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Column

Maatstaf
“Als ik in Frankrijk ben en ik betaal drie of 
acht euro toeristenbelasting per persoon voor 
een overnachting, dan maakt dat voor ons niet 
uit. Wij gaan daar evengoed overnachten.” 
Het raadslid met de dubbele achternaam was  
stellig. “Wij” laten ons niet afschrikken door 
hoge, gemeentelijke lasten. Ik zat er bij en keek 
ernaar en kon mijn mond niet houden. Het 
voordeel van kleine raadszalen is dat je snel 
kunt reageren op de lokale politici. Ook hier 
in deze prachtige pittoreske gemeente aan de 
Vecht: “U bent hier niet de maatstaf!” 

Ik moest onmiddellijk aan dit voor mij histo-
rische moment denken, toen ik een artikel 
van een COELO-onderzoeker in Binnenlands 
Bestuur las. COELO is het onderzoeksinstituut 
voor lokale lasten. ‘Tem het toerisme met de 
toeristenbelasting’, stond er in inktzwarte 
letters boven. ‘Wat is het probleem met de 
toenemende stroom toeristen naar ons land? 
Er blijft geen ruimte en winkel- en horeca- 
aanbod over voor de inwoners (sic!-MM). De 
onderzoeker pleit niet voor het beperken van 
het aanbod, maar voor het aanpakken van de 
vraag. ‘Verder omhoog dus, die toeristenbelas-
ting!’ Het is niet verwonderlijk dat COELO niet 
echt geïnteresseerd is in de toeristische lasten. 
Toeristenbelasting is een bijzaak en forensen-
belasting wordt zelfs helemaal niet in kaart 
gebracht. Te ingewikkeld. En het is maar ‘een 
kleine belasting met een lage opbrengst en 
daarom niet heel interessant’. 

Ondernemers weten beter. De gemeentelijke 
lasten maken een substantieel deel uit van de 
overnachtingsprijs. En in een hyper-elastische 
markt is de prijs een argument om uit te wijken 
naar een plek in een andere gemeente. Behal-
ve natuurlijk voor raadsleden met een dubbele 
achternaam, maar die kamperen niet…
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Hof van Saksen Academy

Landal-park Hof van Saksen in het Drentse Nooitgedacht start begin vol-
gend jaar met de Hof van Saksen Academy: een nieuw opleidingstraject in 
samenwerking met het Drenthe College. Het gaat om een BBL-opleiding, 
waarbij leerlingen één dag in de week college volgen en de rest van de 
week werken op Hof van Saksen. Bijzonder is dat ook de theorielessen  
worden gegeven op Hof van Saksen. Voor leerlingen is er zelfs een moge-
lijkheid om tijdens de opleiding op Hof van Saksen te wonen. Het gaat om 
horeca-opleidingen in de bediening en als kok, tot MBO-3. Er is plaats 
voor maximaal twintig leerlingen. In overleg met de gemeente is besloten 
ook een aantal plaatsen beschikbaar te stellen voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

“ Eén van onze uitdagingen 
is om goed personeel te 
vinden en te behouden”

Roland Rozenbroek, general manager Hof van Saksen
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