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Onze referentie: SRBKG-toerbel09-KG    

Mijne dames, heren, beste raadsleden,   
Wie zijn wij ?

 

Wij zijn een stichting die de belangen behartigt van enkele duizenden recreanten (erfpachters, 
huurders en bewoners van huisjes en caravans) op het recreatiepark Kruininger Gors te 
Oostvoorne. Dit park, wat het grootste is in Nederland en bestaat sinds 1948, is in beheer bij de 
Molecaten Groep te Hattem. We mogen wel concluderen dat deze groep recreanten voor uw 
Gemeente een grote economische betekenis heeft. Het is al heel lang een bijzondere groep. Je zou 
kunnen zeggen dat dit vooral in de zomer een dorp binnen een dorp is.    

Al vele jaren hikken de recreanten aan tegen de hoge toeristenbelasting. In het verleden zijn er 
vele acties gevoerd om de invoering tegen te gaan maar vooral ook om de hoogte van de belasting 
binnen normale proporties te houden resp. terug te brengen. Als voorbeeld geven wij de grote 
Recron actie in 2005 en een handtekeningen – en ansichtkaartenactie van alle bewoners van het 
Kruininger Gors. Wij sluiten nieuwe acties bij voorbaat niet uit indien dit nodig zal blijken te zijn. 
Voorop gesteld echter met de kanttekening dat wij eigenlijk volledig tegen deze 
onrechtvaardige belasting zijn en dat deze moet worden afgeschaft.    

Wat is er mis met toeristenbelasting ?

 

De recreanten zijn voor het grootste deel niet woonachtig in de Gemeente Westvoorne maar 
verblijven hier in de weekenden en (school)vakantieperioden. Afgezien van het feit dat het in uw 
gemeente fijn is om te recreëren hebben deze recreanten voor uw gemeente ook een behoorlijk 
grote economische betekenis. Het merendeel van deze recreanten doet namelijk hun dagelijkse 
inkopen bij bedrijven en instellingen in het dorp Oostvoorne en komt daar bijeen bij allerlei 
evenementen, uitgaansgelegenheden ed.   

In de praktijk gebruiken gemeenten de toeristenbelasting vaak om de gaten in de begroting te 
dichten. De recreant wordt dus als melkkoe gebruikt voor de algemene middelen van de gemeente. 
Een bijkomend aspect is dat de belastingbetalers – “ de toeristen”  - geen democratische controle 
hebben op de hoogte noch de besteding van de gelden; toeristen hebben buiten hun woonplaats 
immers geen lokaal stemrecht. 
Aan de hoogte van de belastingen worden ook geen grenzen gesteld; de jaarlijkse verhogingen zijn 
‘grenzeloos’. Het is volstrekt onduidelijk waarvoor betaald wordt. 
Gemeenten koppelen doorgaans de inkomsten uit de toeristenbelasting niet aan toeristische-
recreatieve uitgaven. Het excuus dat de gemeenten in extra voorzieningen voor toeristen moet   
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voorzien (zoals parkeerplaatsen of fietspaden), snijdt geen hout aangezien deze voorzieningen 
door iedereen gebruikt worden. Ook ‘dagjesmensen’ en winkelend publiek uit de regio profiteren  
allemaal van dezelfde voorzieningen, stimuleren de economie met hun uitgaven, maar worden niet 
met een extra belasting geconfronteerd.  
De rechtsgrond van de belasting is nogal zwak, aangezien de dagrecreanten niet in de heffing 
vallen en verblijfsrecreanten wel. Er is volgens ons sprake van rechtsongelijkheid en discriminatie.  
De toeristenbelasting beperkt de toerist in zijn budget om tijdens de vakantie ook andere 
(recreatieve) bestedingen te doen en maakt het recreëren onnodig duurder. Dit leidt tot minder 
economische impulsen in de regio, hetgeen uiteindelijk van invloed is op de werkgelegenheid en 
welvaart van de regio. Het treft meestal ook vooral gezinnen met lagere inkomens. Relatief gezien 
betalen zij nog het meest.  

In de afgelopen tijd hebben wij de Gemeente Westvoorne tijdens inspraakrondes ed. inzake de 
bestemmingsplannen van het Kruininger Gors erop attent gemaakt dat o.a. de wegenstructuur en 
openbare verlichting op het park zelf al jaren te wensen overlaten. De Gemeente zelf vindt ook dat 
er verkeersonveilige situaties zijn en dat verbeteringen noodzakelijk zijn. Er zijn oplossingen maar 
door gebrek aan geld wordt hier verder geen aandacht aan besteed. Wij krijgen de indruk dat de 
Gemeente veiligheid (en dan vooral op dat gekke Kruininger Gors) niet meer hoog op de agenda 
heeft staan, mede uit kostenoverwegingen, wat natuurlijk absoluut geen goede zaak is. 
Wij zouden graag zien dat een deel van de toeristenbelasting die wij jaarlijks betalen

 

hieraan 
besteed wordt.   

