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Geachte heer Jansen,

Mijn reactie heb ik in blauw onder uw antwoorden geplaatst.
Ter verduidelijking heb ik een aantal bijlagen bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Chris Sonnemans
Gevers Deynootweg 590
2586 BS Scheveningen

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.

Bij de besluitvorming over de Nota van Uitgangspunten Scheveningen - Kust hebben de
samenstellers gebruik gemaakt van cijfers tot en met 2007. Voor de keuze van bijvoorbeeld de
600 hotels en 3 theaters zijn bezoekerscijfers van 2008 niet relevant geweest.
Welke bronnen hebben de samenstellers van de nota gebruikt?

Bezoekers 2007
In de door B&W en de gemeenteraad aangenomen Nota van Uitgangspunten Scheveningen -
Kust van 11 december 2007 staat onder: Scheveningen anno 2007 op blz. 17:
Citaat:
.... "Scheveningen is met 18 miljoen gasten per jaar de best bezochte badplaats aan de Noordzee"
....
Let goed op. In de nota staat dus, dat in 2007 18 miljoen gasten Scheveningen Bad, Dorp en
Haven hebben bezocht. (zie bijlage 1)

Bezoekers 2006
Op de website van Den Haag staat op http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=57752
Bezoekerscijfers Den Haag 2006: 17,5 miljoen in Scheveningen Bad, Dorp en Haven samen. (zie
bijlage 2)
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Bezoekers 2005
In de door B&W en de gemeenteraad aangenomen  Achtergrondendocument behorend bij de
Nota van Uitgangspunten Scheveningen - Kust van 11 december 2007 staat op blz. 10
Aantal bezoekers in 2005: 13,9 miljoen
Aantal bezoekers in 1997: 10,8 miljoen
(zie bijlage 3)
In de agrarische sector worden bedrijfsresultaten over een verschuivende periode van 3 jaar
gemiddeld om seizoeninvloeden te corrigeren. Ook bij bezoekersaantallen van een
weersgevoelige badplaats dienen bezoekersaantallen en bedrijfsresultaten over een periode van 3
jaar verschuivend te worden gemiddeld. Over meerjarige gemiddelden kan dan een trend worden
afgeleid.

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.

De door u genoemde bronnen heb ik nergens kunnen vinden op de websites van de gemeente Den
Haag of internet. Ik zie ze gaarne tegemoet om ze te bestuderen. Ik neem aan. dat de cijfers
gebasseerd zijn op steekproeven oner bezoekers.
In het Holland Casino zetten de bezoekers gemiddeld Euro 90 om en het gemiddelde prijskaartje
van het Circustheater is ongeveer 60 Euro. Dan betalen veel bezoekers voor het parkeren van de
auto en gaan ze eten aan de boulevard en inkopen doen in de Palace Promenade, vooral als het
regent.
De uitgaven van bezoekers zijn de inkomsten voor ondernemers. Het enige, dat voor
ondernemers telt is de omzet en de winst.

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.
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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.

De bronnen, die u noemt heb ik nergens kunnen vinden op de websites van de gemeente Den
Haag of op internet. Ik zie ze gaarne tegemoet om ze te bestuderen.
In een persbericht van de gemeente Den Haag van 16 oktober 2007 staat, dat na de magere jaren
in de periode 2002-2004, het aantal hotelovernachtingen in Den Haag de afgelopen twee jaar
sterk is toegenomen. En de bezettingsgraad is op orde. Ik neem aan, dat de cijfers inclusief
Scheveningen zijn (zie bijlage 4)
De gemeente baseerd zich op lagere bezettingsgraden van 4 grote hotels.
Bedenk dat het Kurhaus in 2007 de grootste omzet ooit had en dat de winst van het Bilderberg
Hotels in 2007 86% hoger was dan in 2006. (zie bijlage 5 en bijlage 6)

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.

Op de website van het CBS heb ik geen gegevens over hotelovernachtingen in Scheveningen
kunnen vinden. Maar dat kan aan mij liggen.

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 Scheveningen Bad zijn een groot aantal bedrijven actief.
Zomer en winter: 90 restaurants, snackbars, café's, bars, dancings, kiosken, ijssalons
Zomer: 69 extra strandpaviljoens
ofwel
159 restaurants, snackbars, café's, bars, dancings, kiosken, ijssalons
68 winkels
49 hotels
5 casino's en speelhallen
1 bowlingbaan
1 circustheater
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1 bioscoop met 8 zalen

In totaal 285 ondernemingen die een economische rol spelen in de 4 seizoenen badplaats
Scheveningen Bad.
Bij een aantal zijn dubbeltellingen door  de combinatie van hotel-restaurant of casino-restaurant
Blijven over ongeveer 270 verschillende ondernemingen.
Alleen als u omzet- en winst cijfers hebt van al deze ondernemingen over een periode van
minimaal 2002-2007 kunt u een economische trend hard maken.

Uw economische cijfers rechtvaardigen op geen enkele manier de angst, de slapeloze nachten en
onzekerheid, die de slooplannen van de gemeente Den Haag hebben vreoorzaakt bij bewoners
van Scheveningen Bad.

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 zie alle bronnen die door de gemeente Den Haag zijn gebruikt, maar nog niet openbaar zijn
gemaakt gaarne tegemoet om ze te bestuderen.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet

Ronald Janssen
Projectmanager Scheveningen-kust


