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BIJLAGE 1: Evaluatie Hotelbeleid Haarlem   
Bij: Informatienota Evaluatie hotelbeleid BBV 2015 / 452928  

 

Haarlem trekt steeds meer bezoekers. Dat is positief. Het aantal overnachtingen neemt al jaren toe en 

is in de afgelopen drie jaar verder gegroeid met bijna 60.000, dat is een groei van meer dan 20% in de 

periode 2011-2014. De  bezoekers dragen bij aan een vitale Haarlemse economie.  

 

Toerisme is een belangrijke en groeiende sector die voor de toekomst van groot economisch belang is, 

niet alleen landelijk maar ook voor Haarlem en de regio. De hotelsector levert een belangrijke bijdrage  

aan het toerisme. In de Economische Agenda (2016) wordt ingezet op toerisme ter versterking van de 

Haarlemse economie. In Haarlem werken momenteel ruim 5.000 mensen in de toeristische sector. Dat 

aantal is groeiend en dat typeert het belang van de sector voor de Haarlemse economie. 

 

A. Achtergrond: groei en evenwicht in kwaliteit 

 

Het aantal hotelkamers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is vanaf 2012 verder én substantieel 

gegroeid. De regio is zeer in trek bij dagjesmensen, toeristen en zakelijke bezoekers. In Haarlem is het 

aantal hotels en hotelkamers toegenomen, maar in absolute zin is dat relatief. Het gaat in Haarlem om 

een toename van circa 50 hotelkamers, tegenover een toename van 9.000 kamers in de MRA. Dit geeft 

aan dat de meeste hotelinitiatieven zich binnen de regio op Amsterdam en Haarlemmermeer richten, 

omdat daar nu eenmaal de grootste vraag is vanuit de toeristische en zakelijke markt. Binnen de MRA 

hebben Amsterdam en Haarlemmermeer samen bijna 90% van de voorraad aan hotelkamers. 

 

Het aantal overnachtingen in Haarlem is flink gestegen in de periode 2011 – 2014, van 282.000 naar 

340.000 overnachtingen. In 2004 waren dat er nog 220.000. De absoluut grootste toename vond plaats 

bij de hotels, maar relatief gezien is het aantal overnachtingen het snelst gegroeid in de B&B.  

 

Ontwikkeling overnachtingen per accommodatie in Haarlem 

 Overnachtingen Groei 

 2011 2014  

Hotels 243.000 276.000 11% 

B&B (en AirBnB etc.) 28.000 53.000 89% 

Camping  10.800 11.200 3% 

    

Totaal 282.000 340.000 21% 

 

De groei houdt aan 

De verwachting is dat de groei doorzet in de komende periode (bezoekers en overnachtingen). Dat 

tekent zich af in het aanbod: op dit moment zijn er in de MRA plannen (in verschillende mate van 

hardheid) voor 24.000 extra kamers. Verwacht wordt dat van deze ‘planvoorraad’ circa 9.500 kamers 

‘hard’ zijn en dus zeker worden gerealiseerd. Het merendeel hiervan bevindt zich in Amsterdam 

(6.500). Ook in Haarlem wordt groei verwacht: op dit moment kent Haarlem een ‘harde’ planvoorraad 

van bijna 200 hotelkamers. 

 

Positie van Haarlem (en Zandvoort) in de metropoolregio  

De regio telt eind 2015 bijna 680 hotels, die goed zijn voor ruim 42.000 kamers. Haarlem beschikt 

eind 2015 over circa 800 kamers en 15 hotels (met 10 of meer kamers). Zuid-Kennemerland beschikt 

over circa 8% van alle hotelkamers in de MRA. Haarlem is binnen de regio zodoende een - in absolute 

termen - kleine speler, maar heeft binnen Zuid-Kennemerland nog steeds de grootste hotelmarkt in 

aantal kamers, op de voet gevolgd door Zandvoort. 
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B. Evaluatie Hotelbeleid Haarlem 2012 – 2020 

 

In deze paragraaf wordt het hotelbeleid geëvalueerd, zoals afgesproken bij de vaststelling van het 

beleid in 2012 (STZ/EC/2012/30412). Er is gebruik gemaakt van bestaande bronnen. In de bijlage bij 

deze tekst wordt ingegaan op enkele gedetailleerde cijfermatige ontwikkelingen. 

 

Uitgangspunten van het huidige beleid zijn: 

 de markt zijn werking te laten doen, waarbij de gemeente de markt goed informeert over 

hotelontwikkelingen en mogelijke kansen binnen de gemeente (transparantie bevorderen);  

 marktinitiatieven te faciliteren en te toetsen op ruimtelijke inpasbaarheid. 

 bijzondere logiesvormen, als Bed en Breakfast, ‘slapen boven winkels of horeca’ en 

camperplaatsen, te stimuleren. 

 

1. Beleidsuitgangspunten: de markt zijn werking laten doen en marktinitiatieven faciliteren 
 

De gemeente vervult vanuit het hotelbeleid 2012 een faciliterende rol voor marktinitiatieven en 

informeert de markt, uit overwegingen van transparantie, over de lopende initiatieven. De markt zoekt 

zijn eigen weg. Er zijn in de afgelopen periode vele tientallen initiatiefnemers geweest die contact 

hebben gezocht met de gemeente en intensief begeleidt.  

In de afgelopen periode heeft de markt zijn werk gedaan. Het in 2012 geformuleerde beleid was 

gericht op het faciliteren van ontwikkelingen in de markt. Om weg te blijven van een al te ruim aanbod 

van hotelkamers (hotelbubbel), is door een gespecialiseerd bureau de marktruimte in Haarlem voor 

hotelkamers bepaald tot 2020. Dat geeft kwantitatief richting. 

 

Uiteindelijk is het de keuze van de initiatiefnemer om een ontwikkeling in gang te zetten. En dat is 

vaak een ondernemerskeuze gebaseerd op inschattingen van financiën en bijbehorende risico’s. 

Anders dan in Amsterdam, waar de hotelkamerprijzen en bezettingsraden beduidend hoger liggen dan 

in Haarlem, valt de keuze voor een hotel of de woonfunctie, nogal eens ten voordele van de 

woonfunctie uit, die zeker in de binnenstad van Haarlem (financieel) krachtig is. Dit impliceert dat de 

keuze voor een hotel flink toeneemt als het bestemmingsplan alléén die functie mogelijk maakt. 

 

Grote vraag, voldoende aanbod 

Horwath berekende in 2011 een ‘marktruimte’ van circa 400 kamers tot 2020. Die marktruimte is een 

inschatting / indicatie van een plafond of bovengrens, waarbij de het aantal hotelkamers te groot 

wordt. Er komt in een dergelijk geval spanning te staan op wat de hotelmarkt maximaal aan kan.  

Deze marktruimte is in 2016 nog niet ingevuld. Er is wel sprake van een toename aan het aanbod, voor 

een deel bij de hotels, en voor een groter deel bij de ‘B&B en overige accommodaties’. Gezamenlijk 

konden zij de groei van aantal overnachtingen gemakkelijk aan.  

 

Is er dan te weinig groei gerealiseerd? Er zijn hotelkamers bijgekomen, maar (nog) beduidend minder 

dan de in 2012 ingeschatte marktruimte (tot 2020 in totaal 400 kamers). De andere kant is dat de 

hotelmarkt niet bovenmatig onder druk staat door grote aantallen kamers die zijn gerealiseerd. 

Bovendien is een fors deel van de toename in overnachtingen opgevangen in de overige logiesvormen 

(als B&B’s, AirBnB).  

Hadden we meer kunnen doen? De keuze ligt bij de markt. En als we naar andere gemeenten kijken, 

dan zien we over het geheel vergelijkbare ontwikkelingen (Zwolle, Breda, Den Bosch, Leiden). 

Uitzonderingen binnen de MRA zijn Amsterdam en Haarlemmermeer, 

 

De conclusie is dat de vraag naar hotelkamers van bezoekers in Haarlem groot en groeiend is. Ook het 

aanbod is voldoende ruim. Er is sprake van een ‘ontspannen’ markt, waarin de markt / initiatiefnemers 

ruime mogelijkheden en informatie krijgen. Ook in vergelijking met andere gemeenten is in 

kwantitatieve zin sprake van een ´normale´ ontwikkeling.  

Als alle hotelplannen die momenteel in de pijplijn zitten, worden gerealiseerd is de destijds 

ingeschatte marktruime (nog) niet ingevuld. In de afgelopen periode is er sprake geweest van een 
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toename van hotelkamers, terwijl enkele grote spelers hotelkamers hebben vernieuwd / gerenoveerd. 

 

Financieel gunstige ontwikkeling en perspectief 

De toename van het aantal kamers (circa 50) en het aantal overnachtingen (circa 60.000) heeft een 

direct en positief effect gehad op de inkomsten toeristenbelasting, die zijn toegenomen van circa 

500.000 euro in 2011 naar bijna 1 miljoen euro eind 2014. Dit is meer dan in 2012 ingeschat, omdat 

ook de toeristenbelasting (per persoon per nacht) in de achterliggende jaren flink is toegenomen (van 2 

euro naar 3,5 euro p.p.p.d.). De cijfers toeristenbelasting over 2015 zijn op dit moment nog niet 

bekend. De extra overnachtingen zorgen bovendien voor toegenomen werkgelegenheid en extra 

bestedingen in de stad. Op basis van een schatting op basis van het aantal overnachtingen zijn ten 

opzichte van 2012 de bestedingen toegenomen tussen de 3,5 miljoen en 5 miljoen euro. 

 

Verwachte groei  

Er bevinden zich op dit moment nog circa 200 hotelkamers in de pijplijn (‘harde plannen’), die de 

komende twee tot drie jaar waarschijnlijk gerealiseerd worden. Het gaat in hoofdzaak om twee grote 

herontwikkelingen (Zijlsingel en Station). Opvallend is dat het grootste deel van de plannen in de 

pijplijn bestaat uit hotels in het goedkopere segment (drie sterren). 