Waarom onderzoek ?

 

De gemeente Westvoorne heft al jaren landtoeristenbelasting waarbij de belasting wordt geheven 
naar het aantal overnachtingen. Hierbij worden deels forfaitaire heffingsmaatstaven gehanteerd.  
Deze forfaitaire heffingsmaatstaven dienen op grond van jurisprudentie wettelijk te voldoen aan de 
volgende eisen:  

- de duur van het verblijf moet tot uitdrukking komen; 
- het aantal verblijfhoudende personen moet tot uitdrukking komen; 
- de gebruikte cijfers moeten gebaseerd zijn op onderzoek ter plaatse; 
- de uitkomst van de forfaitaire regeling mag niet meer dan 25 procent afwijken van de uitkomsten 
van het onderzoek.    

De gemeente Westvoorne heeft Kafi Advies opdracht gegeven om te onderzoeken of de in de 
Verordening toeristenbelasting 2007 gehanteerde forfaitaire heffingsmaatstaven voldoen aan deze 
eisen.    

Welke gegevens ?

 

Wij hebben ons gebaseerd op de verordeningen toeristenbelasting 2007 en 2008 én het 
onderzoeksrapport van Kafi Advies BV te Woerden d.d. 13-12-2007 met referentie RRH071213001.   

Conclusies en aanbevelingen van Kafi Advies

 

Deze zijn door vastgelegd in bijlage 1.  

Wij beperken ons gemakshalve tot het gemiddelde aantal overnachtingen bij gebruik t/m 7 
maanden en 1,8 personen omdat deze situatie zich op het Kruininger Gors het meeste voordoet. 
De algehele strekking van ons betoog geldt eigenlijk ook voor andere situaties.   

Gemiddelde aantal overnachtingen:     112 
Gemiddelde aanwezige personen:     1,8 (slaapplaats <3) of 2,7 (slaapplaats > 3) 
Totale aantal enquêtes (4 tellingen):     2776 (dit is 39 % of minder van het totaal                                                                              

uitgaande van 1,8 personen. Kan gemiddeld                                                                              
gezien zelfs nog lager zijn)   
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Bedenkingen van onze stichting

    
De originele tellingen zelf zijn niet bij het rapport gevoegd, zodat we een aantal     
dingen niet kunnen nagaan.  Enkele opmerkingen zijn:  

 
Zijn de tellingen wel representatief (lage bereikbaarheid in voor - en naseizoen) ? 

 

In de periode 27/8-16/9 heb je verhoudingsgewijs veel kans op “ langkampeerders”  
(ouderen en mensen zonder kinderen) omdat vakanties voorbij zijn en de scholen zijn 
begonnen. 

 

In september/oktober is, gezien het vorenstaande, statistisch gezien er (onevenredig) 
grote kans op het aantreffen van “ veelkampeerders”. 

 

De periode 27/8-oktober doet geen recht aan de werkelijkheid en trekt het gehele 
gemiddelde omhoog. Vandaar ook de lage “ opkomst” t.o.v. de rest van de geënquêteerde 
perioden.    

 

In het Kruininger Gors kan in oktober niet worden gerecreëerd. Dit beinvloedt het totaal 
beeld wezenlijk. 

 

Is gewaarborgd dat van één kampeergelegenheid er ook slechts één persoon van het 
huishouden kon reageren en in de steekproef/reacties is begrepen ? 

 

Is nagegaan of diegene die de enquête hebben ingevuld ook daadwerkelijk bewoners waren 
van de onderzochte kampeereenheden ?   

 

Het gemiddelde aantal overnachtingen kan niet kloppen.  

 

Het is niet reëel om te veronderstellen dat zo’n forse toename (ruim 49 % meer dan 
volgens de vorige telling resp. de gehanteerde cijfers in de verordening) kan optreden. In 
de loop der tijd heeft het park te maken gehad met een sanering van ca. 400 
kampeergelegenheden (omgerekend 720 personen), een verjonging van de recreanten die 
minder tijd en vakantie hebben en hun (spaarzame) vakanties ook nog elders (buitenland) 
doorbrengen en mensen die korte weekendtrips houden buiten het park (waar er meer én 
betere voorzieningen zijn). De sanering zal zich ook in de toekomst op dezelfde weg 
voortzetten. Nu is al een veelgehoorde kreet “ wat is het stil op het Gors”.  Dat wordt niet 
zomaar gezegd. De bezettingsgraad van het park loopt terug.  Blijven minder mensen dus 
langer recreëren ? Wij denken van niet.  

