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Betreft: collegevoorstel tot verhoging toeristen- en forensenbelasting 

 

 

Geachte College, 

 

Zakelijk Heuvelrug heeft met grote zorg kennisgenomen van het collegevoorstel om de 

toeristen- en forensenbelasting met 50% te verhogen. 

 

Recreatie en Toerisme is een belangrijke motor van onze regionale economie: 

- de toegevoegde waarde bedraagt € 300 miljoen (een veelvoud van de gemeentelijke 

begroting) 

- de sector biedt aan 6700 mensen werkgelegenheid 

- de sector is zeer arbeidsintensief en is één van de grootste werkgevers voor de jeugd 

 

Uit studie van de provincie Utrecht (Aanbod, Vraag en Prognose Verblijfsrecreatie Regio 

Utrechtse Heuvelrug) blijkt, dat in zeven jaar tijd het vakantievolume in onze gemeente met 

34% is gekrompen en de vraagverwachting voor de komende jaren niet rooskleurig is. 

 

Als toeristische regio heeft de Utrechtse Heuvelrug een enorme potentie. Dit betekent dat 

kansen moeten worden verzilverd en toeristen moeten worden aangetrokken. 

 

Door vijf gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug (waaronder uw gemeente) wordt binnen de 

campagne “Uit op Heuvelrug” samengewerkt tot het realiseren van een groter aandeel 

inkomend toerisme. De provincie Utrecht faciliteert kwalitatieve ontwikkelingen binnen de 

sector. Ook het samenwerkingsverband van ondernemersverenigingen Q4 zien toerisme als 

zeer belangrijk voor het in stand houden en verbeteren van het economisch klimaat in onze 

regio.  

 

  



 

Het collegevoorstel om te komen tot een buitensporige verhoging van 50% van de toeristen- 

en forensenbelasting staat volstrekt haaks op het stimuleren van de sector en daarmee van de 

regio zelf. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden, dat 23 omliggende gemeenten 

gemiddeld € 0,65 heffen. 

 

Verhoging van de toeristen- en forensenbelasting zal tot een neerwaartse spiraal leiden. Nu al 

ligt het aandeel toeristen- en forensenbelasting op de factuur van een recreatiebedrijf tussen 

de 13 en 30%. Worden alle overheidslasten meegerekend (aandeel €9 op een klant-

factuurbedrag van € 17), dan blijkt investeringsruimte voor kwaliteit nauwelijks meer 

aanwezig te zijn hetgeen onherroepelijk zal leiden tot: 

- minder toeristen naar onze gemeente 

- aantasting van de werkgelegenheid (schatting: op termijn verlies van 2000 banen) 

- direct gevolg voor het voorzieningenniveau van onze gemeente (detailhandel is 

grotendeels afhankelijk van verblijfstoeristen) 

- geen kwaliteitsimpuls voor de sector 

 

Kortom een negatieve ontwikkeling, die de gemeente niet zou willen en moeilijk aan haar 

ondernemers en burgers kan worden uitgelegd. 

 

Wij verzoeken u de toeristen- en forensenbelasting niet te verhogen. Voor de positieve 

impulsen voor onze regio pleiten wij ervoor om de toeristenbelasting zelfs te verlagen. Dit 

zou betekenen, dat de gemeente oog heeft voor haar ondernemers en staat voor economische 

groei. Laten wij de kip met de gouden eieren niet slachten door ondoordacht beleid! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bas de Vogel 

Voorzitter Zakelijk Heuvelrug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