 

Kwalitatief: verbreding van het aanbod 

In de huidige situatie is sprake van een groot aanbod van 4 sterrenkamers. In de pijplijn zit een groot 

aantal 3 sterrenkamers. Het nog steeds groeiende aanbod B&B en overige accommodaties ’ vult het 

aanbod in het onderste segment in. Er is dus ook kwalitatief sprake van een evenwicht in de Haarlemse 

hotelmarkt. In de afgelopen jaren is het aanbod verbreed. 

 

Het ontbreekt in Haarlem aan een vijfsterren hotel. Dit is niet bevreemdend aangezien de vraag 

(zakelijk en toeristisch) naar dergelijke hotels over het algemeen vooral in Amsterdam voldoende is 

om gezond te exploiteren, vanwege de relatief hoge kosten (basisnormen classificatie) waar deze 

hotels mee te maken hebben.  

Het is aan de markt om een dergelijk hotel te realiseren. De gemeente zou dat desgewenst kunnen 

stimuleren door via het bestemmingsplan sturend op te treden of een bepaald pand via goede 

marketing scherp en duidelijk in de markt te zetten. Daarbij kan mogelijk sprake zijn van een lagere 

grondopbrengst, maar daar staat tegenover dat daar via andere mechanismen (extra koopkracht, 

toeristenbelasting, museumbezoek) er voor de stad in geheel positieve economische effecten zijn. 

 

De conclusie op deze onderdelen is om het beleid uit 2012 voort te zetten. 

 

2. Beleidsuitgangspunt: bijzondere logiesvormen stimuleren (als B&B, AirBnB) 
 

Hotels vormen onderdeel van een ´breed´ totaalaanbod aan accommodaties, dat steeds meer uit 

kleinschaligere initiatieven bestaat, zoals het aanbod van B&B’s en AirBnB. Deze krijgen - ook in 

Haarlem - steeds meer voet aan de grond. In Haarlem vormen dergelijke ´overige accommodaties´ 

onderdeel van het beleid. 

Het groeiend aantal ‘toeristisch recreatieve’ bezoekers wordt voor een belangrijk deel 

geaccommodeerd in de B&B en ‘overige accommodaties (als AirBnB)’: de groei was fors (van 25 

naar circa 300 adressen). In vergelijking daarmee nam het aantal hotelkamers beperkt toe (met 50 op 

de 750). De hotels accommoderen ruim de helft van de groei in overnachtingen (circa 33.000 

overnachtingen extra).  

 

De gemeente heeft de afgelopen jaren Bed & Breakfast (B&B) en short-stay gestimuleerd door deze 

vormen in bestemmingsplannen onder de woonfunctie mogelijk te maken. Daarbij wordt voor B&B 

uitgegaan van maximaal twee kamers en vier personen en maximaal 35% van het woonoppervlak en 

maximaal twee maanden verhuur. In het bestemmingsplan Oude Stad is Slapen boven winkels 

mogelijk gemaakt, als een vorm van short stay. Ook het slapen boven winkels en horeca in de 

Haarlemse binnenstad, draagt bij aan een vitale binnenstad. Door de compensatie en betalingsregeling 

voor woononttrekking ten behoeve van slapen boven winkels of horeca in de binnenstad te laten 
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vervallen, is het gemakkelijker gemaakt voor ondernemers om verblijfsaccommodatie boven winkels 

en/of horeca te ontwikkelen in de binnenstad. 

 

Voor de B&B accommodaties is een informatiepakket opgesteld, waarin registratie, regelgeving en 

handhaving aan de orde komen. Dit is digitaal beschikbaar op de gemeentelijke website. In nieuwe 

bestemmingplannen in de binnenstad wordt binnen de woonfunctie in beginsel een Bed & Breakfast-

functie mogelijk gemaakt. Bij een ouder bestemmingplannen wordt op verzoek een verkorte procedure 

toegepast en kan verklaring van geen bedenking afgegeven worden.  

 

In de komende periode zal de gemeente in samenspraak met Cocensus het gesprek met AirBnB blijven 

voortzetten over manieren om de toeristenbelasting te heffen. 

 

Vanuit de gedachte van verbreding van het aanbod wordt ook ingezet op het stimuleren van de 

riviercruise en het realiseren van camperplaatsen (zie hierna).  

 

De conclusie is dat het beleid in de afgelopen jaren heeft gewerkt en wordt doorgezet. De mogelijke 

oneerlijke concurrentie die dit mogelijkerwijs de hotelsector aan kan doen, wordt vanuit de gemeente 

zoveel als mogelijk beperkt door heldere communicatie en handhaving van de verplichtingen die deze 

logiesvormen hebben.  

 

3. Beleidsuitgangspunt: realisatie van camperplaatsen in Haarlem 

 

Camperplaatsen zijn (nog) niet gerealiseerd in Haarlem. De campermarkt in Nederland is een 

groeimarkt, maar er is in Haarlem nog geen camperlocatie. Er lopen gesprekken en meerdere 

initiatieven zijn verkend (zoals Saplaza / Veerplas). De exploitatie van een camperplaats (6-12 

plekken) wordt overgelaten aan de markt. Beheer en exploitatie zijn naar opbrengst ‘marginaal’ en het 

is waarschijnlijk dat de exploitatie wordt uitgevoerd in combinatie met een bestaande activiteit 

(camping, hotel). 

 

Conclusie is dat wordt doorgegaan met het interesseren van de markt voor camperplaatsen. Een en 

ander zoals recent in de beantwoording van de motie hieromtrent is aangegeven. 

 

C. Regionaal beleid en samenwerking  

 

In de hotelmarkt, die onderdeel is van de economische sector toerisme, wordt in toenemende mate 

regionaal samengewerkt. Binnen de MRA is Haarlem een kleine speler. Het accent binnen de MRA 

ligt op Amsterdam en Haarlemmermeer, die samen 90% van het hotelkamer-aanbod herbergen en een 

groot deel van de plannen in de ‘pijplijn’. In het beleid van beide gemeenten (en de regio) is er een 

accentverschuiving van ‘sturen op hoeveelheid hotelkamers’ naar ‘sturen op de kwaliteit’. Recentelijk 

komt steeds meer nadruk te liggen ‘op het sturen op toegevoegde waarde op de betreffende locatie’.  

 

Het hotelbeleid Haarlem uit 2012 sluit aan op het (actuele) regionale beleid. In de regionale 

hotelstrategie (2016-2022) en de Strategische Agenda Toerisme 2025 is het regionale beleid 

uitgeschreven. We gaan hieronder in op beiden in. 

 

Regionale hotelstrategie MRA  

De regionale hotelstrategie streeft naar een evenwichtige balans tussen vraag en aanbod van 

hotelkamers. Dit betekent dat vraag en aanbod weliswaar in de gaten gehouden wordt, maar 

kwalitatieve groei van de regio staat centraal bij uitbreiding van kamers door hotelinitiatieven.  

 

Het Haarlemse beleid uit 2012 sluit naadloos aan bij de regionale hotelstrategie 2016-2022 van de 

MRA, die in 2013 is opgesteld. Haarlem heeft net zoals de andere MRA gemeenten met deze strategie 

ingestemd.  

Instrumenten als kansenkaart, regionale hotelmonitor en hotelladder zijn of worden hiervoor 

ontwikkeld. Haarlem levert gegevens aan de MRA voor de hotelmonitor (hoe staat het met Haarlemse 



5 

 

nieuwe initiatieven) en heeft ook een Haarlemse kansenkaart met criteria en beschrijving van de 

gebieden gemaakt. Op deze wijze kunnen nieuwe initiatieven goed van informatie worden voorzien en 

kan in een vroeg stadium afgewogen worden of een initiatief kansrijk is. Er wordt een regionaal 

adviesteam ingesteld, die vooral bij nieuwe initiatieven in Amsterdam en Haarlemmermeer, 2 twee 

grootste hotelmarkten in de MRA, wordt ingezet.  

 

 

D. Overig / samenhangend 

  

Zakelijke markt: groeipotentie  

In het hotelbeleid van 2012 worden geen doelstellingen geformuleerd voor de zakelijke markt. In de 

rapportage van Horwath komt dat wel aan de orde: de hotelmarkt in Haarlem wordt op het onderdeel 

zakelijke markt als ´zwak´ getypeerd. Het gaat dan om overnachtingen vanuit de aanwezige zakelijke 

dienstverlening en / of op basis van congressen / bijeenkomsten. In deze sector lijkt voor Haarlem veel 

winst te behalen.  

Er zijn initiatieven van Haarlem Marketing en de hotelbranche om in samenwerking te komen tot 

versterking van de congresmarkt. Ook hier geldt het adagium dat de overheid faciliteert en dat het 

initiatief bij de markt ligt, conform het huidige beleid. 

 

Maatwerk in parkeren 

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan het faciliteren van de behoefte van ondernemers naar maatwerk 

bij het parkeren. Het gaat daarbij om het ‘geheel of gedeeltelijk’ betalen van de parkeerkosten voor de 

klant – consument, maar ook het aanschaffen van grotere hoeveelheden parkeerkaarten (bij 

evenementen en congressen). In samenwerking met de hoteliers is recent een proef gestart om dit in de 

praktijk te brengen. De eerste resultaten hiervan zijn succesvol. De pilot, die momenteel wordt 

uitgevoerd, wordt in het tweede kwartaal van 2016 geëvalueerd en mogelijk verder in Haarlem 

uitgerold.  

 

Participatie partners in de stad en regio 

De evaluatie is eerder besproken met de hoteliers, Haarlem Marketing, Metropool regio Amsterdam en 

de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, die de regionale hotelstrategie aansturen. 

