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Inspreken commissie bestuur woensdag 11 juni 2014 

 
Betreft agenda punt 9: Toeristenbelasting 2015 € 0,97. 
 
Voorzitter, geachte commissieleden, 
 
Namens de OFS sector recreatie en toerisme wil ik graag uw aandacht vragen. 
 
Vooraf: namens de sector wil ik u informeren dat wij principieel tegen heffing van toeristenbelasting 
en forensenbelasting zijn. Deze ‘oneigenlijke’ belastingheffing is ons inziens een onterechte 
belasting. Er is geen sector die ‘belast’ wordt met zo’n heffing! Wij zouden graag met de politiek in 
discussie gaan, om met argumenten, van deze belastingheffing af te kunnen. Er zijn gemeenten 
die er voortvarend mee aan de slag zijn gegaan.  
 
Echter het agendapunt behandelt het tarief Toeristenbelasting 2015. Wij zijn blij dat dit tarief nu al 
bekend is, zodat wij er in onze prijsvorming 2015 rekening mee kunnen houden.  
 
Waar wij zeer verontrust over zijn, is de toekomstige tariefstelling Toeristenbelasting. In de laatste 
zin van punt 4, Financiën stelt u: Dit kan betekenen dat voor 2016 en verdere jaren de 
toeristenbelasting wel extra gaat stijgen. 
 
Even de feiten op een rijtje. Ik heb de jaaropbrengst 2012 en 2013 v.w.b. toeristenbelasting en 
forensenbelasting met elkaar vergeleken: 
 
Fusie gemeente HSZ 2012   1.938.374,= 
Gemeente Schagen 2013   2.069.512,= 
      ----------------- 
Meeropbrengst       131.138,=  +7% 
      ========= 
 
De reden hiervan is mij bekend: harmonisering van de tarieven m.n. voor de oude gemeenten 
Schagen en Harenkarspel! Hun product is FORS duurder geworden. 
 
Uit onderzoek van de Provincie (DNA-kustplaatsen) is gebleken dat gasten juist naar ons gebied 
komen voor de relatief lage prijsstelling. We hopen niet dat de gemeente hier een streep doorheen 
haalt, door haar toeristenbelasting extra te verhogen. Onze concurrentiepositie zal hierdoor 
worden aangetast. Toeristenbelasting neemt nu al, 10-20% van de overnachtingsprijs in beslag 
(campings en voor-/na–seizoen bungalows) 
Door de sector  nu aan te geven dat de toeristenbelasting extra gaat stijgen, staat dit in 
tegenstelling tot de meeropbrengst. Wat wordt hier mee gedaan? Doelbelasting? Ziet u de 
toekomstige tariefstelling als melkkoe? Worden toeristen in de toekomst ‘gestraft’ met een hoger 
tarief: dat werkt contraproductief. Het belang van het toerisme is niet alleen huuropbrengst en 
werkgelegenheid, maar levert ook economische activiteit in andere sectoren. De toeristische sector 
kan een vliegwiel zijn voor de economie van de gehele gemeente Schagen. 
 
Ik verneem gaarne de reactie van de commissie. 
 
Dank voor uw aandacht, 
 
namens Kees de Wit,  voorzitter OFS sector recreatie en toerisme 
dr Pieter Houdewind,  secretaris OFS sector recreatie en toerisme 
 


