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Geacht College, Geachte dames en heren. 

Met deze brief willen wij u van harte feliciteren met uw (her)verkiezing als raadslid c.q. wethouder 
van uw gemeente en wij wensen u daarbij alle wijsheid toe. 

Natuurlijk heeft u zich verkiesbaar gesteld, omdat u het beste voorheeft met uw gemeente en haar 
inwoners. Ongetwijfeld begint u uw termijn met frisse ideeën voor een goed klimaat in uw 
gemeente; een goed klimaat om in te leven en te werken, voor burgers, boeren en middenstanders. 

Zoals u weet is Nederland zeer geliefd bij recreanten, maar heeft u als bestuurder er wel eens bij 
stilgestaan wat het belang van de recreant voor uw gemeente is of kan zijn? 
Alle bedrijven in elk dorp profiteren mee van de aanwezigheid van de toerist. Bedrijven als de bakker, 
de slager, schoenwinkel, fietsenmaker en supermarkt enz.; allen varen er wel bij. 

Belangrijk is dan ook, dat de recreant zich thuis voelt in uw gemeente, dat-ie zich welkom voelt. 
Daarover maken wij ons echter zorgen, omdat we steeds weer geconfronteerd worden met de 
onbegrijpelijke heffing van toeristenbelasting. Niet alleen onbegrijpelijk, maar ook onverstandig, 
want op die manier jaagt u de recreant juist weg naar gemeenten waar geen toeristenbelasting 
wordt geheven. U doet uw eigen middenstanders daarmee tekort. 

Als organisatie van 1200 kleinschalige campings in Nederland staat de SVR bekend om haar 
gastvrijheid en betaalbaarheid en we zijn ervan overtuigd dat mede daardoor veel recreanten 
besluiten hun vakantie in Nederland door te brengen. 

Het zou een goede zaak zijn, wanneer ook de gemeentebestuurders hieraan zouden willen 
meewerken, onder andere - en misschien wel het meest belangrijk - door te beginnen met het 
verlagen (liefst afschaffen) van genoemde toeristenbelasting (die door veel recreanten immers 
gezien wordt als toeristenboetel). 

Wij hopen dat u met ons eens bent dat het voor iedereen noodzakelijk is, dat toeristen zich juist thuis 
voelen in uw gemeente. Wilt u zich daar ook voor inzetten? 

Voor de goede orde: u hoeft ons niet te antwoorden op deze brief, maar we hopen wel dat u aan de 
inhoud ervan de nodige aandacht wilt besteden. 

Hoogachtend, 
STICHTING VRIJE RECREATIE 
namens het bestuur. 
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Afschrift van deze briefis verzonden naar alle bij ons bekende recreatie-organisaties in Nederland. 

Broekseweg 75 • 4231 VD Meerkerk • Tel. 0183-352741 • Fax 0183-351234 • E-mail: info@svr.nl • Internet: www.svr.nl 
ING 21 66 100 • IBAN NL50INGB0002166100 • BIC INGBNL2A 


