
Geacht college,    

Oproep:  

Mijn oproep aan U is om, in een tijd waarin het voor met name kwetsbare 

groepen al moeilijk genoeg is om te herstellen van een langdurige periode van 

virusdreigingen, ziektes en een hoge inflatie, af te zien van een 

buitenproportionele stijging van de toeristenbelasting voor Bloemendaal aan Zee. 

Voor 2023 pleit ik voor een stijging in lijn met hetgeen gangbaar is langs de 

Nederlandse kust. 

Achtergrond:  

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

een camping in het prachtige Bloemendaal aan Zee. Het gaat om een 

aanzienlijke groep kampeerders. Hieronder bevinden zich echter flinke groepen 

ouderen en jonge gezinnen, groepen die het op dit moment financieel niet 

makkelijk hebben. Met prijsstijgingen worden we op dit moment allemaal 

geconfronteerd en dat is lastig. Ik kan mij voorstellen dat U bij het besluit tot de 

éxtra verhoging van de belasting gericht op het toerisme in Bloemendaal niet 

direct gedacht heeft aan kwetsbare groepen onder kampeerders. Ik doe mijn 

best om in het kort uit te leggen hoe het is om onderdeel uit te maken van zo'n 

kwetsbare groep, de ouderen, en hoe belangrijk het camping leven voor hen 

is.     

Het merendeel van mijn mede-kampeerders met een seizoenplaats op de 

camping, ongeveer 300 in totaal, zijn op leeftijd – ik, met mijn bijna 72 jaar, ben 

één van de jongeren. Vele wonen op een etage in de grote stad. Voor hen is de 

camping simpel gezegd “hun” en mijn leven. De hele winter wisselen we 
berichten met elkaar uit hoe het is met de gezondheid en hoe leuk het is straks 

weer elkaar op de camping te zien. We zijn eraan gehecht en het houdt ons 

gezond en op de been. 

Maar wees ervan overtuigd dat het voor deze groep elk jaar weer rekenen is of 

we de kosten voor de camping kunnen opbrengen. Ik hoef U, zelfs hier in 

Bloemendaal, niet uit te leggen hoe de groep ouderen het de afgelopen 15 jaar 

financieel zeer moeilijk heeft gehad door het uitblijven van de indexering van 

de pensioenen. Elk jaar vallen er kampeerders af, soms na 40 jaar op de 

camping te hebben gestaan – het is simpelweg niet meer voor ze te betalen.  

Bijvoorbeeld in 2023 is van mijn camping rekening de totaal belastingen (BTW 

& Toeristenbelasting) 33% van het totaal  

 



Ook de jonge gezinnen met kinderen op de camping hebben het wat dat 

betreft lastig. 

Dit jaar zijn wij geschrokken en onaangename verrast door de berichtgeving 

van de camping dat de toeristenbelasting voor 2023 met 51% verhoogd wordt 

– van € 3,30 naar € 5,00 (p.p. per nacht).    

Deze verhoging vinden wij buiten proportioneel. Wij hebben er alle begrip voor 

dat Bloemendaal elk jaar de toeristenbelasting enigszins aanpast, maar ons 

verzoek is toch om dit binnen de grenzen van het redelijke te houden.  

Een tabel met de toeristenbelasting van de andere Noord Hollandse 

badplaatsen laat zien dat de gemiddelde verhoging  8 à 10% is, met 

Bloemendaal als uitschieter met 52%:  

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 camping € 2,00   

     

Heemstede geen toer. Belasting €        -   

     

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

     
Zandvoort, waar Bloemendaal voorheen aan gekoppeld was, heeft het tarief 

voor de toeristenbelasting voor 2023 op € 3,30 vastgesteld. Uit Uw website 

blijkt dat Bloemendaal aan Zee inmiddels gekoppeld is aan Haarlem, waarvoor 

een gedifferentieerde toeristenbelastingtarief wordt toegepast. Maar daaruit 

blijkt geen rechtvaardiging voor de extreme verhoging voor de ons opgelegde 

belasting. Een campinggast betaalt in Haarlem € 2,00 per persoon, nogal een 
verschil met de voor ons toegepaste € 5,00. 

Ik heb uit de gemeente stukken en discussies vernomen dat de reden om de 

toeristenbelasting (en parkeertarieven) enorm te verhogen is om de pijn van de 



stijging van de OZB belasting voor ingezetenen van Bloemendaal te verzachten 

– gezien de waarde stijging van koophuizen en hoge inflatie  willen de 

gemeente de OZB verhoging op 13,5% te handhaven. Ik vind dat de gemeente 

de verhoging van de OZB niet aan niet ingezetenen moet afwentelen. 