De hoteliers kunnen zich vinden in voortzetting van het huidige hotelbeleid. Wel manen zij aan tot 

voorzichtigheid bij het trekken van conclusies over de groei van hotelovernachtingen en de 

marktruimte, aangezien hotelovernachtingen per persoon berekend zijn en marktruimte in hotelkamers 

geteld wordt. Voor de hoteliers zijn omzet per kamer en bezettingscijfers het belangrijkste. De 

meningen over marktruimte voor Haarlem in relatie tot gezonde balans met de huidige hotelmarkt 

lopen onder de hoteliers uiteen. De gemeente volgt hierin de aangegeven marktruimte uit het Horwath-

onderzoek uit 2011, die is gesteld op 400 kamers tot 2020. 

 

Dynamiek in de regionale samenwerking 

In 2016 wordt het Amsterdamse aandeel van de regionale Hotelstrategie aangepast. Dit heeft te maken 

met de Amsterdamse discussie over de balans in de stad door de toenemende toeristenstroom. Het ziet 

er naar uit dat Amsterdam terughoudender zal worden voor wat betreft hotelontwikkelingen in geheel 

Amsterdam. Dit heeft waarschijnlijk consequenties voor de regio doordat meer hotelinitiatieven zich 

zullen melden in de regio, die niet in Amsterdam terecht kunnen. Via de hotelmonitor zal blijken of dit 

ook voor Haarlem van toepassing is. Twee keer per jaar levert Haarlem gegevens aan voor de 

regionale hotelmonitor en jaarlijks rond april zijn de cijfers van de hotelovernachtingen (inclusief 

overige accommodatievormen) bekend. Deze worden met de hotelmarkt gedeeld. 
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Bijlage: cijfermatige ontwikkelingen 

 

De laatste vier jaar is er in Haarlem één hotel bijgekomen, met 12 kamers (en circa 50 bedden) in de 

binnenstad (Local Hostel, Spiegelstraat in 2013).   

 

Haarlem: accommodaties (hotels, B&B en overig aanbod) 

aantallen   2011                        2015 

hotels        14    15 

kamers       750   800 

overig (B&B)      ca. 25   150      

 

In het Horwath onderzoek (2011) waren de kleine hotels Donatella en de Oude Waegh niet 

meegenomen, terwijl deze nu wel in de hotelmonitor staan geregistreerd. Het Ambassador was toen 

nog gesplitst in twee hotels  (Joop’s hotel werd toen apart genoemd). Eenzelfde vertekening geldt ook 

voor ‘overig’, waarin het aantal kamers dat ‘particulier’ (bijvoorbeeld AirBnB) wordt aangeboden 

bijna dagelijks fluctueert / groeit. 

Momenteel registreren we 15 hotels voor de regionale hotelmonitor, die samen 801 kamers hebben. 

De laatste jaren zijn er 50 kamers bijgekomen. Naast het Local Hostel met 12 kamers, heeft het van 

der Valk Hotel Haarlem uitgebreid met 21 kamers, evenals het Ambassador, dat 11 kamers erbij kreeg.  

 

Pijplijn 

Het ziet er naar uit dat komende jaar hotel de Ripper (22 kamers ) gerealiseerd gaat worden. Ook 

Zijlweg 1 (ruim 80 kamers ) en het Zocherhotel (bijna 90 kamers op het station in het oude gebouw 

van de RVD) is al vergevorderd. Lion Dór heeft plannen om met 12 kamers uit te breiden, ten koste 

van de vergaderfaciliteit. Initiatieven uit het verleden, zoals bijv. op de locaties Drijfriemenfabriek, 

Brinkmann en Egelantier staan op losse schroeven. Markante panden in de binnenstad of leegstaande 

kantoorlocaties, of ontwikkelgebieden als de Oostpoort blijven in trek als hotellocaties, maar worden 

pas op de monitor gezet zodra het initiatief concreter is, en verder rijkt als idee.  

 

Initiatieven 

De afgelopen jaren is een tiental concrete initiatieven gefaciliteerd. Sinds het uitbrengen van de 

Kansenkaart in 2014, met tekst en toetsingscriteria (zie bijlage 4 ), kunnen initiatieven vaak al vooraf 

betere inschattingen doen over de haalbaarheid ervan.  

 

Bed & Breakfast en particuliere verhuur  

In 2012 werd uitgegaan van ca. 25 particuliere adressen die Bed & Breakfast verstrekten (ongeveer 50 

kamers). Inmiddels registreert Cocensus, die voor Haarlem de toeristenbelasting int, eind 2014 circa 

150 particuliere adressen (hierbij is geen onderscheid tussen B&B en particuliere verhuur zoals 

AirBnB gemaakt). Een ieder die begin 2016 op internet zoekt naar AirBnB, constateert dat het aanbod 

in Haarlem gestegen is tot ruim 300 adressen.  

Particuliere verhuur is aan regels verbonden, zo mag bijvoorbeeld maximaal twee maanden per jaar 

worden verhuurd. Deze regels zijn duidelijk uitgewerkt en beschikbaar op de gemeentelijke website. 

De gemeente is met Cocensus in gesprek geweest met AirBnB om afspraken te maken over de 

mogelijke inning van toeristenbelasting bij boeking. Dergelijke afspraken zijn al eerder met 

Amsterdam gemaakt. AirBnB geeft aan hieraan tegemoet te willen komen, maar zeer beperkt te zijn in 

capaciteit. Men voorziet op zijn vroegst te kunnen handelen in 2017. Tot die tijd biedt men aan om te 

faciliteren dat op de AirBnB website na boeking de lokale / gemeentelijke regels voor het betalen van 

toeristenbelasting worden getoond. 

 



 

Informatienota 
Onderwerp: Evaluatie hotelbeleid Haarlem 

BBV nr: BBV 2015 / 452928   
 

1. Inleiding 

Haarlem is een aantrekkelijke bestemming voor dagjesmensen en toeristen, trekt steeds meer 

bezoekers en deze dragen allen bij aan een vitale Haarlemse economie. De aanleiding om 

Haarlem te bezoeken is meestal een combinatie van redenen (cultuur, evenementen, 

winkelen, erfgoed, ligging, museumbezoek, restaurants). De kracht van dít Haarlems 

‘toeristisch recreatief product’ resulteert in een toenemend aantal overnachtingen, die in de 

afgelopen drie jaar verder zijn gestegen. De extra overnachtingen zorgen voor toegenomen 

werkgelegenheid en extra bestedingen in de stad, terwijl voor de gemeente de inkomsten uit 

de toeristenbelasting stijgen. Deze inkomsten bedroegen eind 2014 circa een miljoen euro, dit 

is bijna een verdubbeling  in drie jaar. 

Overnachtingen vinden grotendeels in de beschikbare hotelaccommodaties plaats. In 2012 

heeft de gemeenteraad van Haarlem het hotelbeleid tot 2020 vastgesteld (kenmerk 

STZ/EC/2012/30412). Afgesproken is het beleid na drie jaar te evalueren (zie bijlage).  

 

2. Kernboodschap 

 

Positieve ontwikkeling hotelmarkt  

In Haarlem wordt nog steeds goed aan de groeiende vraag naar overnachtingen voldaan. In 

vergelijking met andere gemeenten is er in het aanbod sprake van een ´normale´ 

ontwikkeling, ook als de hotelplannen die momenteel in de planning zitten, worden 

gerealiseerd. De destijds door een extern bureau ingeschatte ruimte in de markt (tot 2020) is 

nog niet volledig ingevuld: door de aanhoudend groeiende vraag, is er in Haarlem nog 

marktruimte voor uitbreiding van het aantal bedden. 

 

Kwalitatieve verbreding van het aanbod  

Er is een groot aanbod van 4 sterrenkamers en in de planning / pijplijn zit een behoorlijk 

aantal 3 sterrenkamers (bijna 200). Het nog steeds groeiende aanbod Bed &Breakfast en 

overige accommodaties (als AirBnB) vullen het aanbod in het onderste segment van de markt 

(1/2 sterren) in. Deze toename zorgt voor kwalitatieve verbreding van het kameraanbod. De 

gemeente heeft het aanbod B&B in de afgelopen periode gestimuleerd door mogelijkheden 

(in bestemmingsplannen) te scheppen. De regelgeving bij particuliere verhuur zoals AirBnB 

wordt gecommuniceerd op de website van de gemeente.  

 

Hotelbeleid onveranderd  

Het hotelbeleid is gericht op het door de gemeente faciliteren van ontwikkelingen in de markt 

en het informeren over de mogelijke kansen. De gemeente heeft en houdt een beperkte rol en 

laat de markt zijn werking doen. Er wordt getoetst op ruimtelijke inpasbaarheid. Bijzondere 

logiesvormen, als Bed en Breakfast en ‘slapen boven winkels óf horeca’ wordt gestimuleerd.  

Deze uitgangspunten uit 2012 bieden nog steeds een goede basis voor hotelontwikkelingen én 

het stimuleren van andere vormen van logiesverstrekking.  

 

3. Consequenties 

 

Samen met de partners in de stad en regio 

Op basis van de evaluatie wordt het hotelbeleid onveranderd doorgezet, in goede 

samenwerking met de partners in de stad. De evaluatie is besproken met de hoteliers, 
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Haarlem Marketing, Metropool regio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en 

Haarlemmermeer, die de regionale hotelstrategie aansturen. De hoteliers kunnen zich vinden 

in voortzetting van het huidige hotelbeleid.  

 

Actieve inzet op verdere versterking  

In de Economische Agenda (2016) wordt ter versterking van de Haarlemse economie ingezet 

op het speerpunt toerisme, waarvan de hotelsector onderdeel is. Haarlem biedt  - gezien de 

kwaliteit van het ‘toeristisch product’ - kansen voor extra hotelontwikkelingen. De gemeente 

draagt die kansen actief uit en werkt daarbij samen in de regio. In de afgelopen jaren is 

´aangehaakt´ op het regionale hotelbeleid: Haarlem sluit aan op de regionale hotelstrategie 

van de Metropool Regio Amsterdam. Lokaal en regionaal beleid lopen met elkaar in de pas 

en er is sprake van samenwerking en afstemming.  

