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Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om u 
mee te nemen op een toeristisch inkijkje in Uw 
Gemeente en in de Kustplaatsen in het bijzonder. 
Na de fusie op 1 januari 2013 van de Gemeenten 
Zijpe, Harenkarspel en Schagen werd de nieuw 
gevormde Gemeente Schagen plotseling een 
Gemeente met een kustlijn met enorme toeristische 
aantrekkingskracht. De kustplaatsen, al decennia 
lang ongekend populair bij zowel Duitse als 
Nederlandse toeristen, boden en bieden de 
Gemeente nieuwe kansen maar tegelijkertijd ook 
uitdagingen. Deze uitdagingen is de Gemeente de 
afgelopen jaren zéker niet uit de weg gegaan; 
infrastructuur, voorzieningen en uitstraling, aan al 
deze zaken werd en wordt gewerkt. Uiteraard zijn 
er ook zaken die zéker nog voor verbetering 
vatbaar zijn; denk daarbij bijvoorbeeld aan de 
bedroevende weekend-bereikbaarheid met het 
Openbaar Vervoer en de parkeervoorzieningen. 

De recreatie-ondernemers doen er op hún beurt, 
tegenwoordig bijna het jaar rond, álles aan om hun 
gasten een fijne tijd te bezorgen tijdens hun verblijf 
in onze Gemeente; vanaf het moment van het 
boeken van een verblijf, tot aan het moment van 
vertrek staan zij klaar als vertegenwoordigers en 
promotors van deze prachtige regio. Vragen 
worden beantwoord, leuke ideeën aangedragen, 



problemen opgelost, bezienswaardigheden 
aangeprezen; kortom, de regio-marketing wordt 
grotendeels gedaan door alle enthousiaste 
medewerkers bij de verschillende verhuurbureaus, 
vakantieparken en campings in onze regio. De 
toeristen op hun beurt; shoppen in de stad, 
bezoeken de restaurants en bezienswaardigheden 
en zorgen zowel in Schagen zélf als in de 
kustplaatsen voor een enorme werkgelegenheid.  

De verschillende verhuurorganisaties verzorgen de 
inning van de toeristenbelasting en de afdracht 
daarvan aan de Gemeente. Dit brengt voor hen een 
behoorlijke administratieve rompslomp met zich 
mee. De eigenaren van de recreatiewoningen, 
eigenlijk de officiële inners van deze belasting, 
hebben hier geen omkijken naar en voor de 
Gemeente ook een prettige bijkomstigheid; zij heeft 
slechts één centraal punt waar toeristenbelasting 
kan worden afgetikt, in plaats van honderden (vaak 
Duitse) eigenaren die zij persoonlijk dienen te 
benaderen. 

De afgelopen jaren steeg de toeristenbelasting 
gestaag met een aantal procenten per jaar. De 
oorzaak van deze stijging is nooit echt helder; de 
kustplaatsen zullen uiteraard nooit exact weten of 
dit geld allemaal als bijdrage aan toeristische 
voorzieningen wordt gebruikt. Feit is dat nu, 
ANDERHALVE maand voorafgaand aan de start 
van het nieuwe toeristische jaar, de 



toeristenbelasting in de Gemeente Schagen 
explosief wordt verhoogd! Een ongekende 
verhoging die totaal haaks staat op eerder gedane 
toezeggingen aan de ..... 

Ik hoef u niet uit te leggen hoe de afgelopen 
anderhalf jaar eruit heeft gezien voor de meeste 
recreatie-ondernemers. Ondanks dát gaan de 
meesten door met wat ze goed kunnen; met een 
positieve blik vooruit kijken en hopen dat het 
komende toeristenseizoen er een stuk florissanter 
uit gaat zien. Extra schrijnend en ronduit stuitend 
dus, dat de Gemeente nu meent op deze korte 
termijn deze enorme verhoging te kunnen 
doorvoeren. Voor het jaar 2022 zijn al vele 
boekingen gedaan op basis van het bestaande 
bedrag aan toeristenbelasting, een verhoging 
hiervan op deze korte termijn komt dus voor 
rekening van de innende partij oftewel De 
Ondernemer! Een oneerlijk zware last voor 
notabene een 'service' die wordt verleend aan de 
Gemeente! 

Ik verzoek u dringend dit plan te heroverwegen en 
het bedrag aan toeristenbelasting te bevriezen voor 
het komende jaar.  

Dankuwel


