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Geachte leden van de raad,
Wij brengen u hierbij op de hoogte van de adviesnota toeristenbelasting

van het Recreatieschap Drenthe.

In 2019 heeft bureau Legitiem in opdracht van Recreatieschap Drenthe en de Drentse gemeentes een
adviesrapport samengesteld met betrekking tot de toeristenbelasting. Het laatste rapport gold voor de
periode 2016-2019 dus het was tijd voor een actualisatie. Opdracht daarbij was het onderzoeken naar
andere vormen van heffing, waaronder tariefdifferentiatie op accommodatieniveau.
Door Corona heeft het Recreatieschap vorig jaar besloten het rapport niet te publiceren. In afwachting
van de uitkomsten van het rapport is het tarief in onze gemeente enkele jaren bevroren. Gezien de lange
doorlooptijd van het onderzoek en de veranderende omstandigheden, is in 2020 vastgesteld de
huidige beleidslijn van één vast tarief voor 2021 te volgen. Het tarief is per januari 2021 verhoogd
van € 1,25 naar € 1,30 per overnachting. Dit in verband met inflatiecorrectie en om een financieel
nadelig effect voor de gemeente te voorkomen.

Drenthebreed advies
Gezien de gezamenlijke ambities is het goed om waar mogelijk op Drents niveau samen op te trekken.
Aan de hand van gesprekken met onze BOCE-collega's en andere Drentse gemeenten is helaas gebleken
dat ook dit rapport de gemeenten niet op een lijn krijgt. Daarvoor zijn de verschillen te groot.

Uitkomst onderzoek differentiatie op accommodatieniveau
Voor Coevorden is verblijfsrecreatie van groot belang; we zorgen al jaren voor het hoogste aantal
overnachtingen binnen de provincie Drenthe. Belangrijkste reden hiervoor is de aanwezigheid van enkele
grote parken, samen met jaarlijks meer dan een miljoen overnachtingen goed voor 80-85% van het
totale aantalovernachtingen in de gemeente.
Verreweg het grootste deel van de overnachtingen vindt plaats in accommodaties die onder het 'hoog
tarief' zouden vallen (huisjes, b&b's, hotels en vakantiewoningen). Hoewelook groepsaccommodaties,
campings en minicamings (voor wie het lage tarief zou gelden) erg belangrijk zijn voor de gemeente, is
het aantal gasten relatief klein.
Het is voor de gemeente van groot belang om aantrekkelijk en concurrerend te zijn voor gasten.
Overgaan tot differentiatie zou wellicht leiden tot hogere inkomsten uit toeristenbelasting, primair doel is
echter niet het verhogen van gemeentelijke inkomsten maar het in stand houden van een gezond
toeristisch klimaat. Daar past een flinke belastingverhoging voor 80-85% van de gasten niet bij.
Daarbij is het wenselijk om de sentimenten onder de ondernemers in deze moeilijke tijden mee te
nemen. Slechts een klein deel van de, door Corona hard getroffen, ondernemers zou voordeel hebben bij

- 2differentiatie. Wanneer we kijken naar de zwaar getroffen groepsaccommodaties bijvoorbeeld hebben we
het over 2 à 3 % van het jaarlijkse aantalovernachtingen. Ook zou differentiatie voor gecombineerde
bedrijven, die zowelovernachtingen in hoog als laag tarief aanbieden, extra administratieve lastendruk
met zich meebrengen.
Vrijstelling voor kinderen
Het financieel doorrekenen van vrijstelling voor kinderen onder een bepaalde leeftijd heeft niet
plaatsgevonden in dit advies aangezien hiervoor de benodigde data (leeftijdsgegevens) niet beschikbaar
waren.
Enkele gemeenten hanteren deze vrijstelling al. Uit de praktijk blijkt dat het registeren van het aantal
overnachtingen met de variatie leeftijd nogal moeizaam is. Gebruik wordt gemaakt van het in mindering
brengen van een bepaald percentage als zijnde "de vrijgestelde overnachtingen". Dit percentage is zelden
onderbouwd. Dit instrument wordt met name ingezet vanuit marketing-oogpunt (de wens een
kindvriendelijke gemeente te zijn).
Kinderen zijn zeer belangrijke gasten in onze gemeente. Er zijn echter geen concrete cijfers of indicaties
die uitwijzen dat gemeenten met vrijstelling voor kinderen meer gasten trekken. Daarbij, wanneer wij als
gemeente een vergelijkbare opbrengst uit de toeristenbelasting willen genereren, betekent dit een flinke
stijging van de belasting voor volwassenen en levert het gezinnen geen voordeelop.
Conclusie
De huidige vorm van heffing van toeristenbelasting is het meest passend bij de accommodatiecijfers
binnen onze gemeente. Dit houdt in dat er een vast tarief voor alle accommodaties geïnd wordt.
Bij voortzetting van onze reeds vastgestelde methodiek van heffingen zal een gezonde opbrengst
gerealiseerd worden zonder onze concurrentiepositie aan te tasten. De opbrengst is uiteraard afhankelijk
van de corona-situatie. We gaan ervan uit dat binnen niet al te lange tijd tenminste de binnenlandse
markt en dus ons aantal gasten goed herstelt.
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