
We zijn er voor jou, elke dag. Lees PREMIUM voor € 0,81 p.w. Bekijk de actie >

Ontdek hier
Ieder z'n Center Parcs

Center Parcs

Advertentie

Het is druk in toeristische trekpleister Borger Foto: Harry Tielman

11ºc 0 km

Welkom Daniel

CONTACT DIGITALE KRANT SERVICE

Toeristenbelasting in Drenthe op de schop?
Belasting voor een tentje op de camping
omlaag, voor een villa op een vakantiepark
omhoog

Toeristen betalen belasting als ze overnachten in Drenthe. De hoogte van het bedrag is voor iedereen gelijk.
Of je nu op de camping of in een luxueuze vakantievilla slaapt. Recreatieschap Drenthe bepleit een
systeemverandering.

Toeristenbelasting in een notendop

Toeristen betalen op veel plekken in Nederland een bedrag als ze betaald
overnachten in een gemeente waar ze niet staan ingeschreven.

In sommige gevallen, zoals op de Waddeneilanden en bij dagverblijf op het
water, moet er ook overdag betaald worden.

Ondernemers moeten de belasting afdragen aan de gemeente en kunnen
deze doorberekenen aan hun gasten. Gemeenten bepalen zelf de hoogte van
het bedrag, de manier waarop ze het innen en waar ze het aan uitgeven.

Gemeenten ontvangen een vast bedrag van het Rijk per inwoner. Plaatsen
met meer toeristen maken vaak meer kosten voor onder andere veiligheid en
voorzieningen.

De gemiddelde toeristenbelasting stijgt de afgelopen jaren in Nederland.
Gemiddeld betalen toeristen nu iets meer dan 1,80 euro. Amsterdam is
absolute koploper met meer dan 10 euro per persoon, per nacht.

In zijn jongste advies aan de twaalf Drentse gemeenten stelt het Recreatieschap
voor om de tarieven te ‘differentiëren’. In de praktijk betekent het dat toeristen
minder betalen voor overnachtingen bij campings en groepsaccommodaties.
Voor de vaak duurdere overnachtingen in hotels en bungalows geldt een hoger
tarief. Dat systeem is niet nieuw: in veel Nederlandse gemeenten wordt het al
toegepast.

Vast tarief

De praktijk in Drenthe is nu anders. Wie deze zomer een tentje op wil zetten op
de camping van Chris Scheven in Exloo voor een weekendje met zijn tweeën in
hartje bouwvak tikt 60 euro af. Je kijkt dan uit op het luxe park PUUR Exloo waar
een vakantiehuis datzelfde weekend al gauw tussen de 1000 en 1500 euro kost.

Huurders van een luxe vakantiehuis zoals bij PUUR Exloo gaan in het nieuwe voorstel meer belasting
betalen Foto: DVHN

Voor beide overnachtingen betaal je toeristenbelasting aan de ondernemer die
dat afdraagt aan de gemeente. Dit jaar is dat in Exloo, gemeente Borger-Odoorn,
1,25 euro per persoon, per nacht. Voor campinghouder Chris Scheven 12,5% van
het totaalbedrag, bij de overburen van PUUR gaat het om ongeveer een half
procent van de prijs die je betaalt voor een overnachting.

Eenduidig heffen

Brancheorganisatie Recron is namens recreatieve ondernemers voor een
wijziging in dat systeem, om de in hun ogen scheve verhoudingen aan te pakken.
Maar nog niet alle gemeenteraden zijn overtuigd.

De tijd dat lokale politici het voorstel van het Recreatieschap klakkeloos
overnamen, of hooguit de hoogte van de belasting ietsjes aanpasten, lijkt achter
ons te liggen. Terwijl het doel van het Recreatieschap, een
samenwerkingsverband van de gemeenten om recreatie in Drenthe te
bevorderen, juist is om een eenduidige toeristenbelasting in de hele provincie te
realiseren.

Eerlijker verdelen

Ook regiomanager Petra Ellens van Recron ziet liever een eensgezind politiek
besluit voor heel Drenthe. ,,Als gemeente kan je door het vaststellen van
verschillende bedragen in het concurrentieveld van de ondernemer gaan zitten.
Je creëert dan een ongelijke omgeving. Een gast kijkt naar het kostenplaatje
onder de streep”.

Het Recreatieschap baseert zijn advies op geluiden uit de recreatieve sector.
Directeur Dick Dijkstra daarover: ,,Een hotelovernachting is qua comfort en
prijsstelling bijna niet te vergelijken met een overnachting op een camping of bij
een groepsaccommodatie. Ik denk dat de raden ook gaan inzien dat de lasten op
deze manier eerlijker worden verdeeld.”

