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Emmeloord, 29 juli 2014. 
 
Onderwerp 

Aanpassing forfaits en invoering tariefdifferentiatie toeristenbelasting 
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. De bestaande forfaits te vervangen door vaste tarieven. 
2. Met ingang van 2015 tariefdifferentiatie in te voeren waarbij het tarief voor 
(mini)campings € 0,71 en de overige overnachtingen € 1,07 per persoon per 
overnachting bedraagt. 
 
Doelstelling 

Het gewijzigd beleid ten aanzien van de toeristenbelasting voor 2015 vaststellen. 
 
Inleiding 

In de raadsvergadering van 27 juni 2013 heeft uw raad een motie aangenomen (2013-
XXVII) waarbij wij als college de opdracht hebben gekregen te onderzoeken of de 
tarieven voor de toeristenbelasting kunnen worden gedifferentieerd. Omdat in 2014 al 
een hernieuwd onderzoek zou worden uitgevoerd naar de forfaits van de vaste plaatsen 
voor de toeristenbelasting, is toegezegd de mogelijkheden voor de tariefdifferentiatie 
hierin mee te nemen. De beide onderzoeken zijn in het voorjaar van 2014 uitgevoerd. 
 
Argumenten 

1. Vervanging forfaits door vaste tarieven 
Voor de toeristenbelasting geldt met ingang van het belastingjaar 2014 een tarief 
van € 1,00 per persoon per overnachting c.q. etmaal verblijf. Daarnaast is er een 
forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf in de verordening 
opgenomen voor de (vaste) jaar- en seizoenplaatsen op campings en voor de 
vaste ligplaatsen bij jachthavens. Deze forfaits zijn gebaseerd op een onderzoek 
dat in 2005 bij de invoering van de toeristenbelasting is uitgevoerd. Vanwege het 
feit dat bezettingsgraden en verblijfsritmen in de loop van de jaren aan 
verandering onderhevig zijn, dient de gemeente om de circa 10 jaar een 
hernieuwd forfaitonderzoek uit te voeren. ANG heeft namens de gemeente in het 
voorjaar van 2014 het forfaitonderzoek uitgevoerd. Het aantal 
recreatieondernemers die gebruik kan maken van het forfait is dusdanig klein van 
omvang, dat een goede onderbouwing van het forfait nagenoeg niet meer 
mogelijk is. Het hanteren van een forfait binnen onze gemeente is daarmee 
eigenlijk achterhaald. ANG adviseert dan ook om de huidige forfaits te laten 
vervangen door vaste bedragen per standplaats. Hiermee zijn statische 
onderbouwingen van de forfaits overbodig en kunnen deze achterwege blijven. De 
RoNop stemt in met de vier voorgestelde standplaatstarieven voor de 
toeristenbelasting en één vast tarief per ligplaats voor de watertoeristenbelasting.  
 

2. Tariefdifferentiatie 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat een tariefdifferentiatie binnen de 
gemeente Noordoostpolder haalbaar en uitvoerbaar is. De uitkomsten hebben 
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daarbij geen negatieve invloed op de belastingopbrengst van de 
toeristenbelasting. Het toepassen van tariefdifferentiatie leidt daarnaast niet tot 
een verhoging van de administratieve lastendruk bij de recreatieondernemers.  Er 
zijn diverse mogelijkheden van differentiatie. In het rapport worden onder 3.3 vijf 
mogelijke scenario’s genoemd. Bij de scenario’s van differentiatie is als 
uitgangspunt genomen dat voor de overnachtingen op (mini)campings een lager 
tarief gaat plaatsvinden. Bij twee scenario’s wordt ook nog voor de 
groepsaccommodaties uitgegaan van een daling van het tarief. De vijf scenario’s 
zien er als volgt uit (prijspeil 2014): 
 
Scenario 1: geen tariefdifferentiatie, één tarief van € 1,00 per overnachting (is 
gelijk aan de huidige tariefstelling); 
Scenario 2: tarief (mini)campings € 0,70, overige overnachtingen € 1,06; 
Scenario 3: tarief (mini)campings en groepsaccommodaties € 0,70, overige 
overnachtingen € 1,09; 
Scenario 4: tarief (mini)campings € 0,50, overige overnachtingen € 1,10; 
Scenario 5: tarief (mini)campings en groepsaccommodaties € 0,50, overige 
overnachtingen € 1,14. 
 
