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Geacht College en leden van de Raad, 

Als organisatie, waarbij zowel burgers als boeren zijn aangesloten, deden wij reeds eerder meer
malen een beroep op alle gemeentebesturen om hun beleid aan te passen aan de destijds reeds 
heersende economische problemen. Wij wezen daarbij op de o.i. onterechte heffing van 
toeristenbelasting en wij zijn verheugd dat een aantal van u daar positief op heeft gereageerd. 
Wij complimenteren deze gemeenten met hun wijs besluit. Dat gaf de burger immers moed 1 

De voortdurende economische malaise dwingt ons echter ons wederom tot alle gemeente
besturen te wenden om -nu de begrotingen 2012 worden behandeld- genoemde belasting nog 
eens terdege onder de loupe te nemen en deze heffing ófwel drastisch te verlagen dan wel in 
zijn geheel af te schaffen. 

Wij maken ons grote zorgen over de recreatie in 2012. De meeste Nederlanders (maar ook 
toeristen uit andere landen) moeten de broekriem steeds strakker aanhalen en zijn genoodzaakt 
op alle uitgaven te beknibbelen. Een voor de hand liggende bezuiniging is dan "niet meer kiezen 
voor dure en verre vliegvakanties" en, voor buitenlandse recreanten "Nederland als vakantie
land te mijden". Velen zochten daarop een eenvoudiger vorm van vakantievieren en gingen er 
met camper, caravan of tent op uit. Het was misschien wat minder luxe, maar voordeliger, zéker 
wanneer men op een plattelandscamping terecht kwam. En dit gaf dan de boer weer moed! 

Echter vernemen wij tot onze verbazing van vele kanten, dat ondanks dit alles, er nu nog diverse 
gemeenten zijn met plannen om de toeristenbelasting voor 2012 te verhogen. Wij beseffen 
terdege dat ook de gemeenten steeds meer moeite krijgen om de eindjes aan elkaar te knopen, 
maar zijn eveneens van mening dat het beslist niet van wijsheid getuigt om ontstane tekorten te 
verhalen op de recreant door middel van een toeristenboete! 

Bovendien worden niet alleen recreanten en campingeigenaars door deze maatregel getroffen, 
maar ook voor de plaatselijke middenstand heeft dit een belangrijke inkomstenderving tot 
gevolg. Potentiële gasten voor campings en klanten voor de winkeliers worden op deze manier 
verjaagd, in plaats van gastvrij binnengehaald. En hierdoor verliezen recreanten, boeren en 
winkeliers juist de moed! 

Voor zover wij u mogen adviseren, doen wij dat door u erop te wijzen dat vele miljoenen 
recreanten hun vakantie graag in Nederland willen doorbrengen. Zij zijn een noodzakelijke en 
daardoor zeer welkome oppepper voor de Nederlandse economie. Daarom: zorg ervoor dat die 
recreanten zich ook welkom voelen in Nederland. Gebruik hen niet als melkkoe! 

Hoogachtend, 
STICHTING VRIJE RECREATIE 

L. Kloosterman, secretaris. 
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