 

Stimuleren van camperplaatsen en riviercruise, realisatie stadscamping 

Daarnaast wordt ingezet op het stimuleren van de riviercruise en het realiseren van 

camperplaatsen en een stadscamping. De gemeente heeft in het recente verleden een 

uitgebreide verkenning gedaan, locaties onderzocht en gesprekken gevoerd, maar dat heeft  

nog niet geleid tot realisatie van camperplaatsen en/of een camping. Op dit moment worden 

gesprekken gevoerd met initiatiefnemers op twee locaties in Haarlem.  

 

Inzet op zakelijke bezoeker  

Om de Haarlemse economie verder te versterken wordt ingezet op de kansen die de zakelijke 

markt biedt. Er lopen initiatieven van Haarlem Marketing en de hotelbranche om in 

samenwerking te komen tot versterking van de congresmarkt en daarmee het aantal zakelijke 

overnachtingen. Ook hier geldt dat de overheid faciliteert en het initiatief bij de markt ligt. 

 

4. Vervolg 

 

Haarlem zet het hotelbeleid voort, blijft de markt volgen en actief informeren en initiatieven 

faciliteren. Haarlem positioneert zich binnen de MRA als ‘Authentiek Haarlem’ en nabij 

‘Amsterdam Beach’ (Zandvoort). Amsterdam zet – vanuit de gedachte van balans in de stad - 

voor het centrum in op een restrictief beleid als het gaat om extra hotelcapaciteit in de 

komende periode. Dit biedt kansen voor Haarlem en daar wordt actief en in samenwerking 

met de regio op ingespeeld door gerichte marketing van de mogelijkheden (bijvoorbeeld via 

informatieve brochures en contacten met de regionale hotelloods). In de komende periode zet 

de gemeente met Cocensus het gesprek met AirBnB voort over manieren om de 

toeristenbelasting te heffen. In de regionale samenwerking wordt gezocht naar het 

gezamenlijk identificeren van kansen en mogelijkheden binnen de MRA.  

 

5. Bijlagen 

Bijlage 1: Evaluatie Hotelbeleid 2012 – 2020. 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris    de burgemeester 



Vragen Trots Haarlem over verhuur woonruimte aan toeristen 

per mail 9 maart 2016 

Vraag 1  

Wat het huidige beleid van de gemeente is met betrekking tot het wel/niet toestaan van permanente en 

volledige verhuur van appartementen aan toeristen?  

Vraag 2  

Welke regels daaromtrent bestaan?  

 

Antwoord op vraag 1 en 2 

Ik verwijs hierbij graag naar de uitgebreide tekst website van de gemeente 

https://www.haarlem.nl/particuliere-vakantieverhuur/  

 

en de  brief van april 2015 (2015/160793) die door Joyce Langenacker is verstuurd aan de hoteliers én 

de commissie Ontwikkeling. De brief is bijgevoegd. 

 

Vraag 3  

of (en zo ja, hoe) die regels gehandhaafd worden. Wie en hoeveel fte houdt zich hier per week mee 

bezig? 

Antwoord vraag 3 

Er wordt niet in het bijzonder op gehandhaafd, tenzij er klachten zijn. En klachten zijn er tot nog toe 

niet of nauwelijks. De beschikbare FTE’s voor handhaving worden gericht ingezet in nauwe 

samenspraak met de betrokken beleidsafdelingen, particuliere vakantieverhuur heeft op dit moment 

geen prioriteit. 

Vraag 4  

Welk beleid de gemeente heeft met betrekking tot het wel/niet toestaan van het gebruiken door 

toeristen, die dergelijke appartementen huren, van parkeerplekken die eigenlijk alleen bedoeld zijn 

voor reguliere bewoners (en dus expliciet niet voor toeristen).  

Antwoord vraag 4 

Voor parkeren geldt dat er in een aantal gebieden in Haarlem onderscheid wordt gemaakt tussen 

parkeren door bewoners en parkeren door bezoekers. Bezoekers kunnen daar het grootste gedeelte van 

de dag alleen parkeren met een bezoekers-parkeerschijf (maximaal 3 uur) of tegen betaling. Om een 

bewonersparkeervergunning te krijgen, moet men op het adres ingeschreven staan bij de 

basisregistratie personen (BRP). Toeristen staan niet ingeschreven en komen daarom niet in 

aanmerking voor een bewonersparkeervergunning. In de rest van Haarlem wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen plaatsen voor bewoners en voor bezoekers, zodat iedereen daar in de openbare ruimte 

kan parkeren. 

Vraag 5)  

Bovendien vragen wij ons af welke visie de gemeente heeft met betrekking tot het risico van sociale 

ontwrichting van buurten (met name de binnenstad) als gevolg van het permanent en volledig 

verhuren van appartementen aan toeristen (en dus het onttrekken van woonruimteaanbod voor 

reguliere bewoning). 

Antwoord vraag 5: 

In algemene zin geldt dat de binnenstad een dynamisch gebied is met een grote menging van functies, 

waaronder overnachtingsmogelijkheden voor toeristen. Het hotelbeleid biedt ruimte om 

https://www.haarlem.nl/particuliere-vakantieverhuur/


overnachtingsmogelijkheden voor toeristen in Haarlem te realiseren. Haarlem heeft de afgelopen jaren 

wonen boven winkels gestimuleerd en in navolging daarvan ook slapen (door toeristen) boven winkels 

en/of horeca. Het risico van sociale ontwrichting door permanente en volledige verhuur aan toeristen 

heeft de gemeente niet in beeld. Er zijn tot nog toe echter nauwelijks klachten in Haarlem.  
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Gemeente Haarlem 

Drs. Joyce Langenacker 
wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), 
Wonen, Coördinatie Sociaal Domein 
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Jan Gijzenpad 3 
2024 CL Haarlem 
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Datum 23 april 2015 
Onskenmerk 2015/160793 

Contactpersoon Pernette Cameron 
Doorkiesnummer 023-5113451 

E-mail camerop(gihaarlem.nl 
Bijlagen informatie Haarlem 

Kopie Commissie Ontwikkeling, Cocencus 
Onderwerp airbnb 

Geachte hoteliers, 

In het najaar van 2014 vroeg u mij om duidelijkheid over de regelgeving in 
Haarlem ten aanzien van particuliere vakantieverhuurders, zoals airbnb. 
Ook vroeg u mij deze regelgeving beter te communiceren zodat er duidelijkheid is 
voor Haarlemse particulieren die hun woning aan toeristen verhuren. 
Uw indruk was dat deze particulieren aan de regels lijken te ontsnappen. Dat zou 
oneerlijke concurrentie zijn ten opzichte van hotels en Bed&Breakfasts (B&B). 

Particuliere vakantieverhuur, zoals airbnb, is een positieve ontwikkeling voor 
Haarlem. Er komen hierdoor meer toeristen naar Haarlem. Dit draagt bij aan de 
doelstelling van onze programmabegroting waarin de gemeente verblijfstoerisme 
wil stimuleren. 

Particuliere vakantieverhuur is nog relatief nieuw in Haarlem. Overigens heeft 
airbnb het grootste aanbod woningen (circa 60%), maar ook via andere websites, 
(Wimdu, 9flats, houseship, homeaway, tripadvisor, booking) worden woningen 
verhuurd. Ter indicatie: het gaat in 2014 naar inschatting om 180 woningen. Op een 
totaal van 250.000 ovemachtingen, gaat het naar inschatting om 6.100 
ovemachtingen bij particuliere verhuur. Deze incidentele verhuur is niet 
bedrijfsmatig. Daarentegen is een B&B die het hele jaar rond kan verhuren wel 
bedrijfsmatig. Een B&B moet dan ook bij de kamer van Koophandel geregistreerd 
staan. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden.  
Postbus 511- 2003 PB Haarlem - Telefoon 14023  
www.haarlem.nl 



In bijlage 1 bij deze brief treft u aan wat de regelgeving in Haarlem is ten aanzien 
van particuliere vakantieverhuurders, zoals airbnb. Deze regelgeving wordt via de 
gemeentelijke website en sociale media bekendgemaakt. Zo zijn de regels duidelijk 
voor de Haarlemse particulieren die hun woning aan toeristen willen verhuren. 
Een afschrift van deze brief stuur ik naar Cocensus. Zij innen voor ons de 
toeristenbelasting. Ook de raadscommissie Ontwikkeling ontvangt een kopie. 

Mocht u vragen over de inhoud van deze brief hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Pernette Cameron van de afdeling Economie en Cultuur, telefoon 023-
5113451. 

I 
I 

Met vriendelijke groet, 

oyce Langenacker 
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Bijlage 1 

Informatie particuliere vakantieverhuur Haarlem, zoais 
airbnb 

De volgende regels zijn wettelijk verplicht: 

Toeristenbelasting betalen 

Over de inkomsten uit vakantieverhuur moet u net als andere aanbieders van logies 

toeristenbelasting betalen. U meldt zich hiervoor schriftelijk aan bij Cocensus. Op 

de website van Cocensus vindt u het aanmeldingsformulier toeristenbelasting en 

leest u meer over het tarief en de aangifte van de toeristenbelasting. Het betalen van 

toeristenbelasting is verplicht op grond van de toeristenbelastingverordening 

Een brandveilige woning 

Uw woning moet in het belang van uw gasten en uw buren aan de noodzakelijke 

brandveiligheidseisen voldoen. Meer informatie over het nemen van 

brandveiligheidsmaatregelen vindt u op de website van de brandweer . Voor uzelf, 

uw gasten en uw woonomgeving is een veilige woning een belangrijk gegeven. 

