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Vooruitlopend op uw vaststelling dit najaar van de hoogte van de toeristenbelasting in 2015, verzoeken wij u
even stil te staan bij het effect van eventueel wederom een verhoging voor onze seizoenkampeerders, die de
toeristenbelasting per kampeerplaats betalen.
Deze kampeerders hebben bij ons hun "groene achtertuin", omdat zij veelal woonachtig zijn in de Randstad en
vaak niet veel meer hebben dan een klein balkonnetje op "3-hoog achter".
Voor veel van deze seizoenkampeerders hanteren wij een betalingsregeling per maand, omdat zij het
verschuldigde seizoentarief niet in de gebruikelijke 3 termijnen kunnen opbrengen.
Wij hebben in 2013 en 2014 onze seizoentarieven niet verhoogd teneinde deze kampeerdersgroep uit de wind
te houden, omdat de meesten van hen moeten rondkomen van een AOW-tje of andere uitkering.
Uw verhoging van 2013 naar 2014 beliep maar liefst 66,6%. (van € 30,- naar € 50,-)
Een nieuwe verhoging zou onder deze groep armlastige kampeerders tot veel opzeggingen kunnen leiden
omdat zij het simpelweg niet meer kunnen betalen en daar zijn u en wij als belanghebbenden niet bij gebaat.
Gezien de aanslag die u ons over 2014 hebt opgelegd (€ 11.056,-), waarmee wij voor ruim 20% aan de totale
begroting bijdragen, zou ook het tarief voor toeristisch kamperen niet verhoogd moeten worden.
Voor deze kampeerdersgroep pleiten wij voor een belastingmaximum per verblijf, dat gelijk is aan het "per
plaats" tarief van de seizoenkampeerders.(€ 50,-)
Zo kan het niet meer voorkomen, dat een gezin met 2 kinderen uit Linschoten, Oudewater of Leidsche Rijn dat
hun huis verbouwt en daarom gedwongen een maand in hun caravan bij ons verblijft, bovenop het
kampeertarief nog eens 4 x 31 x € 1,05 = € 130,20 aan gemeentelijke heffingen moet betalen.
In de hoop dat u zult inzien, dat - ondanks onze inspanningen om een kwalitatief goed en betaalbaar product
neer te zetten - uw heffing tezamen met onze tarieven het belangrijkste onderdeel vormen, waarop onze
kampeerders hun besluit baseren, om voor een verblijf op Camping Batenstèin te kiezen.
Uw reactie met belangstelling tegemoet ziend, verblijft
hoogachtend,
C.G.P.Couwenberg, exploitant Camping Batenstèin.
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