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Besteding per nacht & Werkgelegenheid

Besteding per nacht stijgt

Werkgelegenheid

In zowel Drenthe als heel Nederland stijgt de gemiddelde
uitgave per nacht. Dit geldt voor alle accommodatietypes,
waarbij de sterkste stijging te zien is bij de hotels. Daarbij
wordt het verschil tussen Drenthe en de rest van Nederland
steeds kleiner.

In 2 jaar zijn er 380 banen bijgekomen in de vrijetijdseconomie van Drenthe. Ondanks de grote groei in de
vrijetijdseconomie steeg de totale werkgelegenheid met
slechts 280 banen, doordat het aantal banen in de grootste
sectoren, zorg & handel, juist afnam. De vrijetijdseconomie
wordt daarmee steeds belangrijker voor de werkgelegenheid in Drenthe.
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In Drenthe zijn 14.840 banen toe te rekenen aan de
vrijetijdseconomie. 6.000 daarvan vallen in de horeca en
4.030 in de logiesverstrekking. Op plek 3 staat cultuur,
recreatie & amusement met 1.850 banen. Hier zit de
afgelopen 2 jaar wel de sterkste groei: +290.
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Type

Drenthe		

Nederland

2012

2017

2012

2017

Hotel

€ 61,80

€ 77,34

€ 74,74

€ 82,83

Kampeer

€ 17,88

€ 22,98

€ 20,97

€ 22,84

Huisjes

€ 33,33

€ 38,48

€ 36,75

€ 39,61

Groeps

€ 37,73

€ 42,94

€ 39,81

€ 42,05

In Drenthe wordt zo’n

€9.500.000,–
Eén van de verklaringen voor de gestegen besteding per
nacht voor zowel Drenthe als Nederland is dat Nederlanders
steeds vaker een korte vakantie ondernemen. Immers, hoe
korter de vakantie, hoe hoger de uitgave per dag. Tijdens
de economische crisis na 2008 werd nauwelijks bespaard
op de ‘grote vakantie’, maar ondernam men minder korte
vakanties.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Totaal R&T-sector (LISA)

6,0%

%R&T van totaal (LISA)

Banen in de R&T sector volgens landelijke R&T standaard
en aandeel R&T op Drentse werkgelegenheid.
Bron: LISA 2010–2017.

Besteding per nacht per accommodatietype in Drenthe en
Nederland, 2012 & 2017. Bron: CVO, op basis van
driejaars gemiddelden.

Bij kamperen en in de groepsaccommodaties is Drenthe al
helemaal op het gemiddelde niveau gekomen, terwijl dat in
2012 voor alle typen onder het landelijk gemiddelde was.
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meer uitgegeven aan korte
vakanties dan aan lange
vakanties!

Bestedingscijfers per nacht komen uit CVO.
CBS vraagt alleen naar aantal overnachtingen
en gasten en geeft geen inzicht in bestedingen
en gedrag van de gasten. Door de besteding per
persoon per nacht per accommodatietype uit
CVO te destilleren en te vermenigvuldigen met
aantallen uit CBS, komen we tot de Drentse
bestedingscijfers.
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Overzicht bestedingen in toerisme & recreatie

Binnenlands toeristisch
€ 215,8 miljoen

Vaste gasten
€ 23,6 miljoen

Dagje uit Nederlanders
€ 828 miljoen

In 2017 mocht Drenthe 5.873.000 binnenlandse
toeristische overnachtingen bijschrijven. Deze vallen
volgens CBS in 4 accommodatietypes uiteen. Via CVO is
daar een bedrag per overnachting (inclusief eten en
activiteiten) aan gekoppeld.

De vaste gast heeft een eigen tweede accommodatie: een
boot, huisje of (sta)caravan op een vaste plek. Zij kenmerken
zich door veel korte vakanties, waarbij ze de omgeving
al goed kennen, zich gedragen zoals een local en minder
uitgeven dan een toeristische vakantieganger: ruim
€ 14 p.p.p.n. Totaal in Drenthe gaat het om ruim
1,5 miljoen overnachtingen.

Het Continu VrijetijdsOnderzoek (CVTO) wordt in 2018
weer uitgevoerd; de laatste editie bevat data over 2015.
Totaal ondernemen Nederlanders 43,6 miljoen uitstapjes
in Drenthe, met een gemiddelde besteding van € 18,97.
waarvan 17,4 miljoen door niet-inwoners.

Type
accomm

Nachten
*1000

Uitgave
p.p.p.n.

€ Totaal

Hotel

471*

€ 77,34

€ 36,4 M**

Kampeer

1185

€ 23,21

€ 27,5 M

Huisjes

3659

€ 38,48

€ 140,8 M

Groeps

258

€ 42,94

€ 11,1 M

* Exclusief zakelijke overnachtingen
** M = Miljoen
Totale besteding binnenlandse toeristische overnachtingen
in Drenthe. Uitgaven betreffen kosten voor accommodatie,
vervoer, horeca, excursies en winkels.
Bron: CBS 2017 & CVO 2015–2017.

€ 20
0,58

0,70

3,45

4,49

€ 18

Zakelijke gasten
€ 30,3 miljoen
De zakelijke gast was goed voor het recordaantal van
300.000 overnachtingen in 2017. Deze overnacht in hotels
en dineert doorgaans iets uitgebreider dan de gemiddelde
gast.
Gemiddeld verblijft de zakelijke gast 2 dagen en besteedt
circa € 101,10 p.p.p.n.. Hieronder vallen alle kosten behalve
parkeren, congresdeelname en vervoer.

€ 15

Drenthe mocht in 2017 voor het eerst meer dan 1 miljoen
inkomende overnachtingen noteren. Deze mensen komen
voornamelijk uit Duitsland. De laatste landelijke bestedingscijfers dateren van 2014 en zijn daarmee te sterk verouderd
om te publiceren. Er zijn geen actuele cijfers voor OostNederland voorhanden. We streven ernaar in het volgend
overzicht feiten en cijfers wel bestedingscijfers te kunnen
melden.
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Nederland

Drenthe
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Buitenlandse gasten
Onbekend

0,63

toegangsprijzen, deelnamekosten, huurprijzen
bestedingen in winkels
overige kosten
vervoerskosten
parkeerkosten

Totale besteding binnenlandse toeristen aan dagjes uit
(uitgesplitst per kostenpost). Bron: CVTO 2015.

