 = +1.769.646 meer betalen 

Plus 256.000 aan hondenbelasting maakt +2.025.646 
 

NB: Daar komen nog tienduizenden euro’s bij aan precariobelasting. 

 


