
Voorzitter, leden van de commissie:  
 
U zult denken een onbekend gezicht en dat klopt, met enige tegenzin heb ik op dit 
vlak het stokje overgenomen van Peter Vriend. Het liefst houd ik mij als 
Parkmanager van Campingpark de Bongerd graag hoofdzakelijk met gasten bezig en 
niet met zaken waar ik geen of lastig invloed op kan uitoefenen. Toch zie ik het als 
mijn plicht om ons ongenoegen met u te delen. 
 
De Bongerd is, zoals u wellicht weet, onderdeel van een Franse organisatie, met nu 
al meer dan 150 parken in Frankrijk, Spanje, België en Nederland. In juli hebben wij 
intensief overleg gehad met het Franse hoofdkantoor over de tarieven van het 
volgende seizoen, waarna de tarieven zijn vastgesteld en gepubliceerd. Vanaf dat 
moment wordt er massaal gereserveerd voor 2022, tot nu toe al 1134 toeristische 
reserveringen. Ja, typisch wel, net alsof het dus zo moet zijn. In deze tarieven 
hebben wij namelijk gerekend met het door u als gemeente eerder besproken tarief 
van € 1.34 per nacht aan toeristenbelasting.  
 
Het mag niet zo zijn dat wij nu terug moeten naar ons Franse hoofdkantoor omdat 
de gemeenteraad van de gemeente Schagen het eerder genoemde tarief heeft 
verhoogd met 20%. Hoe moet ik dat daar uitleggen?  Welke argumentatie moeten 
wij daarvoor opvoeren? Moeten wij uw beleid in Frankrijk gaan verdedigen, denk het 
niet. 
 
Het doet ons dan ook deugd dat verschillende amendementen zijn ingediend, waarin 
wordt vastgesteld het tarief op € 1,34 te handhaven. Echter wil ik u er wel op wijzen 
dat het amendement zoals voorgedragen door CDA, JESS en de PVDA om in 2023 te 
verhogen met bijna 30% niet door ons gesteund zal worden. Daar wij vinden dat dit 
volgens gelijke monniken, gelijke kappen zou moeten gaan. Zo zou een zelfde 
verhoging voor de inwoners als voor de toeristen op zijn plek zijn en naar 
evenredigheid verdeeld dienen te worden.  
 
Daarnaast is in het verleden u veelvuldig het belang van een scherp tarief van de 
toeristenbelasting voorgehouden, dit i.v.m. onze concurrentiepositie. Ik zal u hier nu 
niet mee gaan vermoeien. Wel wil ik u er bewust van maken dat mede door de 
overname van Capfun en onze groei in verhuuraccommodaties. Wij dit seizoen al 
150.000€ toeristenbelasting af zullen dragen en volgend jaar zal daar nogmaals 
20% bijkomen. Daarmee zijn wij één van de grotere sponsoren van uw financiële 
huishouding en misschien had u hier nog geen rekening mee gehouden.  
 
Wij verzoeken u als Campingpark de Bongerd om het tarief van de toeristenbelasting 
2022 vast te stellen op € 1.34 en voor de toekomst het tarief te koppelen met de 
prijsindicatie die u ook voor de WOZ toepast of de begroting sluitend te maken met 
de extra inkomsten die u genereert vanuit de Bongerd.  
 

 