Het aangepaste begrotingsuitgangspunt voor 2015 is dat de tarieven met 1,25% 
worden verhoogd. Hiermee rekeninghoudend gaat onze voorkeur uit naar scenario 
2 waarbij uitsluitend voor de categorie (mini)campings een lager tarief gaat 
gelden van € 0,71 per overnachting (prijspeil 2015). Dit tarief is dan nagenoeg 
gelijk aan het tarief van € 0,70 zoals dat gold voor de belastingjaren 2010 t/m 
2013. Een verdergaande vorm van differentiatie en verlaging van het tarief achten 
wij niet wenselijk. Enerzijds omdat het tarief voor de overige overnachtingen dan 
nog sterker gaat stijgen. Anderzijds om de discussie te voorkomen over het 
begrip groepsaccommodaties. Door de vermenging van deze accommodaties met 
hotels, pensions en chalets, lopen wij als gemeente het risico dat wij verwikkeld 
raken in een juridische procedure waarbij de kans aanwezig is dat de verordening 
door de rechter onverbindend wordt verklaard.  
De voorkeur van de RoNop gaat uit naar scenario 5, waarbij voor zowel de 
(mini)campings als de groepsaccommodaties een lager tarief gaat gelden van 
€ 0,50 per overnachting. Daarnaast bepleit de RoNop een lager tarief voor de 
jachthavens. Het hoge tarief zou volgens de RoNop maximaal € 1,- mogen 
bedragen.  

 
Kanttekeningen 

2.1 Bij het toepassen van tariefdifferentiatie vindt bij het gelijk blijven van de 
totaalinkomsten van de toeristenbelasting, een lastenverschuiving plaats. Waar de 
ene groep minder gaat betalen, gaat een andere groep meer betalen.  

2.2 De invloed van het volume aan overnachtingen dat gerealiseerd wordt door 
arbeidsmigranten is zeer groot. Bij substantiële afname van het aantal 
overnachtingen door deze groep, zal de opbrengst toeristenbelasting sterker gaan 
dalen, dan wanneer geen tariefdifferentiatie wordt toegepast.  

2.3 De groep campinggasten kan van dezelfde gemeentelijke voorzieningen gebruik 
maken als de overige gasten. In de praktijk profiteren zij het meest van deze 
voorzieningen. De vraag die vervolgens gesteld kan worden is in hoeverre het 
gerechtvaardigd is om deze groep te bevoordelen door het te laten betalen van 
een lager tarief voor de toeristenbelasting. 

2.4 Het voorstel is niet in lijn met de wensen van de RoNop. De voorkeur van de 
RoNop gaat uit naar scenario 5. 
 

Planning/uitvoering 

De recreatieondernemers en de RoNop worden schriftelijk geïnformeerd over het door u 
genomen besluit. De formele vaststelling van de verordening toeristenbelasting en 
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watertoeristenbelasting 2015 vindt plaats bij de jaarlijkse vaststelling van de belasting- 
en retributieverordeningen voor komend jaar in november 2014. 
 
 
Bijlagen 

1. Onderzoeksrapport forfaitonderzoek en haalbaarheid tariefdifferentiatie bij de 
toeristenbelasting opgesteld door ANG; 

2. Reactie van de RoNop op het rapport van ANG 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : dhr. H. Wijnants 
Steller : mevrouw P. Zuidema; 34 07; p.zuidema@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2014, no. 2; 
 
 

B E S L U I T: 
 
1. de bestaande forfaits te vervangen door vaste tarieven; 
2. met ingang van 2015 tariefdifferentiatie in te voeren waarbij het tarief voor 
(mini)campings € 0,71 en de overige overnachtingen € 1,07 per persoon per 
overnachting bedraagt. 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 8 september 2014. 
De griffier,             de voorzitter, 


