
Open brief aan de gemeenteraad van Bloemendaal 
 

Onderwerp :onbehoorlijk bestuur. 
 

Beste gemeenteraad, Hierbij breng ik het volgende onder uw aandacht: 
 

Van oorsprong een Bennebroeker woon ik nu in Brabant. 

Omdat mijn moeder die nu 95 is nog in Bennebroek woont en het voor mij een eind rijden is 

hebben mijn vrouw en ik op camping Vogelenzang een stacaravan neergezet waar ik het 

nuttige (bezoek aan mijn moeder) met het aangename (mooie camping en omgeving) kan 

verenigen. 

Ik ga als de camping open is van 1 april tot 1 oktober eens in de 14 dagen een weekend daar 

naar toe.hooguit 30 nachten per seizoen. 

De kosten van de camping zijn niet exceptioneel omhoog gegaan de laatste jaren maar de z.g. 

toeristenbelasting is van 2012 tot 2020 gestegen van 134 euro tot 436 euro. 

De ergernis verbijtend heb ik de camping die zelf over 2020 helemaal geen verhoging had 

doorgevoerd eind van het jaar de rekening voor 2020 betaald.  

Wat schetst mijn verbazing: in januari krijg ik een naheffing van 104 euro omdat de gemeente 

Bloemendaal over het lopende jaar de toeristenbelasting exorbitant heeft verhoogt naar 540 

euro per seizoen. Dit betekent voor mij voor iedere nacht dat ik en mijn vrouw op de camping 

ben aan de gemeente Bloemendaal 18 euro per nacht moet betalen. Beste gemeente 

Bloemendaal hier staat helemaal niets tegenover. Is dit niet gewoon ordinaire (ik heb er geen 

woorden voor)? 

Het grootste onrecht is jullie berekeningswijze. Je neemt gewoon maar aan dat ik op een 

camping die 6 maanden open is, daar dan ook 3 maanden vertoef. 

Daarnaast is deze plotselinge verhoging van de toeristenbelasting met meer dan 23% naar 

mijn mening te kenmerken als onbehoorlijk bestuur. Hier bent u gemeenteraad voor 

verantwoordelijk. 

Het is ook zo oneerlijk omdat zowel de leverancier (de camping) als de klant (de kampeerder) 

er niets aan kan doen. Een gemeente kan blijkbaar zo maar willekeurig geld eisen van 

willekeurig wie. 
 

Gemeente bloemendaal Ik verwijt u onbehoorlijk bestuur en maak bezwaar tegen de 

exorbitante verhoging van de toeristenbelasting in 2020. 
 


