Motie
Onderwerp

Horeca in de bres voor natuur en recreatie

Datum

1 november 2021

Registratienummer

EN

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 1 november 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
Gehoord de beraadslagingen;
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Constaterende dat:
• financiering van plannen voor het programma Kleurrijk Leven op lange termijn
een punt van zorg blijft, omdat bevordering van biodiversiteit vooral gefinancierd
wordt vanuit incidentele middelen;
• de opbrengst van toeristenbelasting meestal aan de gemeentelijke reserves
wordt toegevoegd;
• toeristenbelasting ook als doelheffing kan worden ingezet, d.w.z. dat de
opbrengsten herkenbaar terug worden geïnvesteerd in natuur en landschap of
daaraan nauw verwante toeristische en recreatieve voorzieningen;

IN

G

ET

Overwegende dat:
• agrariërs, ondernemers in de vrijetijdseconomie en onze inwoners profiteren van
de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van natuur en recreatie in Hof van Twente;
• er onvoldoende structurele middelen beschikbaar zijn om ambities t.a.v. deze
landschapselementen (inclusief fatsoenlijk onderhoud) te realiseren;
• natuurbeheerders zien dat sinds corona zij te maken hebben met een nieuwe en
toegenomen groep bezoekers;
• toeristen en recreanten een concurrerende prijs betalen voor hun overnachting in
de Hof in vergelijking met omliggende steden en gemeenten;
• in tegenstelling tot steden in de nabije omgeving, toeristen en recreanten geen
exorbitante parkeergeld hoeven te betalen in Hof van Twente;
Verzoekt het college:
• om met een voorstel te komen voor de verhoging van de tarieven 2022
toeristenbelasting per overnachting, als zijnde een bijdrage aan de
versterking van de ecologische en recreatieve verbindingszones in de Hof
en de (extra) opbrengst ten goede te laten komen van het programma
biodiversiteit ten behoeve van de versterking en ontwikkeling van ecologische
verbindingszones (o.a. houtwallen, vogels, bijenroutes, enz…).
en gaat over tot de orde van de dag;
Ingediend door:
GL.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van
Twente d.d. 1 november 2021
De raad van Hof van Twente,
De griffier,
de voorzitter,
mr. A. Venema
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