(Bouwbesluit) 

Geen overlast veroorzaken 

Het spreekt voor zich dat u geen overlast mag veroorzaken, (geregeld in de APV). 

Bij de gemeente Haarlem zijn tot dusver geen overlastmeldingen van particuliere 

vakantieverhuur. Wij hopen dat dit zo blijft. Toch attenderen wij u op het volgende 

(zoals ook gemeente Amsterdam): 

De gasten die in uw woning verblijven, mogen geen overlast veroorzaken voor 

omwonenden. Als hoofdbewoner van de woning bent u verantwoordelijk voor het 

gedrag van uw gasten. Het is verstandig om van te voren duidelijke afspraken te 

maken om overlast voor uw buren te voorkomen. Dit geldt ook voor het 

buitenzetten van afval. Licht de buren vooraf in zodat ze niet worden verrast. Laat 

voor de zekerheid een telefoonnummer achter zodat u, of iemand die namens u 

optreedt, kan ingrijpen. 
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Om verschillen tussen incidentele verhuur en woningonttrekking te definiëren 

hanteert de gemeente de volgende indicaties: 

Uitsluitend incidentele verhuur: maximaal 2 maanden 

Uw woning een paar keer per jaar verhuren als u bijvoorbeeld zelf op vakantie bent 

is heel wat anders dan het bedrijfsmatig structureel verhuren van uw woning. Dan 

bent u bedrijfsmatig bezig (dan moet u zich inschrijven bij de Kamer van 

Koophandel) en dat kan alleen als u een gedeelte van uw woning voor bed en 

breakfast heeft bestemd, of u heeft een hotelbestemming conform het 

bestemmingplan. Anders onttrekt u op grond van de huisvestigingsverordening een 

woning aan het woningbestand. De gemeente geeft u als indicatie mee: in totaal 

voor particuliere vakantieverhuur maximaal 2 maanden voor verhuur aan (in 

wisselende perioden dan wel aaneengesloten). Hiermee volgt de gemeente Haarlem 

de gemeente Amsterdam. 

Maximaal 4 personen tot 6 personen 

Net als maximaal 2 maanden verhuur geven wij als indicatie maximaal aan 4 tot 6 

personen tegelijkertijd verhuren mee. 

Overlast? 

Ervaart u af en toe overlast van toeristen die verblijven in een woning bij u in de 

buurt? Dat kan gebeuren. Ga hierover in gesprek met uw buurman of buurvrouw als 

deze weer terug is. Uw buurman/buurvrouw is dan op de hoogte van de situatie en 

kan hier in het vervolg rekening mee houden. 

Overlast melden 

Komt u er samen met uw buren niet uit en blijft u overlast ervaren van de toeristen? 

Meld dit dan bij de gemeente via het meldpunt. Dit is in het belang van iedereen in 

de stad. Wat kunt u bijvoorbeeld melden? 

• (geluids)overlast 

• overlast door drank- en drugsgebruik 



Haarlem 

• rondslingerend afval 

• gevaarlijke situaties 

Wordt een woning in uw buurt voortdurend verhuurd aan toeristen? Dan wordt de 

woning vermoedelijk gebruikt als pension of hotel. Ook dit kunt u bij de gemeente 

melden als er geen bedrijfsmatige bestemming op het pand rust. Een bed & 

breakfast is toegestaan als dit in het bestemmingplan staat en de eigenaar zich heeft 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

I 
I 
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1 Inleiding 

 Schematisch plan van aanpak 
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 Belangrijkste kaders voor het project: 

 Het betreft vooral een analyse van aanbod en vraag en de 

match hiertussen  

 Het doel is met name om bouwstenen aan te leveren voor de visie 

die in PRES-verband opgesteld gaat worden in de periode voor de 

zomer 

 De resultaten worden voortgelegd aan een selectie van diverse 

experts uit de hotelwereld. 

 Hiervoor is uniform en adequaat onderzoeksmateriaal nodig.  

 De deliverables resultaten bestaan uit : 

− PowerPoint presentatie (dit document) 

− Fact files per gemeente (vertrouwelijk)  

− Gegevens per deelregio en de gehele MRA (‘openbaar’) 

− Notitie met managementsamenvatting 
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 De cijfers zijn zoveel mogelijk uniform gepresenteerd, 

maar vanwege beperkingen in de beschikbare data zijn de 

resultaten in de bijgaande rapportage op twee manieren 

gepresenteerd. 

 De indeling die het PRES hanteert en die voor de hotelmonitor 

wordt gebruikt. Hierin zijn er zeven regio’s: Almere Lelystad; 

Amstelland en de Meerlanden; Amsterdam; Gooi- en Vechtstreek; 

Zaanstreek Waterland; Zuid-Kennermerland en IJmond 

 De indeling die OIS en het CBS hanteren. Hierin is Zuid-

Kennermerland en Ijmond gesplitst in Regio Haarlem en IJmond en 

is Waterland toegevoegd aan Amstelland en de Meerlanden in 

plaats van aan Zaanstreek. 
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2 Aanbodanalyses 

 Uitgevoerde analyses 

 Aanbod op basis van gegevens aangeleverd door OIS Amsterdam 

 Aanbod op basis van hotelmonitor en update gemeenten (inclusief 

B&B’s) 

 Actualisatie plannen op basis van hotelmonitor en update 

gemeenten 

 Kanttekeningen bij dataverzameling 

 De meeste gemeenten hebben de gegevens uit de hotelmonitor 

geactualiseerd. 

 Gegevens lopen over het algemeen vanaf 2012, in dat jaar is de 

methodiek door het CBS (en in lijn daarmee door OIS Amsterdam) 

aangepast aan nieuwe sterrenclassificaties. Vergelijkingen met de 

jaren daarvoor zijn daarom niet betrouwbaar omdat er na 2012 

meer vestigingen als hotel werden beschouwd en het totaal aan 

hotels dus licht hoger lag. 
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Aanbod accommodaties en kamers in Metropoolregio Amsterdam 

2012-2015 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Belangrijkste conclusies 

 
• 5.847 nieuwe hotelkamers 

(17% groei) 

• 31 nieuwe hotels (5% groei) 

• Gemiddelde omvang van de 

hotels is dus toegenomen 

• Sterkste stijging in 2014 en 

2015 
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Ontwikkeling kamers in Metropoolregio Amsterdam 2012-2015 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Deelgebied 2012 2013 2014 2015 Groei Groei in % 

Nederland 109.967 113.813 117.917 118.121 8.154 7% 

Metropoolregio Amsterdam 34.905 35.971 37.634 40.752 5.847 16% 

Amsterdam 24.216 25.372 26.287 29.152 4.936 20% 

Almere-Lelystad 962 649 650 642 -320 -33% 

Gooi en Vechtstreek 768 861 857 863 95 12% 

Regio Haarlem 1.674 1.661 1.708 1.712 38 2% 

Ijmond 996 725 727 782 -214 -21% 

Zaanstreek 273 475 485 509 236 86% 

Haarlemmermeer 5.090 - - 5.770 680 12% 

Overig Amstel-Meerlanden - - - 551 - - 

Waterland+ - - - 771 - - 

Amstel-Meerlanden/Waterland+ 6.016 6.228 6.920 7.092 1.076 18% 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• 77% van de nieuwe kamers landt in Amsterdam 

• 17% in Haarlemmermeer 

• 6% in de rest van de MRA 

• IJmond en Flevoland “negatief” vanwege sluiting één hotel per regio 
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Ontwikkeling marktaandeel in Metropoolregio Amsterdam 2012-2015 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Deelgebied 
2012 2015* 

Aandeel 

MRA 2012 

Aandeel 

MRA 2015 

Nederland    109.967     118.121  

Metropoolregio Amsterdam      34.905       40.752  100,0% 100,0% 

          

Amsterdam      24.216       29.152  69,4% 71,5% 

Almere-Lelystad           962            642  2,8% 1,6% 

Gooi en Vechtstreek           768            863  2,2% 2,1% 

Regio Haarlem        1.674         1.712  4,8% 4,2% 

Ijmond           996            782  2,9% 1,9% 

Zaanstreek           273            509  0,8% 1,2% 

Haarlemmermeer           5.090          5.770  14,6%  14,2% 

Overig Amstel-Meerlanden              -             551    1,4% 

Waterland+              -             771    1,9% 

Amstel-Meerlanden/Waterland +        6.016         7.092  17,2% 17,4% 

  

Belangrijkste 

conclusies 

 
• Aandeel Amsterdam 

verder gegroeid 

• Aandeel vrijwel alle 

andere regio’s gedaald 

ondanks absolute groei, 

Amstel Meerlanden en 

Waterland wel licht 

gegroeid, maar 

Haarlemmermeer niet 

• Dominantie Amsterdam 

wordt dus sterker 
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Ontwikkeling kamers in Metropoolregio Amsterdam 2012-2015 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Segment 
2012 2015 

marktaandeel 

2012 

marktaandeel 

2015 

0-2 sterren 5.765 6.940 17,5% 17,0% 

3 sterren 8.627 11.913 26,2% 29,2% 

4-5 sterren 18.474 21.899 56,2% 53,7% 

Totaal 32.866 40.752 100,0% 100,0% 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Het aantal kamers is in alle segmenten gegroeid 

• 3-sterren segment het hardst gegroeid en heeft daardoor een groter 

aandeel in het totaal 
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Verdeling kamers naar segment en deelregio 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Deelgebied/Segment 0-2 3 4-5 Totaal 

Nederland        26.003         34.655        57.463      118.121  

Metropoolregio Amsterdam          6.940         11.913        21.899        40.752  

                 

Amsterdam          5.225           8.996        14.931        29.152  

Almere-Lelystad                27               232              383              642  

Gooi en Vechtstreek              107               265              491              863  

Regio Haarlem              460               249          1.003          1.712  

Ijmond              163               248              371              782  

Zaanstreek              129               206              174              509  

Haarlemmermeer              265           1.240          4.265          5.770  

Overig Amstel-Meerlanden                43               273              235              551  

Waterland+              336               204              231              771  

Amstel-Meerlanden/Waterland+              644           1.717          4.731          7.092  

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Amsterdam vertegenwoordigt 75-76% van de 0-3* kamers maar 

slechts 68% van de 4-5* kamers. 

