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Middelburg, 16 maart 2009-03
Betreft: Gemeentelijke Heffingen Nieuwkoop

Geachte Raad,
Hierbij uit ik mijn ongenoegen over de woonforensenbelasting welke u mij elk jaar weer
oplegt. De tarieven welke u hanteert raken kant nog wal.
Uitgangspunt is een stacaravan van 21 jaar oud, waarde €5.000,-. Alleen te gebruiken van
1-4 tot 1-10. De overige maanden is geen water en riool gebruik mogelijk.
De forensenbelasting geldt echter voor een heel jaar, zijnde €422,- en het rioolafvoerrecht
van €114,- (1-4 tot 1-10), totaal een bedrag van €536,Uitgaande van mijn verblijf van totaal 90 dagen in uw gemeente, kost mij dat een kleine
€6,- per dag aan belastingen. Ik denk niet dat uw inwoners genoegen nemen met een totaal
aan belastingen per jaar van €2.190,-Ook dit jaar zal ik weer een bezwaarschrift indienen en dit elk jaar doen, zolang de
gemeente Nieuwkoop niets aan deze onredelijke belastingen doet. Ook zal ik niet schromen
de media te benaderen, alsmede de landelijke politiek.
Waarom geen toeristenbelasting heffen tegen een landelijk gemiddelde. De provincie
Zeeland hanteert deze belasting in een eerlijke verdeling over alle toeristen. Nu wentelt u alle
belastingen af op een kleine en vooral oudere groep kampeerders, waarvan de meerderheid
toch al niet de rijkste zijn
Hoogachtend,

van den Berg
Dirck van Delenstraat 23
4336 DV Middelburg
e-mail: bergho@zeelandnet.nl
Bijlage: cc Bezwaarschrift
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Mijne heren,
Hierbij teken ik wederom bezwaar aan tegen de hoogte van het tarief woonforensenbelasting
en de rioolafvoerrecht.
Ten eerste wil ik u melden dat ik geen woonforens ben maar een recreant die ongeveer 3
maanden per jaar, afhankelijk van de weersomstandigheden, in de gemeente Nieuwkoop
doorbreng op het caravanpark "De Visotter", en wel in een stacaravan van 21 jaar oud met
een huidige waarde van € 5.000,-. De maanden november t/m maart is zelfs onmogelijk bij
gebrek aan leidingwater.
U berekent hiervoor aan forensenbelasting een bedrag van € 422,-(2008).
Een inwoner van de gemeente Nieuwkoop betaalt over een huis met een OZB waarde van
€ 250.000,- slechts een OZB van € 282,- (2008)
Mijn vraag aan u is waarom ik € 135,- meer moet betalen, terwijl ik slechts 3 maanden per
jaar in de gemeente Nieuwkoop verblijf in een stacaravan met een waarde van € 5.000,-Komt u alstublieft niet aan met de argumentatie dat u extra kosten moet maken voor de
recreant. In de jaren dat ik in Nieuwkoop verblijf heb ik daar niets van opgemerkt.
Ook mag u mij uitleggen waarom eigenaren van toercaravans en plezierjachten, dus de
overige recreanten niets betalen, terwijl daar een groot aantal ook meer dan 90 dagen in
Nieuwkoop vertoeven. Dit is duidelijk in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Tevens maak ik bezwaar tegen het tarief rioolafvoerrecht. Het afvalwater voer ik af in een
rioolsysteem dat niet door de gemeente is aangelegd, niet in eigendom is van de gemeente
en ook niet wordt onderhouden door de gemeente.

Het enige stukje riolering van de gemeente is een gemeenteput met pomp welke het
afvalwater over een afstand van ± 200 meter in het systeem van de provincie pompt.
Ik vraag u dan ook mij voor te rekenen of de heffing van € 113,88 (was € 76,34 in 2006!!) die
u mij oplegt ook de werkelijke kosten zijn. En dan bedoel ik de kosten over deze 200 meter.
Ook hier is de verhouding van inwoner tot recreant totaal scheef.
Al met al voel ik mij een melkkoe ten voordele van de gemeente Nieuwkoop. Vooral de
ongelijkheid van bejegening kwetst mij. Het is één groep recreanten die opdraait voor de
door u gehanteerde belastingen.
Neem een voorbeeld aan uw buurgemeenten die of 1% van de WOZ waarde hanteren of
een toeristenbelasting heffen per overnachting. Rioolafvoerrecht komt bij deze gemeenten al
helemaal niet ter sprake.
Daar ik geen inwoner van uw gemeente ben heb ik geen invloed op uw gemeentepolitiek,
dus is het aan u om deze ongelijkheid recht te zetten.
Uw reactie met belangstelling tegemoet ziende verblijf ik,
Hoogachtend,

H.C. van den Berg
Dirck van Delenstraat 23
4336 DV Middelburg

Tel. 0118-584422
Email, bergho@zeelandnet.nl

