
Woensdagavond 13 december 2017 hebben de politieke partijen CDA, VVD en GroenLinks het mogelijk 
gemaakt dat er vanaf 2018 per bezoeker een heffing voor vermaak gaat gelden.

Speelpark Oud Valkeveen heeft de afgelopen maanden gestreden voor een oplossing om de bezoekers niet de 
dupe te laten worden van een structureel gat in de begroting van de gemeente Gooise Meren, en is zeer verbaasd 
en teleurgesteld over de gang van zaken en het nu bereikte resultaat. Conform de beslissing van de gemeenteraad 
zal een jaarlijks belastingbedrag van meer dan 120.000 euro betaald moeten gaan worden. 

“Erg vreemd wat hier allemaal gebeurt, want er leek een oplossing in de maak die alle belanghebbenden recht 
doet. En dan nu opeens een akkoord in de gemeenteraad dat inhoudt dat vooral de bezoekers van Speelpark 
Oud Valkeveen voor het wegwerken van het tekort zullen moeten zorgen. Wij kijken met grote argwaan naar 
de gevolgde procedure en vragen ons af o.b.v. welke aannames en argumentatie dit besluit genomen is. Het lijkt 
erop dat de raad er nu voor kiest om over de rug van een partij het probleem in één klap op te lossen. Dit lijkt 
op klinkklare achterkamertjespolitiek,” aldus de directie van Speelpark Oud Valkeveen.

De beslissing is ook principieel zeer onjuist omdat Speelpark Oud Valkeveen gedurende het bijna 
honderdjarige bestaan nooit subsidie heeft ontvangen. De gemeente heeft ook geen speciale voorzieningen 
voor Oud Valkeveen getroffen. De wegen rondom Oud Valkeveen worden door onszelf onderhouden. Bij drukte 
worden eigen verkeersregelaars ingezet. Ook verricht de gemeente bijvoorbeeld geen acquisitie. Allemaal 
zaken die gebruikelijk zijn bij gemeentes die vermakelijkhedenretributie heffen. Ter vergelijking: het Spant! 
in Bussum zal ook de vermakelijkhedenretributie moeten gaan betalen, maar ontvangt jaarlijks van de gemeente 
Gooise Meren ook nog eens 525.000 euro subsidie. Overigens wordt voor het Spant! een aanvullende 
uitzondering gemaakt voor de congresbezoekers.

Speelpark Oud Valkeveen zal de komende tijd doorgaan met het aandragen van argumentatie tegen het 
akkoord. Zo zal het een onderzoeksbureau inschakelen om een objectieve ‘economische en maatschappelijke 
kosten- batenanalyse’ op te stellen van haar bijdrage aan de gemeente Gooise Meren. Omwille van de objectiviteit 
zal dit onderzoek ook in het perspectief geplaatst worden van de andere vermakelijkheden en bedrijven die 
als vermakelijkheid gezien kunnen worden. Bovendien zal het beleid van de gemeente betreffende deze 
vermakelijkheden nader geanalyseerd worden. 

In de tussentijd zullen wij via alle media de dialoog blijven aangaan met de inwoners van de gemeente 
Gooise Meren en onze bezoekers, waaronder de Facebookpagina Melkkoe Speelpark Oud Valkeveen. Op basis 
van de resultaten van het onderzoek zullen wij de nodige juridische stappen zetten.

Speelpark Oud Valkeveen 
gedwongen tot maximaal verzet 
tegen de vermaakbelasting.
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