
 

 Bij notariële akte opgericht 21 mei 2007. Inschrijving KvK onder nummer 30226641 
 

1 

 
 
Aan:      de leden van de Raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Betreft:  forensenbelasting 2023 
Afz. :     L.Weber, voorzitter Recreantenvereniging Bonte Vlucht. 
Datum:  16 nov. 2022. 
 
 
 
Geachte leden van de Raad, 
 
 
In 2017 en 2019 spraken wij voor uw Raad onze onvrede uit over de verhoging forensenbelasting met 
op rij 60%, 25%, 14,5% en een toekomst perspectief van 300% in 9 jaar tijd. Ik rekende voor dat het 
bedrag forensenbelasting in 2018 gelijk zou zijn aan de OZB voor een woning van €240.000. En ik 
benoemde dat er geen logica zit in de vergelijking van een recreatiewoning met een woning voor 
permanente bewoning. Ik vond BVH lokaal aan mijn zijde. 
Wie schetst mijn verbazing als ik vervolgens in nov. 2022 een motie ontdek van BVH lokaal, Open, 
D66 en Christen Unie waarin zij, om bij te dragen aan een financieel gezonde gemeente, voorstellen de 
forensenbelasting te verhogen van €349 naar €419. Een verhoging van 20%. Deze partijen overwegen 
dat: “forensenbelasting wordt betaald door de eigenaren van woningen”. 
Hoe komen zij daarbij? De meeste recreanten bezitten een stacaravan of huisje dat ’s winters wordt 
afgesloten. En waar recreanten een wat luxere recreatiewoning bezitten, met een waarde vanaf zo’n 
€50.000, hebben zij doorgaans ook een zakelijk recht op de grond. En betalen zij dientengevolge ook 
OZB. Naast de forensenbelasting.  
Ik kan u verzekeren dat er binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug geen recreatiewoning staat van 
€400.000. Waarde van het bezit van alle betalers forensenbelasting in uw gemeente ligt tussen de €3000 
en max €200.000. En het gemiddelde ligt niet in het midden want er zijn aanzienlijk meer caravans in 
privébezit dan recreatiewoningen. 
 
Maar misschien was de wens de vader van de gedachte. Wat u bereikt met deze exorbitante verhogingen 
zonder aankondiging, is dat de minder draagkrachtige recreant zal vertrekken uit uw gemeente. Hiermee 
voegt u zich aan de zijde van de projectontwikkelaars die jaarlijks flinke groepen minder draagkrachtige 
recreanten verjagen.  
Dat de gemiddelde koopwoning binnen De Gemeente Utrechtse Heuvelrug een waarde 
vertegenwoordigt van €400.000 betekent dat u een redelijk bemiddelde gemeente bent. Maar recreëren 
voor de gewone mens wordt steeds minder een optie binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Is dit 
wat u wil bereiken? 
 
Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat u forensen een makkelijke, anonieme prooi vindt die u wel 
kunt hebben. U had nog het fatsoen om voor verhoging van de toeristenbelasting de ondernemers aan 
tafel uit te nodigen en hen iets in ruil te bieden; namelijk dat een percentage van de opbrengst naar de 
sector zal gaan.  

Secretariaat: Hoefbladlaan 127 2555ED Den Haag 
NL34SNSB0772984786 t.n.v. Recreantenvereniging Bonte Vlucht 
Website: www.bontevlucht.nu  Email:  info@bontevlucht.nu 



 

 Bij notariële akte opgericht 21 mei 2007. Inschrijving KvK onder nummer 30226641 
 

2 

Recreanten daarentegen weten van niets, moeten op zoek naar informatie en krijgen niets in ruil. En 
waar zij in eerste instantie gerust werden gesteld door het voorstel van uw College, zal men  door dit 
amendement overvallen worden door de rekening in 2023.  
Voor een staplaats in uw gemeente betaalt men gemiddeld tussen €2500 en €3000. Deze bedragen en de 
energietarieven stegen dit jaar aanzienlijk.   
In tegenstelling tot het beeld dat de indieners van dit amendement lijken te hebben, behoort de 
gemiddelde recreant tot de groep die het zwaar te verduren heeft in deze tijd van kostenverhogingen.  
Veel mensen die minder bezig zijn met “een gezonde financiële huishouding” maar meer met de eindjes 
aan elkaar knopen. En die alleen de camping nog hebben als vakantiebestemming. Maar die u niet tegen 
zal komen aan uw loket. 
 
Schaam u, leden van de Raad. 
 
Met vriendelijke groet, 
Lucy Weber 
Voorzitter Recreantenvereniging Bonte Vlucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 


