
Al enige tijd is het fenomeen vermakelijkheidsretributie een 
thema op de agenda van de gemeente Gooise Meren. Voor alle 
duidelijkheid, vermakelijkheidsretributie betreft een belasting 
die een gemeente kan heffen voor ‘vermakelijkheden’ waarvoor 
de gemeente voorzieningen heeft getroffen, om zo deze kosten 
geheel of gedeeltelijk te verhalen op de eigenaar of exploitant.

Mocht de vermakelijkheidsretributie worden toegepast, dan 
moet er jaarlijks een fors bedrag worden afgerekend. Dit 
komt bovenop de aangekondigde 50% verhoging van het btw-
tarief van 6% naar 9%. De eerste indicaties geven aan dat er 
een bedrag van circa € 200.000 moet worden opgehoest; een 
klein gedeelte door de gesubsidieerde instellingen Muiderslot 
en Spant!, het leeuwendeel door Speelpark Oud Valkeveen 
dat zonder overheidssteun opereert. Een scenario dat voor 
een kleinschalig park met een rijke geschiedenis niet alleen 
onwenselijk, maar vooral ook onredelijk is. 

Waarom? Er zijn in Nederland slechts 10 gemeenten die 
vermakelijkhedenretributie heffen, maar deze hanteren wel 
een substantieel lagere heffing. Bijvoorbeeld de gemeente 
Loon op Zand. In die gemeente ligt de Efteling, misschien wel 
Nederlands grootste en toch zeker bekendste attractiepark. Dat 
trekt jaarlijks 4,7 miljoen bezoekers tegen hogere entreeprijzen 
dan Speelpark Oud Valkeveen en betaalt net iets meer dan  
€ 250.000. Saillant detail: als Speelpark Oud Valkeveen deel zou 
uitmaken van de aangrenzende gemeente Huizen, dan zou er 
geen vermakelijkheidsretributie betaald hoeven te worden.

Tot 2015 heeft de gemeente Gooise Meren zich niet 
geïnteresseerd in het speelpark. In 14 jaar tijd hebben we slechts 
twee (!) keer een wethouder op bezoek gehad, de burgemeester 
heeft überhaupt in zijn functie van burgervader nog nooit het 
park betreden. Tot vorig jaar was er niet eens een folder van 
Speelpark Oud Valkeveen op het gemeentehuis te vinden. En: 
het onderhoud aan de wegen deden we in het verleden velen 
jaren grotendeels zelf omdat de gemeente het simpelweg niet 
deed.

De vraag is, geacht College, waar komt de interesse nu dan 
plotseling vandaan? 

Het antwoord daarop is snel gevonden: u wilt juist nu Speelpark 
Oud Valkeveen en alle kinderen, ouders en grootouders die het 
park bezoeken, gebruiken om de balans van uw begroting op 
orde te krijgen. Want daar is de vermakelijkheidsretributie van 
€ 200.000 per jaar voor bedoeld, toch? 

De onredelijkheid van dit idee neemt alleen maar toe als u 
zich realiseert wat de betekenis van Speelpark Oud Valkeveen 
is. Want het park is een begrip in onze regio, je zou je bijna 
afvragen wie er niet groot mee is geworden. Sinds jaar en dag 
vinden kinderen hun weg naar dit park om onbekommerd, vrij 

en naar hartenlust te kunnen spelen. Om zich in een veilige 
omgeving in de buitenlucht met vriendjes en vriendinnetjes te 
kunnen uitleven. Vaders en moeders van nu, vaak ook opa’s en 
oma’s, komen hier graag met hun kinderen. En velen van hen 
hebben lang geleden zelf het park bezocht om te genieten van 
het kind-zijn. Want dat is waar Speelpark Oud Valkeveen voor 
bedoeld is: om kinderen zichzelf te laten zijn.

De unieke omgeving van het park is daar perfect voor. Het 
bosrijke natuurgebied tussen Huizen en Naarden, aan de rand 
van het Gooimeer, is een paradijs voor kinderen voor wie een 
veilige en royale speelplek in de buurt van het ouderlijk huis 
niet of nauwelijks te vinden is. 

In 2003 was het park overgenomen en sindsdien is er flink 
geïnvesteerd om het achterstallig onderhoud in het park weg 
te werken om er weer een kleine, intieme en vriendelijke 
speelplek van te maken. En om dat zo te houden, om de 
kwaliteit van het park hoog te houden, stromen alle inkomsten 
direct terug het park in. Dit altijd zonder steun van de 
gemeente. De enige handreiking die we de afgelopen 14 jaar 
mochten ervaren, was de bescheiden hulp bij het zoeken 
naar een overloopparkeerplaats. Het is op z’n minst wrang te 
noemen dat de gemeente zich wel direct meldt als er van het 
park geprofiteerd kan worden. 

