Inspraak nodig
over besteding
toeristentaks
:

Hoogleraar Van Dijk denkt dat
duidelijkheid draagvlak
vergroot
Remco van der Leeuw

Leeuwarden | Ondernemers zien
sneller het voordeel van toeristenbelasting als ze kunnen zien wat de gemeente met die inkomsten doet. Dat
stelt de Groninger hoogleraar Jouke
van Dijk in reactie op de inventarisatie die deze krant maakte van de heffing van toeristenbelasting door de
Friese gemeenten. In de recreatiebranche wordt wel gemopperd over
de belasting omdat die meeweegt in
de kosten van potentiële bezoekers.
Bij vrijwel geen enkele gemeente
in Fryslân is het geld dat uit de toerismebelasting komt, duidelijk geoormerkt. Hierdoor is het onoverzichtelijk hoeveel geld er daadwerkelijk
naar het toerisme terugvloeit. Bij
veel gemeenten wordt wel veel geld
uitgegeven aan toerisme, maar dat
betreft dan ook het onderhouden en
aanleggen van fietspaden en wegen
of bepaalde projecten die niet uitsluitend toeristisch zijn.
Gemeenten mogen sinds de jaren
zeventig toeristenbelasting heffen.
Deze is volgens de wet bedoeld voor
de algemene middelen. Aanvankelijk
werd het geld wel vaak gestoken in
toeristische voorzieningen, maar dit
gebeurt steeds minder. Van Dijk verwacht dat gemeenten meer draag-

vlak van ondernemers krijgen, als ze
met het geld wel zichtbaar iets voor
de ondernemers doen. ,,Dan hebben
de ondernemers er minder moeite
mee. Gemeenten en toerismeondernemers hebben een gemeenschappelijk belang. Ze hebben beide baat bij
veel toeristen. Indien die relatie verslechtert, gaat het ook slechter met
het toerisme.”
In Noordoost-Fryslân discussiëren
ondernemers al mee over de wijze
van heffing in de nieuw op te richten
gemeente. Op een symposium gaven
ondernemers uit Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland eerder dit jaar aan dat ze het
prima vinden als er toeristenbelasting geheven wordt, als ze in ruil
hiervoor inspraak krijgen over de besteding.
Van Dijk denkt dat het sowieso
goed is dat gemeenten gaan samenwerken. ,,Uniforme tarieven zijn
transparanter voor de toeristen en
het voorkomt scheve gezichten bij
ondernemers in de grensgebieden.
En je kunt ook nog voordelen halen
door samen te werken bij de inning.”
Volgens de hoogleraar is de belasting op zich goed te verdedigen. ,,Gemeenten die veel toeristen ontvangen, maken ook meer kosten. Indien
er bijvoorbeeld een vakantiepark
komt in een gemeente, dan moet er
riolering komen.” Ook de afvalverwerking is niet gratis. ,,Zeker op de
eilanden, die veel toeristen hebben,
zou het oneerlijk zijn om de bewoners al die kosten te laten dragen.”

