
 
 
Inspreken Raadsvergadering gemeente Schagen d.d. 9 november 2021 te 19:30 uur op voorgesteld 
besluit nr. 18 (verhoging forensen- en toeristenbelasting 2022). 
 
 
Geachte Voorzitter, Geachte Raadsleden,  
 
Namens Camping De Lepelaar in Sint Maartenszee wil ik onze bezwaren graag toelichten tegen het 
voorstel van het College van B&W om de toeristen- en forensenbelasting voor 2023 te verhogen met 
31 procent. Uiteraard staan wij positief tegenover het amendement van CDA, Jess en PvdA om de 
toeristenbelasting in 2022 op € 1,34 te behouden.  
 
Duincamping De Lepelaar is al bijna 72 jaar een camping in de duinen waar nog echt gekampeerd kan 
worden. Geen hele dure faciliteiten als een zwembad zoals bij de grotere recreatiebedrijven. Wij 
bieden een camping die nog betaalbaar is, noem het een traditionele familiecamping met betaalbare 
prijzen en eenvoudige voorzieningen. Dat willen we graag zo houden.  
 
Feit is dus dat wij een gewone rustige natuurcamping zijn, speciaal voor de rustzoekers en de 
doorsnee gezinnetjes met over het algemeen een smalle beurs. Maar ook voor ouderen die graag 
nog willen blijven kamperen en dat nog kennen vanuit de tijd dat hun eigen ouders De Lepelaar 
bezochten. Mensen met een grote beurs op zoek naar dure luxe gaan onze deur dus voorbij. 
 
We horen en zien de laatste maanden in de media dat alles steeds duurder en duurder wordt. Het is 
een tendens, die zich in alle gelederen momenteel voordoet. Prijzen stijgen de pan uit, maar wie kan 
dat alles straks nog betalen?  
 
Wij vernamen het plan van de gemeente Schagen om de toeristenbelasting met zo’n 31% te gaan 
verhogen in 2023. Het lijkt ons dat dit niet haalbaar is voor een gemiddelde recreant, zoals hiervoor 
gezegd.  
 
Verder lezen wij dat deze verhoging van de toeristenbelasting noodzakelijk is vanwege een 
begrotingstekort binnen de gemeente. En dan ook nog ergens een tekort wat niets van doen heeft 
met recreatie en toerisme. Ach ja, die enkele luttele centen extra per nacht per persoon is toch geen 
probleem? Of toch wel? Dames en heren, dit kan toch niet echt waar zijn, dit is volgens mij dermate 
grote verhoging in 2023, dat hiermee een goed gevoel voor normaal kamperen compleet aan het 
verdwijnen is.  
 
Ik krijg dit soort verhogingen ook niet verkocht aan mijn gasten. En wie moet er weer uren in debat 
met gasten die een plotselinge verhoging van 31% in 2023 zeker niet meer gaan begrijpen? 
 
En dan ook nog de prangende vraag van al onze gasten na iedere verhoging weer: Wat doet de 
gemeente met het geld wat ze binnenkrijgen aan toeristenbelasting? En dan moeten wij antwoorden 
dat er gaten mee worden gevuld, omdat de begroting niet sluit. Voor ons en onze gasten is en blijft 
dit een onbegrijpelijk verhaal.  
 
Kortom, gemeente laat de toeristenbelasting op € 1,34 in 2022 en wellicht een tikkeltje meer in 
2023, maar zeker niet 31% erbij doen! 
 
Duincamping De Lepelaar BV, 
M. Alberts.   
 
Sint Maartenszee, 9 november 2021. 