De kleinschaligheid en de toegankelijkheid van het park zijn 
een bewuste keuze. We streven niet naar een maximaal aantal 
bezoekers of een zo groot mogelijke omzet, opgebracht door 
toevallige passanten of dagtoeristen. Het uitgangspunt is altijd 
geweest om spelen in het park voor gezinnen in de directe 
omgeving budgettair mogelijk en bereikbaar te maken en te 
houden; al jaren houden we vast aan gratis parkeren, is het 
toegestaan om eigen eten en drinken mee te nemen, houden 
we de prijzen van drankjes op het park laag, geven we gratis 
entree vouchers weg, steunen we goede doelen en proberen 
we de entreeprijs onder €10 te houden. Met de verkoop van 
e-tickets en door het hanteren van speciale tarieven voor 
diverse instellingen slagen we daar ook in. 

Speelpark Oud Valkeveen biedt bovendien meer dan alleen 
vertier, het is ook een plek waar je iets kunt leren. Niet voor 
niets is het park van oudsher een bestemming voor educatieve 
schoolreizen voor jonge kinderen, vooral ook voor scholen uit 
de directe omgeving. Omdat het park niet druk, leuk, leerzaam, 
overzichtelijk en veilig is.

We richten ons in deze open brief tot u, leden van de 
gemeenteraad en leden van het College, omdat we u in het 
besef willen laten verkeren dat u met het doorvoeren van 
deze vermakelijkheidsretributie niet alleen Speelpark Oud 
Valkeveen raakt, maar vooral de bezoekers. En dan in het 
bijzonder alle jonge kinderen uit eigen gemeente en uit de 

directe nabijheid daarvan. Kinderen uit gezinnen met soms 
heel bescheiden portemonnees die blij worden van iets 
simpels als lekker spelen. Niet voor niets staan deze kinderen 
bij ons altijd centraal en is het motto van het speelpark dan 
ook “Gewoon lekker spelen”. En niet voor niets maken we ons 
hard voor de toegankelijkheid van het park. Speelpark Oud 
Valkeveen was er altijd al voor kinderen die gewoon willen 
spelen en wil er altijd voor die kinderen blijven. Wilt u die 
ambitie op de tocht zetten?

Want het effect van uw plannen is helder: het toepassen van 
de vermakelijkheidsretributie leidt onvermijdelijk tot een 
verhoging van de entreeprijs. De kosten van de entreekaartjes 
zijn net voldoende om de investeringen in veiligheid en het 
onderhoud te kunnen voldoen.

Een noodzakelijke en door de gemeente opgelegde verhoging 
zal leiden tot een terugloop van het aantal bezoekers en ook 
zal de diversiteit van de bezoekers minder worden. Iets dat 
we altijd hebben willen vermijden. De optelsom hiervan 
betekent dat als gevolg van de hogere entreeprijzen, de 
bezoekersaantallen zullen dalen, daarmee zullen de inkomsten 
van het park automatisch omlaag gaan, geplande investeringen 
in de verbetering en veiligheid van het park op de tocht 
komen te staan en het voornemen van het speelpark, met haar 
aandeelhouder, om te investeren in de verduurzaming van het 
park zal op die manier worden getorpedeerd.

Met andere woorden: met uw vermakelijkheidsretributie 
ondermijnt u het voortbestaan van een geliefd speelpark, 
bedreigt u de toekomst van een gezonde onderneming en trekt 
u langzaam maar zeker de stekker uit een gezond bedrijf, waar 
vooral de kinderen uit uw eigen gemeente zich thuis voelen.

Namens al die kinderen van toen en nu, hun opa’s en oma’s, 
vaders en moeders doen we een beroep op u. Laten wij 
met elkaar ervoor zorgen dat dit historische, unieke en 
betekenisvolle park door kan worden gegeven aan een volgende 
generatie, zodat ook onze en uw kleinkinderen kunnen blijven 
genieten van buitenspelen op Oud Valkeveen. Wij doen ons 
uiterste best om het park toekomstbestendig te maken. Maar 
dit kunnen wij niet alleen. En zijn daarbij afhankelijk van 
uw beslissingen. We verzoeken u dringend af te zien van het 
opleggen van een retributie, aangezien deze heffing naar onze 
mening onwenselijk, niet doelmatig en buitenproportioneel is. 

Namens de directie, management en medewerkers van 
Speelpark Oud Valkeveen.
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