
Beste raadsleden, 

Toeristenbelasting? Het woord zegt het al . . . de toerist wordt belast. Bijzonder? Ik vind van wel. 

We moeten toeristen omarmen, niet wegjagen. Of toeristenbelasting inzetten waar voor het bedoelt 

is. Om het geld weer te gebruiken voor de toerist. Fietspaden, routes, onderhoud, infrastructuur, en 

promotie. 

Echter... het feit dat toeristenbelasting er is, is nu eenmaal zo. Alhoewel.... Er zijn nog vele 

gemeenten in de provincie Groningen die het niet hebben. Raar? Ja, want hierdoor ontstaat voor de 

ondernemers een oneerlijke concurrentie. En helemaal wanneer de toerist zo erg belast wordt 

waardoor het voor de toerist interessant wordt om even door te rijden naar een andere gemeente. 

Even een voorbeeld: wanneer u voornemens bent om de toeristenbelasting nog verder omhoog te 

brengen naar 1,75 tot 2,00 voor Midden-Groningen betekent dit dat een gezin met 3 kinderen 

zonder het verblijf al een bedrag van 10,00 euro per dag kwijt is. Een camping gast gaat gemiddeld 2 

weken op vakantie waardoor hij belast wordt met een bedrag van 140,00 euro. Hier heb ik het 

verblijf dan nog niet bij gerekend. Het is dan toch een hele logische stap om even door te rijden naar 

b.v. Veendam waar helemaal geen toeristenbelasting wordt geheven. 

Veendam is vergelijkbaar met onze gemeente. Zij hebben Beresteijn, wi j hebben het Kielzog. Zij 

hebben het Veenkoloniaal museum, wij de Freylemaborg. Raadsleden, Midden-Groningen is een 

woon-werkstad. Er is hier geen Wildlands als toeristische trekker, het is ook geen stad Groningen 

waar van alles te doen is. Het is dan ook niet reeel dat Midden-Groningen de toerist meer wilt laten 

betalen dan de stad Groningen. 

De prijzen van de stad Groningen zijn voor de campinggast vastgesteld op € 1,45 en voor het hotel op 

Ja u hoort het goed... 

Er is hier in de stad Groningen sprake van differentatie. Een hotel heeft een ander tarief dan een 

camping en een jachthaven heeft weer een ander tarief. Het percentage is dan heel anders van het 

totaalbedrag. Bijv. Wanneer een gast naar een hotel gaat voor 100,00 euro, is het bedrag van 2,00 

euro niet zo raar. Wanneer het 9,00 euro per persoon betaalt bij camping Meerwijck is het ook 2,00. 

En dan heb ik het nog niet over het kamperen bij de boer en een jachthaven waar nog lagere 

overnachtingstarief wordt gevraagd. Heeft u hier al wel eens aan gedacht? 

En waarom worden de Airbnb's niet belast. Zij doen hetzelfde als wi j . Zij verhuren ook hun huis aan 

toeristen maar worden niet belast. Hierdoor wordt de concurrentie nog oneerlijker. Omdat zij 

particulier zijn en niet zakelijk worden ze helemaal niet belast en toch doen ze hetzelfde werk. Nl. 

een plek aanbieden voor verblijf. Bijzonder toch? Als ondernemer van vakantieverblijf moet ik 

commissie betalen wanneer ik op een boekingssite wil staan, een airbnb heeft dit ook niet. Ik denk 

dat er in de toekomst veel airbnb's bijkomen en campings verdwijnen. De overheid heeft hier dan 

ook zelf voor gekozen. 

Even een terugblik in de geschiedenis van de toeristenbelasting om even weer in beeld bij u te 

krijgen hoeveel u de toeristenbelasting heeft verhoogd de afgelopen jaren. 

In 2015 stond het bedrag voor gemeente Hoogezand-Sappemeer op een bedrag van 1.00 euro. 

Met het samengaan van de gemeenten werd het bedrag opeens verhoogd naar 1,25 door 

Menterwolde. Deze had nl. deze prijs. Een verhoging van 25%. Dit gebeurt in het bedrijfsleven niet 

eens. 



Afgelopen jaar werden we als ondernemers niet eens op de hoogte gebracht van de verhoging naar 

1,27 en werden we in 1 regel in een brief in maart hiermee geconfronteerd. En wij die toch al onze 

tarieven al in in augustus 2018 klaar dienen te hebben voor de gast. 

Via de krant mochten we lezen dat de voornemens waren om weer de tarieven te verhogen. De 

tarieven van 1,75 en 2,00 werden genoemd. Maar duidelijk in het artikel werd ook dat het werd 

gebruikt om de gaten voor de jeugdzorg te dichten. 

Ik pleit voor mezelf omdat de lastenverzwaring erg hoog wordt. Waardoor? 

De btw-verhoging van 6 naar 9% 

Energieverhoging 

OZB/WOZ waarde verhoging 

milieuverhoging 

De helft van mijn nota moet worden betaald aan de overheid. Ik heb zelfs vorig jaar de tarieven van 

de kinderen verlaagd om ze tegemoet te komen met de 0,25 cent verhoging. Waarom? Omdat ik de 

concurrentie in mijn nek voel hijgen. En het is tenslotte wel mijn brood die ik moet verdienen. Mijn 

marge wordt steeds kleiner omdat ik mijn prijzen verlaag om de gast niet weg te jagen. 

Maar ik pleit ook voor onze vaste gast en de toerist 

Naast de toerist die komt voor een kort verblijf heeft de helft van onze gast een vaste staanplaats 

met een chalet, sta of toercaravan. De meeste gasten die bij ons staan hebben een smalle beurs. 

Met vele van deze gasten heb ik een betalingsregeling. En ... het gaat hier niet om 1 of 2 gasten. 

(Map laten zien - dit zijn de gasten met wie ik een betalingregeling heb). Zij verdienen het ook om op 

vakantie te gaan, net zo als u en ik . 

De provincie Groningen staat onderaan op het lijstje w.b. toerisme. De laatste jaren zijn we wat in de 

lift. Maar ik hoop dat u begrijpt dat je je als gemeente / provincie er niet populairder opmaakt bij de 

toerist wanneer je belastinggeld gaat vragen wat buiten proporties is. En wat dacht u van de 

werkgelegenheid. Weet u wel hoeveel arbeidsplaatsen er zijn in het toerisme of gerelateerd zijn aan 

het toerisme. De gast koopt nl wel een broodje bij de bakker en een lekker stukje vlees bij de slager 

voordeBBQ. Minder gasten betekent minder arbeidsplaatsen. 

Er zijn vele andere mogelijkheden hoe toeristenbelasting kan worden geheven. Ik wil dit graag met u 

bespreken want er zijn vele gemeenten die het op een andere manier doen. En laat een recreatie 

ondernemer deelnemen aan uw besluiten. In vele gemeenten (b.v. Overijssel nemen gemeenten 

samen met recr. Ondernemers een beslissing). 

U zou ik willen vragen om deze verhoging niet te willen. Na te denken over differentatie, na te 

denken over het belasten van kinderen? Na te denken over de airbnb's en toeristenbelasting?, 

Ik heb u hoop ik even wakker geschud met de vele bijzondere zaken. Kortom ... zoals ik al met mijn 

verhaal ben begonnen.b 

Toeristen moeten we omarmen, niet wegjagen. Zij brengen geld in het laatje. 