 

Een simpele berekening leert ook dat het aangenomen aantal niet klopt. De maximale 
periode om te recreëren op het Kruininger Gors is 6 maanden (=180 overnachtingen). Dit 
is vanaf 1-4 t/m 30-9. Veronderstel:  een gemiddeld gezin heeft 3 weken vakantie en komt 
bijvoorbeeld 15 weekenden (=dus (3*7) + 15*2 = 51 overnachtingen. In totaal komt men 
dan 18 weekenden op een totaal van 24 en dat is een bezettingsgraad van 62,5 %. Dit is al 
vrij hoog ! Uit uw cijfers gaat de bezettingsgraad nog verder omhoog naar 70 %. Uitgaande 
van gezond verstand en objectieve maatstaven kan een gemiddelde aantal overnachtingen 
van 112 dus niet ! Wellicht in enkele incidentele gevallen maar niet over de hele linie. 

 

Als de Gemeente dit aantal van 112 wil handhaven zou je bijna geneigd zijn om de 
alarmlijn (112) te gaan bellen.   

 

Het tarief is ook te hoog.  

 

In het rapport staat letterlijk dat aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek én van 
een door de gemeente gewenste opbrengst voor het belastingjaar 2009 vervolgens een 
tarief per overnachting is berekend. Dit heet budget neutraal. Hoezo, een eerlijke - en 
rechtvaardige nastreving van belastingheffing zoals de Gemeente op haar website 
aankondigt ? De opbrengst staat, ongeacht de uitkomst van het onderzoek, al vast.  

 

De forensenbelasting wordt en passant afgeschaft omdat de controlekosten te hoog zouden 
zijn en vervolgens ook maar meteen in de toeristenbelasting opgenomen. Gemak siert de 
mens, nietwaar ? Dit maakt deze laatste belasting wederom onnodig duurder. 

 

Een stijging van de totale belasting met 13 – 14 % is toch niet acceptabel ? Ook niet als dit 
een klein beetje wordt afgetopt. Is dit het welbekende doekje voor het bloeden ? 

 

Een verwijzing naar andere omringende gemeenten en welke tarieven daar gelden, snijdt 
geen hout. Wat hebben we daaraan ? 
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Wij kennen ook voorbeelden van gemeenten waar geen toeristenbelasting wordt geheven. 
Wij zouden het veel eerlijker vinden als u ons aantoont wat u met dat geld wilt gaan doen 
en welke doelen u wilt bereiken. U kunt op deze manier misschien bij ons het gevoel van 
de bodemloze put wegnemen.  

 
Wij betalen in “onze eigen gemeenten” al vele lokale belastingen en hebben geen zin om 
dit in Westvoorne nogmaals te doen. Zeker als we hier niets van terug zien.   

 

De recreanten hebben momenteel geen mogelijkheid om zelf aangifte te doen  

 

van het aantal werkelijke overnachtingen (deze zullen stukken lager zijn !). Immers die 
mogelijkheid is er nu alleen voor de campingeigenaar (de belastingplichtige zoals genoemd 
in  de verordening), en die houdt momenteel de gegevens niet bij.  Is het bijvoorbeeld niet 
mogelijk om dit één keer per jaar te doen ?   

Wat wil de stichting nu ?

 

Samenvattend kunnen wij stellen dat wij:   

Primair: 

 

de toeristenbelasting afgeschaft willen zien (en uiteraard geen nieuwe heffingen die 
hiervoor in de plaats komen !).     

Subsidiair:  

 

Is dit primair niet mogelijk dan willen wij het aantal overnachtingen lager gesteld 
hebben omdat dit, gezien onze voorgaande (objectieve) argumenten, absoluut niet 
juist kan zijn.    

 

Bovendien moet dan ook het tarief omlaag vanwege onze economische betekenis 
voor de Gemeente. Ons verblijf in de Gemeente is veel langer dan de gemiddelde 
toerist. U kunt het recreatiepark beschouwen als een (bijzondere) buitenwijk van uw 
gemeente.   

 

Verder moet de mogelijkheid open gehouden worden om één keer per jaar aangifte 
te (mogen) doen van het werkelijke aantal overnachtingen. Dit is veel eerlijker want 
wie meer overnacht, die betaalt ook meer. Dat is pas rechtvaardig !   

 

Wij willen een evenredige (en onzes inziens rechtvaardige) besteding van de gelden 
wat betekent dat wij van de Gemeente ook een bijdrage verwachten in de 
voorzieningen op het Kruininger Gors (wegennet, openbare verlichting etc.).    

Wij zien met, meer dan normale, belangstelling uit naar uw reactie.    

Met vriendelijke groet,   
Bestuur Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors 
R.J. Huijser, Voorzitter   


