
   

Amendement 
 

 Onderwerp Toeristenbelasting 

 

Datum 7 november 2022 

  

  

Registratienummer  

   

 

   
 

 
Aan de raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 7 november 
2022;  
 
gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
wordt door ondergetekenden voorgesteld het volgende amendement aan te nemen 
luidende als volgt: 
 

• De programmabegroting 2023 in die zin te wijzigen dat de tarieven 
toeristenbelasting in beide categorieën worden verhoogd, en wel vanaf 2023 
met € 0,50 en jaarlijks te indexeren, met als doel de (extra) opbrengst ten goede 
te laten komen aan het programma biodiversiteit; 

 
Motivering: 
De financiering van de biodiversiteit op lange termijn een punt van zorg blijft, omdat 
bevordering van biodiversiteit vooral gefinancierd wordt vanuit incidentele middelen. De 
opbrengst van toeristenbelasting wordt meestal aan de gemeentelijke reserves 
toegevoegd. Toeristenbelasting kan ook als doelheffing worden ingezet, d.w.z. dat de 
opbrengsten herkenbaar terug worden geïnvesteerd in natuur en landschap of daaraan 
nauw verwante toeristische voorzieningen. Veel houtwallen zijn in de afgelopen eeuw 
geheel of gedeeltelijk verdwenen.  Losse “boompartijen” en/of solitaire bomen in een wei 
komen nagenoeg niet meer voor. Agrariërs, ondernemers in de vrijetijdseconomie en 
onze inwoners profiteren van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van (toeristische) 
natuurrecreatie in Hof van Twente. Er zijn onvoldoende structurele middelen beschikbaar 
om ambities t.a.v. deze landschapselementen (inclusief fatsoenlijk onderhoud) te 
realiseren. Natuurbeheerders zien dat ze sinds corona te maken hebben met een nieuwe 
groep bezoekers. Met voldoende eigen financiering kunnen maatschappelijk partners, 
zoals lokale sponsors, de rentmeesters, de provincie, het Rijk, het Nationaal Groenfonds 
en de Europese commissie ook tot cofinanciering worden verleid. 

Deze opbrengsten kunnen binnen het programma biodiversiteit worden bestemd 
bestemmen voor de versterking en ontwikkeling van ecologische verbindingszones met 
toeristische waarden (bijvoorbeeld bloemrijke akkerranden, houtwallen en bijenroutes). 

Bovenstaande is voor ondergetekenden reden om dit amendement in te dienen. 
 
Ingediend door: 
In Beweging. 
M. Hutten  
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van 
Twente d.d. 7 november 2022 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
mr. A. Venema  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

h.meerman
Watermerk



   
 

   
 

 


