
Geachte heer Sonnemans,

Naar aanleiding van uw vragen over bronmateriaal voor de economische gegevens over
Scheveningen d.d. 13 januari 2009 meld ik u het volgende:

In de Discussienota Masterplan Scheveningen-kust staat bij Scheveningen Bad dat er jaarlijks 14
miljoen toeristen Bad bezoeken.
Vraag 1: kunt u mij een overzicht sturen van de ontwikkeling van het bezoek aan Scheveningen-
Bad sinds de jaren 60.

De gemeente Den Haag heeft driemaal een bezoekersonderzoek laten uitvoeren door BRO
(1997/1998), Strabo (2003/2004) en opnieuw BRO (2007/2008), op basis waarvan een
indicatie gegeven kan worden van het aantal bezoekers aan Scheveningen-Bad. In
2003/2004 kwamen 13,9 miljoen bezoekers naar Scheveningen Bad (incl. evenementen).
In 2007/2008 waren dit er 11,8 miljoen. Dit is een afname van 15% t.o.v. 2003/2004. In
1997/1998 lag het bezoekersaantal op 10,8 miljoen.

In de brochure staat ook dat de bestedingen in 7 jaar met ongeveer 20% is teruggelopen.
Vraag 2: Kunt u mij het bronmateriaal sturen, waaruit deze teruggang blijkt.

In 1997 besteedde een 'bezoekeenheid' gemiddeld  33,- in Scheveningen Bad en in 2003
gemiddeld  31,-. In 2007 was dit  27,-. Dat is een afname van ca. 13% t.o.v. 2003 en ca.
18% t.o.v. 1997.
Deze cijfers zijn afkomstig uit het eerder aangehaalde bezoekersonderzoek, uitgevoerd
door BRO (1997/1998), Strabo (2003/2004) en opnieuw BRO (2007/2008).
In de discussienota is foutief vermeld dat het om een periode van 7 jaar gaat, het gaat om
een periode van 10 jaar.

Verder staat in de brochure, dat in de periode 2006-2008 de bezettingsgraad van de hotels
gemiddeld is afgenomen van 69% naar 62%.
Vraag 3: Kunt u mij het bronmateriaal sturen, waaruit de daling van de bezettingsgraad blijkt.
Kunt u mij het bronmateriaal sturen voor de verschillende grootte's van de hotels in
Scheveningen Bad en welke zijn meegeteld in de berekening.
Mocht u nog bronmateriaal hebben over de ontwikkeling van de bezettingsgraad in de periode
1980 - 2008 dan stel ik die ook op prijs.

De bezettingsgraad van de 4- en 5 sterren hotels bedroeg in 2006 69,4% en in 2007 circa
67,8%. De bezettingsgraden voor de maanden juli zijn eveneens bekend: 68,6% in
2005/2006, 67,2% in 2006/2007 en 62,5% in 2007/2008.
De genoemde cijfers zijn voor het Steigenberger Kurhaus, het Carlton Beach Hotel, het
Bilderberg Europa hotel en het Crown Plaza Den Haag Promenade.
Deze cijfers zijn afkomstig uit een eerste verkennend onderzoek door ERA met als bron
STR Travel (2008).
Dit onderzoek is in het begin stadium tussen juli en september verricht. In dezelfde
periode is het bezoekersonderzoek uitgevoerd. Deze cijfers moeten nog vastgesteld
worden door het college van Burgemeester en Wethouders en vormen de basis voor
verdere onderzoeken bij de visievorming.



Tenslotte staat in de brochure, dat de gemiddelde lengte van het hotelverblijf in de periode 2005-
2007 is gedaald van 3,5 naar 2,6 nachten.
Vraag 4: Kunt u mij het bronmateriaal sturen waaruit blijkt voor welke hotels, die daling geldt.

De gemiddelde lengte van het hotelverblijf in Scheveningen was in 2005 3,4 nachten, in
2006 2,9 nachten en in 2007 2,5 nachten.
Deze cijfers zijn afkomstig uit een eerste verkennend onderzoek door ERA met als bron
het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de discussienota staan geen cijfers over de omzetten en winsten van hotels in Scheveningen
Bad. Het kan zijn, dat de in de brochure opgenomen dalingen gepaard zijn gegaan, met gestegen
omzetten en grotere winsten.
Vraag 5: Kunt u mij bronmateriaal sturen over de omzetten en winsten van de hotels in
Scheveningen Bad.

Deze gegevens zijn bij de gemeente niet beschikbaar

In het algemeen kan ik u nog melden dat wij momenteel bezig zijn enkele onderzoeken geschikt
te maken voor openbare publicatie. Het rapport dat de basis heeft gevormd voor de Nota van
Uitgangspunten (ZKA) zal vandaag of morgen openbaar worden gemaakt. Enkele andere
publicaties zullen wij over circa twee weken op onze website plaatsen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

Ronald Janssen
Projectmanager Scheveningen-kust


