
BEZWAARSCHRIFT  

  

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Bloemendaal,  

  

                                                                                               D.D. : 25 januari 2023  

Geacht college,   

Al meer dan 10 jaar huren mijn mede-kampeerders en ik een seizoenplaats op 

een camping in het prachtige Bloemendaal aan Zee.   

De camping heeft ons recentelijk geïnformeerd over de 51% verhoging van de 

toeristenbelasting voor 2023 door de Gemeente Bloemendaal (via 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)) – van € 3,30 naar € 5,00 
(p.p. per nacht).   

Deze verhoging is o.i. buiten proportioneel als U nagaat dat in Zandvoort, dat 

ook onderdeel uitmaakt van de regio Zuid Kennemerland, het tarief voor de 

toeristenbelasting voor 2023 is vastgesteld op € 3,30 :  

“Het tarief voor de toeristenbelasting is voor 2023 vastgesteld op € 3,30 per 
persoon per nacht. Het tarief wordt daarmee met 10% verhoogd ten opzichte 

van vorig jaar. Het nieuwe tarief is gebaseerd op het niveau in vergelijkbare 

gemeenten en de ons omringende gemeenten.   

De verhoging van het tarief is nodig door het groeiende aantal toeristen uit 

binnen- en buitenland en een stijgend aantal dagjesmensen die ons strand 

bezoekt. Meer bezoekers betekent hogere kosten voor de gemeente. Het extra 

geld dat vrijkomt door deze tariefverhoging gaan we gebruiken om er voor te 

zorgen dat ons dorp klaar is om al deze bezoekers te ontvangen in een nette, 

gastvrije omgeving. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het schoonhouden van het 

strand en het bieden van belangrijke voorzieningen zoals de reddingsbrigade en 

een EHBO-post.”   

  

  

Bij ons bestaat twijfel of de argumenten m.b.t. de forfaitaire 

heffingsmaatstaven die in de toeristenbelasting verordening door de 



Gemeente Bloemendaal gebruikt zijn, juist en voldoende onderbouwd zijn voor 

deze ongekende belastingverhoging. Hiervoor verwijs ik naar de uitspraak van 

Hof Den Bosch van 3 november 2017, betreffende het door de gemeente 

Oosterhout geheven belasting in relatie tot de Belastingsamenwerking West-

Brabant).  

Ter vergelijking, in het buitenland, in Rome, één van de meeste bezochte 

steden in Europa door toeristen, is de toeristenbelasting gemiddeld € 3.   
  

Ook het door de DNB ingeschatte inflatiecijfer voor 2023 van tussen de 5 en 6 

% rechtvaardigt deze verhoging niet.   

Mijn mede-kampeerders en ik brengen ook nog eens de zienswijze van de 

ANWB onder Uw aandacht. Zoals U weet heeft de ANWB de belangen van 

kampeerders hoog in het vaandel staan en is o.i., met een ledental dat de 5 

miljoen nadert een niet onbelangrijke smaakmaker in de discussie die de 

afgelopen jaren gevoerd is over de toeristenbelasting.  

De ANWB zegt hierover - in het kort - :   

 De Toeristenbelasting is per definitie een oneerlijke belasting omdat hij 

wordt opgelegd aan niet-ingezetenen. Zij hebben geen democratische 

middelen (zoals stemrecht bij verkiezingen) om de hoogte van deze 

belasting te beïnvloeden.   

 

    

 Toeristenbelasting wordt vaak door gemeenten ‘misbruikt’ om gaten in 
de gemeentelijke begroting te dichten.    

 

   

 Grote verschillen in de hoogte van de toeristenbelasting tussen 

(naburige) gemeenten zijn niet of nauwelijks te verklaren. Ook grote 

tariefsprongen binnen gemeenten worden niet of onvoldoende 

toegelicht.    

 

  

 Gemeenten laten niet zien wat ze met het geld van de toeristenbelasting 

doen. Het is dus niet bekend of en hoe het wordt gebruikt voor 

toeristische voorzieningen.      

 

Verder heeft Bloemendaal aan Zee nauwelijks (toeristische) 



voorzieningen. Er is een aantal strandpaviljoens dat naast de 

gebruikelijke dagjesmensen ook een grote aantrekkingskracht heeft op 

groepen uit de grote steden in het Westen. Mogelijk wordt als gevolg 

daarvan een flink beroep gedaan op voorzieningen van Uw gemeente, 

zoals de politie, om de orde te handhaven. Ik zie hiervoor geen grond 

om deze kosten van handhaving door overlast van feesten van de 

strandtenten of het circuit (in Zandvoort)  op de campinggasten in 

Bloemendaal aan Zee af te wentelen. Eerder is dat een reden om de 

kampeerders met een redelijk tarief aan zich te binden, omdat zij ook al 

voldoende geld besteden in de gemeentes van Zuid Kennemerland.  

 

Tenslotte, wijs ik U op de samenstelling van de groep kampeerders die U 

met Uw belastingverhoging treft. Het merendeel van de 

seizoenkampeerders bestaat uit zeventigplussers wier financiële situatie 

er niet rooskleuriger op geworden is door het achterwegen blijven van 

pensioenindexeringen de afgelopen vijftien jaar. Deze groep gaat zelden 

naar de buitenland met vakantie en brengt hun tijd door en besteden 

hun geld in Uw kustplaatsen. Ik vrees dat als gevolg van de verhoging 

van de toeristenbelasting met 51 % (weer) een flinke groep 

gepensioneerden gedwongen wordt te stoppen op de camping, omdat 

ze het simpelweg niet meer kunnen betalen.   

Hieronder is een vergelijking van de toeristenbelasting in vergelijkbare en 

omringende gemeenten.   

Toeristenbelasting 2023 : Bloemendaal en omgeving     

Plaats     2023  2022  %  

            verhoging  

Bloemendaal      €   5,00   €    3,30   52%  

aan Zee              

Zandvoort     €   3,30   €    3,00   10%  

               

Lisse  kampeerders  €   1,33         

   Overige  €   2,68         

Noordwijk  toeristplaatsen  €   1,67   €    1,55   8%  

   overige  €   2,39   €    2,22   8%  

Velsen  Hotels & Huisjes  €   2,50         

   overige  €   1,50         

Haarlem  Hostels  €   3,25         

               



Heemstede  geen toer. Belasting  €        -           

               

NB: Landelijk toeristenbelasting tarief gemiddeld in 2021  €   2,03      

             

Ik kan dan ook niet anders concluderen dat er voor 2023 bij de Gemeente 

Bloemendaal iets fout gegaan is bij het vaststellen van de toeristen belasting. 

Het voorgestelde tarief van € 5 steekt er helaas in negatief zin met kop en 
schouders bovenuit.  

  

Concluderend : Wij tekenen bezwaar aan tegen de ongekend grote verhoging 

van de toeristenbelasting  die door ons door de Gemeente Bloemendaal wordt 

opgelegd en vragen U de geplande verhoging te willen heroverwegen en in lijn 

te brengen met het voor Zandvoort gehanteerde tarief van Euro 3,30.  

U zult er vele trouwe bezoekers aan Bloemendaal aan Zee blij mee maken.   

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,  

Hoogachtend   

  

  

 


