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Betreft: Bezwaar tegen invoering toeristenbelasting

Geachte heer, mevrouw,

Namens Agrarische ondernemersvereniging ZLTO Steenbergen – Bergen op Zoom Noord 
maken wij hierbij schriftelijk bezwaar tegen de mogelijke invoering van een belastingtarief 
vanaf 2014 voor toeristen en anderen die tijdelijk in onze gemeente verblijven, zoals onze 
tijdelijke arbeidsmigranten, om zodoende uw bezuinigingsbudget van 2 miljoen euro te halen.

Een van de belangrijkste redenen is:
Wij vinden het onbegrijpelijk hoe het mogelijk is dat juist een agrarische gemeente als 
Steenbergen met de invoering van de heffingen hiermee juist extra financiële lasten neerlegt bij 
de meest sterk vertegenwoordigde sector, waar tegenover geen enkele inkomsten staan. 
Een bijzonder bezwaar van ons is dat de toeristenbelasting voor een oneigenlijk doel wordt 
gebruikt. 
Namelijk niet voor de versterking van de toeristische sector. In de raadsstukken staat namelijk 
uitdrukkelijk vermeld dat de opbrengst niet ten goede komt aan de sector.
Wij vinden daarom het principe van de mogelijke belasting hier in het geheel niet aan de orde.
Als er dus geen doelstelling is voor het thema toerisme dienen algemene heffingen toegepast te 
worden.
Wij vragen wij ons sterk af over welke aantallen en berekeningen de gemeente Steenbergen 
zich heeft gebaseerd om bedrijven te benaderen om tot heffingen in de toekomst over te gaan. 
Wij vragen ons sterk af of u überhaupt wel heffingen kunt opleggen aan tijdelijke 
arbeidsmigranten. Zeker waar het arbeidsmigranten betreft die geregistreerd staan in het 
bevolkingsregister van de gemeente Steenbergen kan dat niet van toepassing zijn. Hiervoor 
wordt reeds betaald door de agrarisch ondernemer in de vorm  afvalstoffen- en , 
reinigingsheffing, rioolheffing- eigenaar/gebruik, onroerendzaakbelasting. 
De vraag is in hoeverre de gemeente er per saldo op vooruit gaat, na administratieve registratie, 
inning en controle van de heffingen?

In dat verband merken wij terzijde op dat door en tengevolge van de door ons niet gewenste 
invoering, van deze belasting, arbeidsmigranten zich zullen inschrijven in het GBA, waardoor de 
potentiele opbrengst danig zal verminderen.  Theoretisch blijven dan alleen de hier zeer kort 
verblijvende arbeidsmigranten een te belasten groep.
Onze sector wordt dubbel belast, want ook in het bezuinigingsplan staat vermeld dat de OZB 
flink zal toenemen. Agrarisch ondernemers betalen OZB over woningen,  en  bedrijfsgebouwen.

Hoe is het mogelijk dat een gemeente toeristenbelasting gaat heffen en daarmee de agrarische 
en toeristische ondernemers zo op kosten jaagt en tegelijkertijd in het kader van Waterpoort aan 
gebiedsontwikkeling doet. Om tot gebiedsontwikkeling te komen is samenwerking op 
bedrijfsniveau en gemeentelijk niveau vereist, daarnaast wordt hierin ook al op de financiële 
zelfredzaamheid van beide sectoren (toeristische en agrarische) beroep gedaan. 



 

Wij vinden het onbehoorlijk dat een toeristenbelasting  wordt ingevoerd, zonder dat de 
opbrengst wordt besteed aan de economische sectoren.  
Daarover zouden wij  als ondernemers tenminste mee moeten kunnen  praten over zowel de 
hoogte van de heffing als de bestedingen hiervan. 

Namens de tijdelijke ondernemersgroep willen wij onze bezwaren graag mondeling toelichten in 
de raadsvergadering van maandag 24 juni 2013. Hierbij vragen wij spreekrecht aan bij de 
griffier.

Hoogachtend,

Eric-Jan van Trijen
Voorzitter ZLTO bestuur afdeling Steenbergen - Bergen op Zoom Noord