In de bijlage is een kopie van de ANWB’s zienswijze over (het oneerlijke) 
toeristenbelastingen voor niet ingezetenen - met en ledentaal dat de 5 miljoen 

nadert is de ANWB een niet onbelangrijke smaakmaker in die de discussie over  

toeristenbelasting.   

Uw trouwe (seizoen ’s) kampeerders in Bloemendaal brengen al veel geld 
binnen de gemeente door geld te besteden in Uw gemeente. Vooral de oudere 

en kwetsbaar groep waar ik het over heb, gaan niet naar het buitenland met 

vakantie; ze blijven duurzaam investeren in Bloemendaal en zijn juist het groep 

toeristen die Bloemendaal er blij moet zijn. 

Bij deze kom ik met een redelijk, billijk en menselijk verzoek om de plannen 

voor de verhoging van de toeristenbelasting voor 2023 in lijn te brengen met 

hetgeen gangbaar is langs de Nederlandse kust.  Honderden van een zeer 

kwetsbaar groep in ons samenleving zullen U er dankbaar voor zijn.  

Hoogachtend,   

Bijlage: ANWB & Toeristenbelasting 

Bijlage : 

ANWB & Toeristenbelasting 

Als je in een hotel, op een camping of andere verblijfsaccommodatie overnacht in een 

gemeente waar je niet staat ingeschreven, kan het zijn dat je toeristenbelasting moet betalen. 

De toeristenbelasting wordt geheven door de gemeente. De hoogte van het bedrag verschilt 

per gemeente; in Geldermalsen betaal je €0,70, in Oegstgeest €2,50.   

Ontwikkeling 

Het (nieuwe) kabinet wil het belastingstelsel in Nederland veranderen. Het idee is om minder 

geld van het Rijk aan de gemeenten te geven. Gemeenten mogen dan meer belastingen heffen, 

maar, heel belangrijk, de totale belasting voor burgers wordt niet verhoogd. 

Wat vindt de ANWB? 

De ANWB verwacht dat toeristen extra nadeel zullen ondervinden van meer gemeentelijke 

belastingen. Politici maken zich niet populair met verhoging van de belasting voor eigen 



inwoners, dus zullen ze extra belasting aan toeristen vragen. Je ziet nu ook al dat lokale lasten 

gericht op niet-ingezetenen harder groeien dan lasten voor eigen bewoners. 

Uitgangspunten 

Er is nog geen concreet plan voor een ander belastingstelsel. Vooralsnog lijkt het erop dat de 

toeristenbelasting blijft bestaan of met de forensenbelasting wordt samengevoegd tot een 

verblijfsbelasting. De ANWB is het hier niet mee eens, want:  

 Toeristenbelasting is per definitie een oneerlijke belasting omdat niet-ingezetenen 

moeten betalen. Zij hebben geen democratische middelen (zoals stemrecht bij 

verkiezingen) om de hoogte van deze belasting te beïnvloeden. 

 Toeristenbelasting wordt vaak door gemeenten ‘misbruikt’ om tekorten op de 

gemeentelijke begroting te dichten. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

verwacht dat die tekorten zullen toenemen. 

 Grote verschillen in de hoogte van de toeristenbelasting tussen (naburige) gemeenten 

zijn moeilijk 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. Je weet 

dus niet of het wordt gebruikt voor toeristische voorzieningen. 

ANWB wil de toeristenbelasting aan banden leggen door: 

 Instelling van een maximum, bijvoorbeeld door een jaarlijkse indexering of 

micronorm. 

 Het 100% inzetten van de opbrengst van de toeristenbelasting voor recreatief-

toeristische infrastructuur (doelbelasting). 

 Invoering van transparantie-vereisten m.b.t. tariefswijzigingen. 

 Invoering van transparantie-vereisten m.b.t. de bestemming van de opbrengsten. 

Ook het bedrijfsleven (gastvrijheidssector) verzet zich tegen handhaving van de 

toeristenbelasting. 

 

Actualiteit 

Vanwege de verkiezingen heeft de Tweede Kamer nog geen voorstel over belastingherziening 

in behandeling willen nemen. De ANWB blijft de ontwikkelingen volgen.  
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