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Aan het College en Raad van de gemeente Woensdrecht.

Meerkerk, 9 december 2019
Betreft: Toeristenbelasting 2020
Geacht College en geachte Raadsleden,
Door meerdere campings in uw regio, vallend onder uw gemeente, zijn wij benaderd over uw voornemen
om de toeristenbelasting per 1 januari 2020 met een percentage van wel 50% te gaan verhogen. Per brief,
d.d. 22 november, heeft u hiervan de campings op de hoogte gesteld.
Tot ieders verbijstering en verbazing, geeft u per brief aan dat de Toeristenbelasting van€ 1,00 naar€ 1,50
gaat per persoon per nacht. Een verhoging van wel 50%. Verbazingwekkend is dat u een dergelijke voor de
sector ingrijpende maatregel neemt terwijl er geen enkel overleg of terugkoppeling vooraf over uw
voornemen heeft plaatsgevonden. Dit terwijl de eigenaar van ... diverse malen per telefoon heeft
nagevraagd of de toeristenbelasting in 2020 zou veranderen. Sterker nog, er werd gezegd, zowel door de
gemeente als de belastingsamenwerking West Brabant, dat er voor 2020 geen veranderingen zouden gaan
plaatsvinden.
Dit riekt riaar het onder de pet houden van uw voornemen en misleiding. Ik neem aan dat u zo als gemeente
en als raadsleden niet bekend wenst te staan. Alleen al uit goed fatsoen zou u de sector er bij hebben
behoren te betrekken, al was het enkel en alleen om toch enig draagvlak te verkrijgen of te laten zien dat u
open en eerlijk communiceert alvorens tot een besluit te komen. Op de manier waar op het nu is gegaan
jaagt u de gehele sector tegen u in het harnas, terwijl u ook met de sector zou kunnen samenwerken.
Wij roepen u hierbij op om de weg die u nu bent ingeslagen te herzien, om in overleg met de sector te
komen tot een breed gedragen opzet met betrekking tot de toeristenbelasting.
Geen enkele camping, B&B, campererf, hotel, etc. was op de hoogte van uw plannen. U geeft in uw uitingen
naar buiten toe altijd aan, dat u "samen" wilt zorgen voor een mooie gemeente. Maar van "samen" is
absoluut geen sprake als u de volledige recreatiebranche buiten al uw plannen laat, nergens over overlegt
en blijkbaar buiten alles en iedereen om alles doordrukt.
Dit kan niet de weg zijn om samen tot iets te komen. Waarom geen overleg met de branche?
Dat er toeristenbelasting bestaat in uw gemeente is een feit en wij verwachten ook niet de algehele
afschaffing van de toeristenbelasting. Maar we zijn verbijsterd over de voorgenomen hoogte.€ 1,50 per
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persoon per nacht. De gemeente Woensdrecht staat per direct te boek als gemeente met 1 van de hoogste
qua toeristenbelasting in de wijde omgeving.
U zult in uw begroting een bedrag hebben opgenomen dat u via de toeristenbelasting wilt gaan innen. U
heeft waarschijnlijk grootse plannen om dit bedrag te gaan besteden aan de toeristische infra-structuur in
uw gemeente en heeft daar een groot bedrag voor nodig. Of is dit helaas bezijden de waarheid en zal de
opbrengst bij u volledig verdwijnen in de Algemene Middelen en zal de toerist enkel als melkkoe
functioneren om uw begroting op orde te krijgen? We vermoeden helaas het laatste.
Met uw voorgenomen tarief van€ 1,50 per nacht per persoon zult u juist de toerist wegjagen. De camping
sector zet zich al jaren in om uw gebied te promoten, door het bezoeken van beurzen, het verstrekken van
folders etc. en heeft al moeite genoeg om een goede bezetting te genereren. Er zijn helaas in uw gemeente
geen mooie rivieren, geen stranden, geen pretparken en geen uitzonderlijke natuur waar toeristen op af
komen. U woont in een mooi gebied, maar er zit veel werk in om de toerist hier te krijgen en te houden. U
als gemeente doet daar niets aan, dat is allemaal initiatief vanuit de ondernemers, maar als dank voor hun
inzet krijgen ze nu de hoogste toeristenbelasting in de streek. Zelfs in Veere (provincie Zeeland) of op Texel,
erg toeristisch en erg geliefd bij zowel Nederlanders als buitenlanders, wordt niet een dergelijk tarief
berekend.