Discussie

De gemeente Noordenveld is de eerste gemeente die het nieuwe systeem sinds
januari dit jaar toepast. Daaraan ging nauwelijks discussie vooraf. Westerveld en
Borger-Odoorn overwegen het advies van het Recreatieschap over te nemen.
Andere gemeenten, zoals Midden-Drenthe, hebben afgesproken het tarief
voorlopig te bevriezen.

In Westerveld levert het onderwerp de nodige discussie op. Een aantal partijen
durft de nieuwe systematiek wel aan, maar wethouder Jelle de Haas zette zijn
hakken in het zand. Ondanks de volgens Recron zorgvuldige doorberekening
vreest De Haas een forse inkomstendaling in zijn gemeente omdat de gemeente
een hoog percentage campings kent. Een gat in de begroting kunnen ze in de
gemeente, waar al veel bezuinigd moet worden, niet gebruiken.

Toerist als melkkoe

De Haas broedt op een definitief standpunt en wil daar nog niet inhoudelijk op
ingaan. Adri van der Weyde, raadslid van het CDA en voormalig directeur van
camping- en bungalowpark De Noordster in Dwingeloo, neemt er geen genoegen
mee als de gemeente niet kiest voor de verschillende tarieven. ,,Dit college ziet
de toerist te vaak als melkkoe. Het is te makkelijk om deze post te verhogen als
het je eigen inwoners niet treft, maar richting onze ondernemers is dat heel
slecht.’’

Van der Weyde noemt de lokale verhogingen van forensenbelasting en
toeristenbelasting in de afgelopen jaren verwerpelijk. In de redenering van De
Haas, dat een systeemverandering een min op de begroting veroorzaakt, gaat hij
niet mee. ,,We kunnen ook het huidige bedrag voor campings gelijk houden, en
die voor vakantieparken verhogen. Dan krijgen we juist extra geld binnen.’’

Het is druk in toeristische trekpleister Borger Foto: Harry Tielman

Meer smaken

Maar er zijn meer smaken in toeristenbelastingland. De grootste politieke partij
van Borger-Odoorn komt met een nieuwe variant. Gemeentebelangen wil de
belasting fors verlagen naar maximaal 1 euro. Daar bovenop betalen ondernemers
een percentage van hun omzet. Ook daarmee worden vooral de duurdere
vakantieparken harder belast dan kleinschalige recreatieondernemers. De
voorgestelde methode is een beproefd recept uit een aantal grote steden.

Raadslid Simone Muskee hoopt er enerzijds mee de heffing eerlijker te maken.
Anderzijds wil ze er extra geld mee binnenhalen om de overlast door toerisme te
bestrijden. Vooral toeristendorp Borger bezwijkt nu op zomerdagen onder het
aantal bezoekers. De gemeente krijgt nu nog extra coronageld om de boel op
orde te houden, maar kan daarvoor in de toekomst een extra zakcent goed
gebruiken.

Nieuwe voorzieningen

Muskee over haar voorstel: ,,Het mes snijdt aan twee kanten, ondernemers
dragen hun steentje bij aan de lokale leefbaarheid en wij kunnen onze mooie
dorpen aantrekkelijk houden voor onze inwoners én onze toeristische gasten.’’

Terug naar campinghouder Chris Scheven in Exloo, onderdeel van Borger-
Odoorn. Hij is wel te porren voor een lagere belastingafdracht voor campings,
zoals het Recreatieschap voorstelt. Maar meer dan een mooie meevaller is dat
volgens hem niet. ,,Mijn gasten rijden net zo goed over de wegen en bezoeken
ook de trekpleisters, net als vanuit de huizen hiertegenover. Het zal goed zijn als
de gemeente vooral het binnengekomen geld weer investeert in voorzieningen
voor de toerist. Dat helpt ons echt.’’

Een lagere belasting op overnachten op de camping? 'Leuk, maar niet de oplossing' Foto: Camping Exloo

Gaten dichten

Daar vinden campinghouders en vakantieparkdirecteuren elkaar. Logischerwijs
zijn ze de belasting liever kwijt dan rijk, maar als ze dan wat moeten afdragen dan
zien ze er graag wat voor terug. Zo wil Landal-park Het Land van Bartje in Ees
graag een breder fietspad en vindt dat het daar wel recht op heeft met een
belastingbijdrage namens jaarlijks 80.000 gasten.

Net als het vaststellen van de hoogte van de toeristenbelasting is ook de
besteding ervan aan de gemeenteraden van de Drentse gemeenten. Of ze er een
gat in het fietspad mee dichten, of een gat elders in de begroting, is aan lokale
politici. De komende twee maanden wordt in de meeste gemeenteraden de
toekomst van de toeristenbelasting besproken.

De Drentse tarieven voor toeristenbelasting in 2021 en de verwachte opbrengsten. DVHN
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