Betreft: Vrijstelling toeristenbelasting voor gastadressen voor Vrienden op de Fiets
Noordlaren, 17 januari 2021
Geachte raadsleden,
In uw vergadering van 20 januari 2021 staat het voorstel van uw college op de agenda om gebruik te
maken van de mogelijkheden die het Kaderdocument overnachtingsmarkt biedt om binnen de
gemeente Groningen gebiedsdifferentiatie in de logiesbelasting toe te passen en logiesgelegenheden
in het buitengebied te belasten met het gereduceerde tarief van €1.50. In een eerdere nota van het
college van 21.10.2020 werd dit voorstel o.a. toegelicht met het beleidsvoornemen om vanwege het
beperkte aanbod aan B&B’s in het buitengebied, de ontwikkeling hiervan te willen stimuleren om zo
het toeristisch potentieel van dit gebied beter te benutten. Vervolgens wees B&W u er ook op dat het
niet alleen mogelijk is in bepaalde gebieden een lager tarief vast te stellen, maar dat het ook mogelijk
is om logeeraccommodaties in het landelijk gebied geheel vrij te stellen van de logiesbelasting.
Hierbij zou ik er voor willen pleiten om een bijzondere groep overnachtingsadressen, zowel in de
Stad maar zeker ook in het buitengebied volledig vrij te stellen van logiesbelasting: het gaat om de
overnachtingsadressen die zijn opgenomen in het netwerk van Vrienden op de Fiets, zie voor meer
informatie over deze stichting: https://www.vriendenopdefiets.nl/. Deze stichting heeft geen
winstoogmerk, maar heeft zich tot doel gesteld om een netwerk te bieden van gastadressen ‘waar
sportievelingen op een gastvrije en voordelige manier kunnen overnachten tijdens hun fiets-of
wandeltocht’. Over het grondgebied van de gemeente Groningen lopen diverse lange afstand
wandelpaden, waarvan het Pieterpad niet alleen de bekendste, maar zeker ook een zeer populaire
route is. Ook lopen er over het grondgebied diverse lange afstand fietsroutes, zoals bijvoorbeeld de
LF 14 Saksenroute of e LF9 NAP-route. De mensen die deze routes volgen maken veelvuldig gebruik
van het netwerk van goedkope overnachtingsadressen van Vrienden op de Fiets.
Binnen de gemeente Groningen, verdeeld over de Stad (ca 30) en het buitengebied van Haren,
Glimmen en Noordlaren (ca10) bieden 40 particulieren ten behoeve van wandelaars en fietsers een
eenvoudige, goedkope overnachting aan via het netwerk van de stichting. De stichting Vrienden op
de Fiets hanteert hierbij een prijs van €22.50 per persoon per nacht, deze prijs is inclusief een goed
ontbijt. Daar wij zelf vlak langs het Pieterpad en de LF14 wonen zijn wij in 2020 ook gestart met ons
met een gastenverblijf aan te sluiten bij Vrienden op de Fiets en we hebben diverse wandelaars en
fietsers onderdak geboden. Het was mij daarbij een gruwel om per persoon bovenop de vastgestelde
adviesprijs van €22,50 pppn ook nog verplicht te zijn het in verhouding buitenproportionele bedrag
van €3.70 pppn als toeristenbelasting te moeten vragen. We zijn daarom al heel erg blij dat er nu een
voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad is aangeboden om in ieder geval voor de locaties
met lagere overnachtingsprijzen ook een lagere toeristenbelasting te gaan heffen. De nieuwe
tarieven zijn in verhouding tot de overnachtingstarieven van €22.50 pppn voor de adressen voor
Vrienden op de Fiets in ieder geval al wat redelijker.
Toch hierbij mijn vraag is of het mogelijk zou zijn, en zo ja of u ook genegen bent, om de niet
commerciële en goedkope overnachtingsadressen zoals die voor Vrienden op de Fiets helemaal vrij
te stellen van betaling van toeristenbelasting. Zeker de adressen in het buitengebied voldoen volledig
aan uw doelstelling zoals die verwoord is in de collegenota van 21.10.2020 en een dergelijk besluit
voorkomt voor de gastheren en gastvrouwen van die goedkope adressen ook een hoop nare
gevoelens om bovenop de overnachtingsprijs ook nog een in verhouding buitenproportioneel bedrag
voor de toeristenbelasting te moeten vragen. Wat zou het fijn zijn om voor deze niet-commerciële
gastlocaties in het netwerk van Vrienden op de Fiets bevrijd te zijn van de toeristenbelasting!
Met vriendelijke groeten (en blijf gezond!),
I. Hopkes