• Haarlemmermeer vertegenwoordigt 19% van de 4-5* kamers maar 

slechts 8% van de 0-3* kamers 
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Verdeling kamers naar segment en deelregio 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Deelgebied 0-2 3 4-5 Totaal 

Nederland 22% 29% 49% 100% 

Metropoolregio Amsterdam 17% 29% 54% 100% 

        

Amsterdam 18% 31% 51% 100% 

Almere-Lelystad 4% 36% 60% 100% 

Gooi en Vechtstreek 12% 31% 57% 100% 

Regio Haarlem 27% 15% 59% 100% 

Ijmond 21% 32% 47% 100% 

Zaanstreek 25% 40% 34% 100% 

Haarlemmermeer 5% 21% 74% 100% 

Overig Amstel-Meerlanden 8% 50% 43% 100% 

Waterland+ 44% 26% 30% 100% 

Amstel-Meerlanden/Waterland+ 9% 24% 67% 100% 

  

Belangrijkste conclusies 
 

• MRA meer 4-5* kamers en minder 0-2* kamers dan landelijk, mede door accent op zakelijke markt maar 

vertekend door Amsterdam 

• Haarlemmermeer topzwaar? 74% van kameraanbod in 4-5*. Dit hangt samen met het sterke zakelijke segment 

• Budgetsegment (0-2 sterren) ondervertegenwoordigd in Almere-Lelystad, Haarlemmermeer 

• Hoger segment  (4-5 sterren) ondervertegenwoordigd in Zaanstreek, Waterland 

• Middensegment (3 sterren) ondervertegenwoordigd in Haarlem 
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Spreiding kamers in Metropoolregio Amsterdam 2015 

Bron: OIS     

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Concentratie van hotels in 

met name het centrum van 

Amsterdam 
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Historische ontwikkeling aanbod 

Lange termijn ontwikkeling kamers in MRA 2005-2015 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Sterkere groei Amsterdam is historische trend 
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Ontwikkeling kamers in Metropoolregio Amsterdam 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

   0,9%     

Deelgebied 
2005 2015 Groei Groei in % 

Groei per 

jaar in % 

Aandeel 

groei in % 

Nederland    94.364   118.121     23.757  25% 2,3% 173,3% 

Metropoolregio Amsterdam    27.047     40.752     13.705  51% 4,2% 100,0% 
              

Amsterdam    17.954     29.152     11.198  62% 5,0% 81,7% 

Almere-Lelystad          519           642           123  24% 2,1% 0,9% 

Gooi en Vechtstreek          792           863             71  9% 0,9% 0,5% 

Regio Haarlem       1.564        1.712           148  9% 0,9% 1,1% 

Ijmond          968           782          -186  -19% -2,1% -1,4% 

Zaanstreek          264           509           245  93% 6,8% 1,8% 

Haarlemmermeer         5.770          

Overig Amstel-Meerlanden            551          

Waterland+            771          

Amstel-Meerlanden/Waterland +       4.986        7.092        2.106  42% 3,6% 15,4% 

Belangrijkste conclusies 

 
• 2005-2015: 51% groei in de MRA; 4,2% per jaar 

• Amsterdam: 5,0% groei per jaar 

• Amstel-Meerlanden/Waterland:  3,6%  

• Overig: 0,9% 
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 Analyse initiatieven  

 Bij de analyse van de initiatieven is gebruik gemaakt van de 

hotelmonitor van de MRA, stand per 1 maart 2016. 

 Deze monitor bevat de actuele stand van zaken van alle initiatieven en 

wordt digitaal ingevuld en handmatig geactualiseerd 

 Bij de indeling van de initiatieven wordt gebruik gemaakt van een 

fasesysteem dat ongeveer het volgende betekent 

 Idee  Initiatief wordt bij de gemeente gemeld, weinig meer informatie 

 Plek Locatie voor initiatief is bekend 

 Plan  Exploitant, investeerder en businessplan zijn bekend 

 Project  Alleen vergunning ontbreekt nog 

 Realisatie  geen echte fase maar initiatief wordt gebouwd 
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Regio Stadsdeel Aantal initiatieven 0-2 sterren 3 sterren 4-5 sterren onbekend 

Almere Lelystad 8 0 0 4 4 

Amstelland en de Meerlanden 45 2 14 18 11 

Haarlemmermeer 30 1 12 14 3 

Amsterdam Centrum 25 2 2 7 14 

Nieuw West 13 1 1 4 7 

Noord 20 1 4 3 12 

Oost 27 4 10 5 8 

West 8 0 1 1 6 

Zuid 13 1 0 4 8 

Zuidoost 1 0 0 0 1 

Gooi- en Vechtstreek 8 2 0 0 6 

Zaanstreek Waterland 16 0 3 4 9 

Zuid-Kennermerland en IJmond 14 0 3 2 8 

Amsterdam totaal   107 9 18 24 56 

MRA excl. Amsterdam   91 2 20 28 39 

MRA totaal   198 11 38 52 95 

  

Aantal initiatieven MRA, 2016 

Belangrijkste conclusies 

 
• Verhouding initiatieven Amsterdam en rest MRA ongeveer gelijk 

• Binnen MRA Amst-Meer helft van de initiatieven, Haarlemmermeer 68% daarvan 

• Groot deel bekende initiatieven 4 en 5 sterren (ca. 50%) 
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Regio Stadsdeel Aantal initiatieven Transformatie Nieuwbouw Uitbreiding 

Almere Lelystad 8 1 7 0 

Amstelland en de Meerlanden 45 17 20 8 

Haarlemmermeer 30 12 10 8 

Amsterdam Centrum 25 15 6 4 

Nieuw West 13 6 6 1 

Noord 20 8 12 0 

Oost 27 11 14 2 

West 8 5 3 0 

Zuid 13 4 6 3 

Zuidoost 1 0 1 0 

Gooi- en Vechtstreek 8 1 4 3 

Zaanstreek Waterland 16 3 12 1 

Zuid-Kennermerland en 

IJmond 14 7 4 2 

Amsterdam totaal   107 49 48 10 

MRA excl. Amsterdam   91 29 47 13 

MRA totaal   198 78 95 23 

  

Aard initiatieven MRA, 2016 

Belangrijkste conclusies 

 
• Meer transformatie (ca. 45%) in Amsterdam 

• Meer nieuwbouw en uitbreiding in rest MRA (66%) 
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Regio Stadsdeel Aantal initiatieven Idee Plek Plan Project 

Almere Lelystad 8 6 1 0 1 

Amstelland en de Meerlanden 45 21 5 9 10 

Haarlemmermeer 30 16 3 6 5 

Amsterdam Centrum 25 1 3 14 7 

Nieuw West 13 6 0 0 7 

Noord 19 5 5 6 3 

Oost 27 3 4 8 12 

West 8 0 2 2 4 

Zuid 14 6 2 2 4 

Zuidoost 1 0 0 0 1 

Gooi- en Vechtstreek 8 2 0 2 4 

Zaanstreek Waterland 16 9 2 4 1 

Zuid-Kennermerland en 

IJmond 14 6 2 2 4 

Amsterdam totaal   107 21 16 32 38 

MRA excl. Amsterdam   91 44 10 17 20 

MRA totaal   198 65 26 49 58 

  

Fase initiatieven MRA, 2016 

Belangrijkste conclusies 

 
• Initiatieven Amsterdam gemiddeld concreter (lager aandeel Idee en Plek fase) 

• Alle regio’s hebben initiatieven op de rol staan 
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Regio Stadsdeel 

Aantal 

initiatieven Idee Plek Plan Project Totaal 

Verwachte 

realisatie Kans 

Kamers/ 

initiatief 

Almere Lelystad 8 705 0 0 180 885 166 19% 111 

Amstelland en de 

Meerlanden 45 3566 600 1490 1471 7127 2180 31% 158 

Haarlemmermeer 30 3256 600 688 1051 5595 1367 24% 187 

Amsterdam Centrum 25 40 418 567 715 1740 972 56% 70 

Nieuw 

West 13 375 0 0 1049 1424 946 66% 110 

Noord 20 458 454 1319 130 2361 856 36% 118 

Oost 27 375 520 1128 2108 4131 2536 61% 153 

West 8 0 600 247 260 1107 400 36% 138 

Zuid 13 1020 450 798 280 2548 713 28% 196 

Zuidoost 1 0 0 0 131 131 118 90% 131 

Gooi- en Vechtstreek 8 200 0 190 162 552 249 45% 69 

Zaanstreek Waterland 16 580 50 209 163 1002 265 26% 63 

Zuid-Kennermerland en 

IJmond 14 462 160 129 241 992 298 30% 71 

Amsterdam totaal   107 2268 2442 4059 4673 13442 6542 49% 126 

MRA excl. Amsterdam   91 5513 810 2018 2217 10558 3159 30% 116 

MRA totaal   198 7781 3252 6077 6890 24000 9700 40% 121 

  

Omvang initiatieven MRA, 2016 

Belangrijkste conclusies 

 
• Voorraad van 24.000 kamers, verwachte realisatie ca. 9.700 kamers  

• Concentratie in Amsterdam en Amst-Meer (bijna 50%) 

• Realisatiekans Amsterdam beduidend hoger dan rest MRA en Haarlemmermeer 
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Regio Aantal kamers 3 sterren 4 sterren 5 sterren Overig 