En door het wegjagen van de toerist uit uw gemeente treft u niet enkel de recreatieve sector, maar ook de
middenstand. De overnachtende toerist is tijdens een vakantie vaak een gulle gever en gaat veelvuldig uit
eten in een restaurant of haalt een frietje of ijsje in een snackbar. En wat te denken van de boodschappen
die ze halen bij de supermarkten in uw kernen of andere diverse uitgaven bij uw middenstand. Ook de
middenstand in uw gemeente zal de verhoging van de toeristenbelasting gaan voelen als de toerist uitwijkt
naar andere gemeente. Met het wegjagen van de toerist zet u een neerwaartse spiraal in, die zijn weerslag
heeft op vele facetten in uw gemeente. Ook voor de gemeente zelf. Door het wegblijven van toeristen zal
de toeristenbelasting minder opbrengen en zult ook u uw doelstelling niet bereiken en wat dan? Maar weer
de toeristenbelasting verhogen? Of dan maar verlagen in de hoop dat de toerist weer terugkomt. Ik kan u
verzekeren, voordat de toerist terugkomt, daar gaan jaren overheen. Een toerist vergeet niet snel en kijkt
altijd naar de totaalprijs alvorens te boeken voor een camping. Vele gemeenten betreuren ondertussen hun
voormalige besluiten om de toeristenbelasting sterk te verhogen en hebben door schade en schande de
gevolgen van hun beleid moeten ondervinden.
De SVR streeft er al bijna 50 jaar voor om ook de minder bedeelden in onze samenleving de mogelijkheid
te geven te kamperen op het platteland. Dit doen wij door actief richtprijzen te hanteren richting bij ons
aangesloten campings. Heel veel mensen kunnen enkel nog door onze organisatie en de lage prijzen
genieten van een korte kampeervakantie. Door uw voorgenomen tarief, een alleenstaande moeder met 3
kinderen, in een geleende caravan, betaalt straks € 6,00 aan toeristenbelasting per nacht, dat is € 42,00
per week. Voor deze€ 42,00 had ze in plaats van 1 week, nog een aantal dagen extra op onze campings
kunnen staan of een keer gezellig uit eten kunnen gaan. Nu zal ze waarschijnlijk de vakantie aan haar voorbij
laten gaan, omdat ze deze tarieven niet op kan brengen. En ik kan u vertellen dat er heel veel mensen zijn
die op deze manier hun vakantie moeten gaan afzeggen.
U zult er tevens voor zorgen dat u de toerist, die wel in uw omgeving wilt verblijven, uit uw gemeente
wegjaagt over de gemeentegrens. Waarom bij u duur staan terwijl je in omliggende gemeente goedkoper
uit bent.
Ook is het natuurlijk onterecht en scheef dat de campings, waar de tarieven liggen tussen de
€ 13,00 en€ 16,00 per nacht voor twee personen, nu€ 3,00 moeten gaan afdragen aan toeristenbelasting.

Dat is 20% tot 25% van het tarief. Boek je een kamer in een hotel van € 100,00 per nacht voor twee
personen, dan betaal je dezelfde€ 1,50, een percentage van 3 %. Maak dit eerlijk en evenredig verdeeld.
Hanteer een differentiatie per recreatiemogelijkheid of een vast percentage over de overnachtingsprijs,
dan wordt dit verschil in ieder geval rechtgetrokken.
Als laatste willen wij u hier meegeven dat de besluiten veel te laat tot stand zijn gekomen. Praktisch alle
campings hebben hun drukwerk voor dit jaar al klaar, de kampeer en caravanbeurs is al achter de rug, waar
veel promotie wordt gemaakt voor 2020. Veel organisaties zoals de SVR, maar ook bijv. ACSI, Recron, etc.
willen nu al geïnformeerd zijn over de hoogte van tarieven voor 2020, om dit te verwerken in drukwerk en
websites. Maar dat is niet alles, veel campings zijn al gesloten. Met mensen met seizoenplaatsen zijn nu al
definitieve afspraken gemaakt over of ze volgend jaar weer terugkomen en zijn de prijsafspraken rond
gemaakt. Nu wordt pas onlangs de hoogte van de toeristenbelasting bekend gemaakt. Moeten de campings
dan het verschil in toeristenbelasting uit eigen zak gaan betalen of een hoop onrust veroorzaken onder de
kampeerders die de seizoenplaats waar ze zo graag komen, dan plots niet meer blijken te kunnen betalen.
Kunnen de gemaakte kosten of de dankzij u te maken kosten bij de gemeente Woensdrecht worden
ingediend? Wij roepen op om op zijn minst uw besluit uit te stellen en met de branche in overleg te gaan
om zo te komen tot een breed gedragen besluit waar zowel u als gemeente als ook de sector achter staat.
Gezien bovenstaande argumenten zijn wij van mening dat u op dit moment het verkeerde pad bewandelt.
Namens niet alleen de SVR, maar namens de gehele branche roepen wij u hierbij op om open en eerlijk te
communiceren naar alle partijen die door de toeristenbelasting getroffen gaan worden en met hen op zeer
korte termijn in overleg te treden om te komen tot een beleid en hoogte van een tarief die door de gehele
branche ondersteund en gedragen wordt. Draai tot die tijd de verhoging van 50% terug en hanteer het oude
tarief. U zult zien dat zowel de toerist als de recreatieve sector in uw gemeente u daar dankbaar voor zal
zijn.
Wij wachten uw spoedige reactie en uitnodiging om met de sector in bespreking te gaan af.

