
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Gebiedsdifferentiatie logiesbelasting    

Steller/telnr.  Arjan Hageman / 7092    Bijlagen 1 

   

Classificatie  Openbaar     

   

Portefeuillehouder  De Rook      

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I. het tarief van de logiesbelasting voor overnachtingen in accommodaties in de voormalige gemeenten Ten Boer en 

Haren vast te stellen op € 1,50 per persoon per overnachting met dien verstande dat dit tarief niet geldt voor 

overnachtingen in accommodaties langs de aanrijroutes naar Groningen; 

II. de verordening tot wijziging van de Verordening logiesbelasting vast te stellen; 

III. deze verordening in werking te laten treden met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en 

terugwerkende kracht te verlenen tot en met 1 januari 2021; 

IV. dit besluit bekend te maken via overheid.nl. 
 

      
  

 

 

 Samenvatting     

In de raadsvergadering van 11 november heeft de raad de motie ‘Logiesbelasting differentiëren naar gebied’ 

aangenomen. Daarin verzoekt de raad het college gebiedsdifferentiatie toe te passen voor de logiesbelasting door 

onderscheid te maken tussen stedelijk en landelijk gebied waarbij het lagere tarief in het landelijk gebied concurrerend 

is met de omliggende gemeenten. Met dit voorstel geeft het college uitvoering aan de motie. Het voorgestelde tarief 

voor accommodaties in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren is € 1,50. De gebiedsdifferentiatie gaat met 

terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.      

B&W-besluit d.d.: 15 december 2020 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

Estdal1g
Notitie
572898-2020
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Aanleiding en doel    

Aanleiding tot dit voorstel is de motie ‘Logiesbelasting differentiëren naar gebied’. In deze motie vraagt u ons 

gebiedsdifferentiatie toe te passen door onderscheid te maken tussen stedelijk en landelijk gebied waarbij het lagere 

tarief in het landelijk gebied concurrerend moet zijn met de omliggende gemeenten.Dit voorstel heeft tot doel uitvoering 

te geven aan de motie. Wij stellen voor het tarief voor verblijfsaccommodaties in de voormalige gemeenten Ten Boer en 

Haren te verlagen naar € 1,50 en dit tarief met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in te laten gaan.  

         
Kader     

Collegebrief ‘Reactie op motie logiesbelasting’ van 21 oktober 2020 

Motie ‘Logiesbelasting differentiëren naar gebied’ 

Verordening logiesbelasting           

 
Argumenten en afwegingen     

Landelijk gebied 

Met de vaststelling van het Kaderdocument overnachtingenmarkt 2020 in uw vergadering van 24 juni 2020 is er een 

beleidsmatige grondslag voor gebiedsdifferentiatie in de logiesbelasting. In dat document hebben wij aangegeven in het 

beleid op Bed & Breakfasts en ander kleinschalige logiesfaciliteiten onderscheid te willen maken tussen het stedelijk en 

het landelijk gebied. In het landelijk gebied is meer ruimte en minder sprake van conflicterende functies. Daar komt bij 

dat wij, vanwege het beperkte aanbod aan B&B’s in het buitengebied, de ontwikkeling hiervan willen stimuleren om zo 

het toeristisch potentieel van dit gebied beter te benutten. Bij de actualisering van de omgevingsvisie hanteren we de 

term landelijk gebied voor het grondgebied van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer en die lijn willen we ook 

volgen als het gaat om de toepassing van gebiedsdifferentiatie in de logiesbelasting.  

De accommodaties langs de aanrijroutes naar Groningen, zijnde de A28 en de A7, zijn exclusief op de stad Groningen 

gericht. Daarom willen we voor overnachtingen in deze accommodaties de ‘normale’ tarieven blijven hanteren.    

 

Tarief 

Het voorgestelde tarief voor accommodaties in het landelijk gebied is € 1,50. Dit tarief wordt ook in de buurgemeente 

Hogeland toegepast.  

 

Terugwerkende kracht 

Wij stellen voor het tarief van € 1,50 met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in te laten gaan. Terugwerkende 

kracht is in dit geval toegestaan omdat een tariefverlaging een begunstigende maatregel is.            
     
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Stichting Hoteloverleg Groningen (HOG) zijn tegen tariefdifferentiatie in 

de logiesbelasting. KHN heeft haar bezwaren tegen tariefdifferentiatie in de logiesbelasting aan u kenbaar gemaakt bij 

brief van 27 oktober 2020. HOG heeft haar standpunt over tariefdifferentiatie in de logiesbelasting uiteengezet in haar 

brief van 18 november 2020.       
 
Financiële consequenties     

Het aantal verblijfsaccommodaties in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren is dermate klein dat het financiële 

effect van de tariefverlaging te verwaarlozen is.       
  
Overige consequenties     

-      
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Vervolg     

Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

 
Lange Termijn Agenda     

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