Niet 

geclassificeerd 

Almere Lelystad 166 0 1 162 0 3 

Amstelland en de Meerlanden 2180 515 1066 97 2 501 

Haarlemmermeer 1367 486 764 96 1 20 

Amsterdam 6542 1872 1772 205 394 2300 

Gooi- en Vechtstreek 249 0 0 0 56 193 

Zaanstreek Waterland 265 57 203 0 0 5 

Zuid-Kennermerland en IJmond 298 87 114 0 1 97 

MRA excl. Amsterdam 3138 659 1384 259 58 779 

MRA totaal 9700 2531 3156 464 452 3099 

Verwachte realisatie initiatieven naar classificatie, MRA 2016 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Veel initiatieven nog niet geclassificeerd (nog in idee of plekfase), met name in 

Amsterdam (ca. 50%) 

• Van bekende initiatieven concentratie in 4 sterren kamers 

• Van bekende initiatieven meer 5 sterren kamers in rest MRA dan in Amsterdam 
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Conclusies initiatieven per regio 

 

  

Regio 

Almere Lelystad 

• Grootste deel initiatieven nog in ideefase 

• Bekende initiatieven zijn in het hogere segment 

• Verwachte realisatie op basis van huidige initiatieven is 160 kamers* 

Amstelland en de Meerlanden 

• Initiatieven in verschillende fasen, 40% in laatste twee fasen 

• 50% bekende initiatieven zijn in het 4- en 5-sterrensegment 

• Verwachte realisatie op basis van huidige initiatieven is 300 kamers* 

Amsterdam 

• Grootste deel initiatieven  in latere fasen, 65% in laatste twee fasen 

• Bekende initiatieven verspreid over 3 en 4 sterren hotels 

• Verwachte realisatie op basis van huidige initiatieven  is  ca. 5.000 kamers* 

Gooi- en Vechtstreek 

• Grootste deel initiatieven  in laatste fasen, 75% in laatste twee fasen (6 van de 8) 

• Weinig bekende initiatieven 

• Verwachte realisatie op basis van huidige initiatieven  is 15 kamers* 

Zaanstreek Waterland 

• Spreiding over verschillende fasen, helft in ideefase 

• Bekende initiatieven met name in 3 en 4 sterrensegment 

• Verwachte realisatie op basis van huidige initiatieven is 10 kamers* 

Zuid-Kennermerland en IJmond 

• Spreiding over verschillende fasen, helft in ideefase 

• Bekende initiatieven met name in 3 en 4 sterrensegment 

• Verwachte realisatie op basis van huidige initiatieven is 550kamers* 

Bron termijn realisatie Hotelmonitor  Q1 2016  
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Conclusies aanbodanalyse MRA 

 Blijvend sterke groei van het aantal kamers, zowel in 

Amsterdam als de andere regio’s 

 Amsterdam blijft dominant en deze positie wordt alleen 

maar sterker 

 Aandeel van Amsterdam in het kameraanbod is gestegen 

 Amsterdam verantwoordelijk voor het grootste deel van de groei 

 Amsterdam heeft de meeste initiatieven en ze zijn het meest 

concreet 

 Over de hele regio is een trend te zien dat het 

marktaandeel verschuift naar het hogere segment 
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3 Vraaganalyses 

 Uitgevoerde analyses 

 Huidige vraag op basis van gegevens OIS 

 Historische vraagontwikkeling 2005-2015 

 

 Kanttekeningen bij dataverzameling 

 OIS publiceert o.b.v. wisselende bronnen. 

 CBS gegevens trendbreuk 2012, in dat jaar is de methodiek 

aangepast. Vergelijkingen met de jaren daarvoor zijn daarom 

mogelijk onnauwkeurig. 

 Onderscheid ontwikkeling  
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Ontwikkeling overnachtingen MRA 2012-2014 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

2012-2014: 

Hoogste absolute groei 

in Amsterdam 

 

Hoogste relatieve groei 

in Zaanstreek. 

 

Laagste groei in 

Flevoland 

  2012 2013 2014 2015 groei 

Nederland       36.536        37.390        39.864      41.618  14% 

Metropoolregio 

Amsterdam       14.160        15.124        16.787      17.253  22% 
  

Amsterdam       10.581        11.262        12.538      12.902  22% 

Almere-Lelystad           262            266            279          286  9% 

Gooi en Vechtstreek           215            236            298          305  42% 

Regio Haarlem           556            628            614          629  13% 

Ijmond           340            400            367          376  11% 

Zaanstreek             86            153            204          209  143% 

Haarlemmermeer 

Overig Amstel-Meerlanden 

Waterland+ 

Amstel-

Meerlanden/Waterland +        2.120         2.180         2.487       2.547  20% 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Veel initiatieven nog niet geclassificeerd (nog in idee of plekfase), met name in 

Amsterdam (ca. 50%) 

• Van bekende initiatieven concentratie in 4 sterren kamers 

• Van bekende initiatieven meer 5 sterren kamers in rest MRA dan in Amsterdam 
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Ontwikkeling overnachtingen Gemeente Amsterdam (x 

1.000) 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Groei 2012-2015: 

 

5* +1% 

4* +28% 

3* +24% 

2* -8% 

1* +25% 

Overig +34% 

 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Groei in alle segmenten, m.u.v. 2 sterren segment en zeer kleine groei in het 5-sterren segment 
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Ontwikkeling overnachtingen Amsterdam (x 1.000) 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Groei 2012 – 2015: zakelijk +9%, leisure +30% en totaal +22% meer 

overnachtingen 

• Groei zakelijke overnachtingen volgt economie, niet hotelaanbod 

• Groei leisure overnachtingen mogelijk gemaakt door aanbodgroei 
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Historische ontwikkeling vraag 

LT ontwikkeling overnachtingen in Metropoolregio Amsterdam 
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Deelgebied 
2005 2015 Groei Groei in % 

Groei per jaar 

in % 

Aandeel groei 

in % 

Nederland          29.519                 41.618               12.100  41% 3,5% 182,59% 

Metropoolregio Amsterdam          10.626                 17.253                 6.627  62% 5,0% 100,00% 

Amsterdam             7.987                 12.902                 4.915  62% 4,9% 74,17% 

Almere-Lelystad                  97                       286                    189  195% 11,4% 2,86% 

Gooi en Vechtstreek                221                       305                       84  38% 3,3% 1,26% 

Regio Haarlem                498                       629                    131  26% 2,4% 1,98% 

Ijmond                266                       376                    110  41% 3,5% 1,66% 

Zaanstreek                103                       209                    106  102% 7,3% 1,59% 

Amstel-Meerlanden/Waterland+             1.455                   2.547                 1.092  75% 5,8% 16,48% 

  

Ontwikkeling overnachtingen MRA 2005 - 2015 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

Belangrijkste conclusies 

 
• 62% groei van de overnachtingen in de MRA; 5,0% per jaar 

• Amsterdam iets onder het gemiddelde (4,9%), Almere Lelystad als uitschieter 

naar boven (11,4%) 
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Intermezzo: Vakantieverhuur Amsterdam 

Bron: Inside Airbnb.com    

• 11,362 listings 

• Waarvan ca. 3.000 

in het Centrum 

• 80% gehele huizen 

of appartementen 

• Gemiddeld €131 

per nacht 

• Gemiddeld 91 

nachten per jaar 

• Gemiddeld 25% 

bezetting 

• Inkomen via Airbnb 

van ca. € 900 per 

maand 

In andere regio’s van de MRA speelt Airbnb een veel kleinere rol. Dit is 

waarschijnlijk een gevolg van het grote aanbod in Amsterdam, de 

centrale ligging van Amsterdam en de hogere kamerprijzen die het 

aantrekkelijker maken om alternatieve accommodaties aan te bieden 
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Aanbod Airbnb 

Aanbod hele woningen op Airbnb in 2015,  

verdeeld naar verhuurduur 

Aanbod woningen Airbnb in 

Amsterdam dat in elk geval één keer 

in 2015 te huur is aangeboden 

Bron: Memo vakantieverhuur gemeente Amsterdam  

• 11,362 listings 

• Waarvan ca. 3.000 in het 

Centrum 

• 80% gehele huizen of 

appartementen 

• Gemiddeld €131 per nacht 

• Gemiddeld 91 nachten per jaar 

• Gemiddeld 25% bezetting 

• Inkomen via Airbnb van ca. € 900 

per maand 
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38% 

62% Ja

Nee

  
Concurrentie door vakantieverhuur  
Percentage hotels dat concurrentie 

ervaart van vakantieverhuur van 

particuliere woningen  

(o.a. Airbnb, Wimdu) 

Bron: Rapport Toerisme MRA 2014-2015, OIS  

Deelgebied % ja 

Metropoolregio Amsterdam 38% 

Amsterdam 38% 

Almere-Lelystad - 

Gooi en Vechtstreek 20% 

Regio Haarlem 62% 

Ijmond 29% 

Zaanstreek 44% 

Amstel-Meerlanden/Waterland+ 14% 

Binnen Amsterdam % ja 

0-2 sterren 45% 

3 sterren 44% 

5 sterren 19% 

Totaal Amsterdam 38% 
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Belangrijkste conclusies Vakantieverhuur 

 Toeristische verhuur van woningen is met een omvang van 7 % van het totaal 

aantal overnachtingen, een gevestigde verblijfsvorm geworden, naast hotels. 

 Met name hotels in Haarlem, Zaanstreek en de 0-3* hotels in Amsterdam 

ervaren concurrentie van vakantieverhuur. 

 Daarnaast is sprake van overlap: short stay wordt in de praktijk al grotendeels 

overgenomen door het aanbod vakantieverhuur en appartementenhotels. 

 Het hotelbeleid en het beleid toeristisch gebruik van woningen worden daarom 

op elkaar afgestemd en vormen samen het overnachtingenbeleid. 

 Vakantieverhuur: 
 Gebruikers positief, klachten relatief laag, veel draagvlak voor handhaving en kaders .Met 

huidige afspraken past het binnen de stad. Populair onder gezinnen 

 Short Stay 
 Regels worden in grote mate overtreden, vergunningsverlening gestopt,  

 B&B 
 Beleid ongewijizigd voortgezet 
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Conclusies vraag per regio 

 

  

Regio 

Almere Lelystad • Sterke groei afgelopen 10 jaar (12,5% p/j), laatste 2 jaar iets minder sterk (3,5% p/j) 

Amstelland en de Meerlanden • Sterke groei in afgelopen 10 jaar met versnelling laatste 2 jaar (van 6% naar 8% p/j) 

Amsterdam 

• Stabiele groei afgelopen 10 jaar (5% p/j) 

• Groei concentreert zich in 3-4 sterren segment en “overig” segment 

• Zowel zakelijk als leisure segmenten groeien, maar leisure groeit harder 

Gooi- en Vechtstreek • Normale groei afgelopen 10 jaar (3,5% p/j) en uitschieters in afgelopen 2 jaar (19% p/j) 

Zaanstreek Waterland • Sterke groei afgelopen 10 jaar (7,8% p/j) en explosie in afgelopen 2 jaar (65% p/j) 

Zuid-Kennermerland en IJmond • Normale groei afgelopen 10 jaar (3,5% p/j) met versnelling in afgelopen 2 jaar (9% p/j) 

Bron termijn realisatie Hotelmonitor  Q1 2016  
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Conclusies Vraag MRA 

 De vraag naar overnachtingen groeit in de hele MRA 

 Zowel zakelijk als leisure toerisme groeien 

 In alle segmenten groeit de vraag naar overnachtingen, 

met uitzondering van de 2-sterren hotels 

 Amsterdam groeit het snelst en vergroot het aandeel in het 

totaal aan overnachtingen 
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4 Match vraag en aanbod 

 Uitgevoerde analyses 

 Kengetallen hotellerie o.b.v. cijfers OIS en Horwath HTL 

 Match ontwikkeling aantal hotelkamers en aantal overnachtingen 
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Ontwikkeling kamerbezetting in MRA 2012 - 2014 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Stijging van de bezettingsgraden in vrijwel alle segmenten  dus vraag groeit 

harder dan aanbod 

• De uitzondering zijn 3-sterren hotels in de regio 
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Ontwikkeling kamerbezetting in MRA 2011-2014 

Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

  

Deelgebied 2011 2012 2013 2014 

Metropoolregio Amsterdam           72            72            72            76  

  

Amsterdam           75            75            76            79  

Almere-Lelystad           69   x  

Gooi en Vechtstreek           55            56  

Regio Haarlem           63            64  

Ijmond           67            70  

Zaanstreek           59            62  

Haarlemmermeer           75            72  

Overig Amstel-Meerlanden x x 

Waterland+ x x 

Amstel-Meerlanden/Waterland +           70            71  

Belangrijkste conclusies 

 
• Stijging in vrijwel alle regio’s met uitzondering van Haarlemmermeer 
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Ontwikkeling bezetting, kamerprijs Amsterdam 

Bron: Horwath HTL    

2012-2015: 

10% RevPAR groei 

 

2005-2015: 

12% RevPAR groei 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Kernindicatoren weer boven pre crisis niveau (m.u.v. kamerprijs) 
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Ontwikkeling bezetting, kamerprijs Haarlemmermeer 

Bron: Horwath HTL    

2012-2015: 

10% RevPAR groei 

 

2005-2015: 

2% RevPAR daling 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Bezettingsgraad zeer hoog, kamerprijs blijft achter. Gevolg: langzaam herstel 

REVPAR 
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Ontwikkeling bezetting, kamerprijs overig MRA 

Bron: Horwath HTL    

2012-2015: 

12% RevPAR groei 

 

2005-2015: 

8% RevPAR groei 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Bezettingsgraad stijgt, weinig schommelingen in kamerprijs. Gevolg: REVPAR 

blijft op niveau 
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Bron: OIS / bewerking Horwath HTL  

  

  

Deelgebied Aanbod % Vraag % Verschil 

Nederland 2,3% 3,5% +1,2 

Metropoolregio Amsterdam 4,2% 5,0% +0,8 

    

Amsterdam 5,0% 4,9% -0,1 

Almere-Lelystad 2,1% 11,4% +9,3 

Gooi en Vechtstreek 0,9% 3,3% +2,4 

Regio Haarlem 0,9% 2,4% +1,5 

Ijmond -2,1% 3,5% +5,6 

Zaanstreek 6,8% 7,3% +0,5 

Amstel-Meerlanden/Waterland + 3,6% 5,8% +2,2 

Match vraag en aanbod MRA – jaarlijkse groei 2012-2015 

  

Belangrijkste conclusies 

 
• Amsterdam: groei vraag-aanbod in balans 

• Overig MRA: groei vraag > groei aanbod 
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Conclusies match- vraag en aanbod per regio 

 

  

Regio 

Almere Lelystad 

• Vraaggroei overtreft aanbodgroei sterk , bezettingsgraden sterk gestegen 

• Winstgevendheid neemt de laatste jaren weer wat toe, prijs onder pre-crisis niveau 

• Alle segmenten profiteren m.u.v. 3-sterren 

Amstelland en de Meerlanden 

• Vraaggroei overtreft aanbodgroei, bezettingsgraden sterk gestegen 

• Winstgevendheid neemt de laatste jaren weer sterk toe, prijs boven pre-crisis niveau 

• Alle segmenten profiteren m.u.v. 3-sterren 

Amsterdam 

• Vraag en aanbod in balans 

• Winstgevendheid neemt de laatste jaren weer sterk toe, prijs boven pre-crisis niveau 

• Alle segmenten profiteren  

Gooi- en Vechtstreek 

• Vraaggroei overtreft aanbodgroei sterk, bezettingsgraden sterk gestegen 

• Winstgevendheid neemt de laatste jaren weer wat toe, prijs onder pre-crisis niveau 

• Alle segmenten profiteren m.u.v. 3-sterren 

Zaanstreek Waterland 

• Vraaggroei overtreft aanbodgroei licht, bezettingsgraden sterk gestegen 

• Winstgevendheid neemt de laatste jaren weer wat toe, prijs onder pre-crisis niveau 

• Alle segmenten profiteren m.u.v. 3-sterren 

Zuid-Kennermerland en IJmond 

• Vraaggroei overtreft aanbodgroei, bezettingsgraden sterk gestegen 

• Winstgevendheid neemt de laatste jaren weer wat toe, prijs onder pre-crisis niveau 

• Alle segmenten profiteren m.u.v. 3-sterren 
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5 Trends 

 Welke grote trends onderscheiden we? 

 Aan de vraagzijde 

 Aan de aanbodzijde 

 Wat is invloed komende jaren op: 

 Overnachtingen 

 Bezttingsgraad 

 Kamerprijzen 

 Ontwikkeling nieuwe segmenten 

 Per regio? 

 Welke trends leiden tot nieuwe segmenten: 

 Door vraagcreatie? 

 Behoefte aan of creatie van nieuwe overnachtingsconcepten? 
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 In de tabellen op de volgende slides staan de relevantie 

van de diverse trends gepresenteerd 

 Slide 45 en 46 tonen de impact van de trends op de 

overnachtingen, kamerprijzen en bezettingsgraden. Hebben de 

trends een positief, negatief of geen effect? Ook is aangegeven of 

een bepaalde trend leidt tot creatie van nieuwe segmenten of tot 

een behoefte aan nieuw aanbod. 

 Slide 47 gaat in op de relevantie van de trends voor de 

verschillende regio’s 
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Trend Overnachtingen Bezettingsgraad Kamerprijzen Nieuwe segmenten 

Vraag Aanbod 

Economische groei + + 

Nieuwe industrieën + + + Behoefte 

Millennials + - Behoefte 

Nieuwe markten (BRIC 

,MIST, N-11 etc.) 
+ -/0 Behoefte 

Sharing economy -/0 -/0 Creatie Behoefte 

Boutique hotels  + + Creatie 

Supersize hotels + - - 

Extended Stay + - 

Chinese hotels + 0 - Creatie 

Airbnb -/0 -/0 Creatie Behoefte 

Beleving + + + 

Overzicht invloed trends 
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Trend Overnachtingen Bezettingsgraad Kamerprijzen Nieuwe segmenten 

Vraag Aanbod 

Groei toerisme ww + + + 

Overlast en 

buurtverzet 
- + + 

Prijsdruk 0 0 - 

Lowbudget hotels + 0 - Creatie 

Kantoor/hoteltransf. 0 - - 

Local flavour + + + Creatie 

Concepthotels + + + Creatie Creatie 

Overzicht invloed trends 

  

 Regio’s onderscheiden zich niet op alle trends. Voor de trends waar 

dat wel het geval is op de volgende slides een overzicht per regio 

opgesteld.  
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Trend Almere 

Lelystad 

Amstelland en 

de Meerlanden 

 

Amsterdam Het Gooi en 

Vechtstreek 

Zaanstreek 

Waterland 

Z. Kennermerland 

en IJmond  

Economische groei - + + - - - 

Nieuwe industrieën + + + + + + 

Nieuwe markten (BRIC 

,MIST, N-11 etc.) 
0 + + 0 + 0 

Boutique hotels  -/+ -/+ + -/+ -/+ -/+ 

Supersize hotels - + + - - - 

Chinese hotels -/+ + + -/+ -/+ -/+ 

Airbnb - - + - - - 

Overlast en buurtverzet 0 - - 0 - 0 

Lowbudget hotels -/+ -/+ + -/+ -/+ -/+ 

Kantoor/hoteltransformatie - + -/+ - + - 

Local Flavour 0 0 + 0 + 0 

  

Overzicht invloed trends 

- = negatieve invloed/bedreiging, + = positieve invloed/kans, 0 = geen invloed, -/+ = onduidelijk 
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Conclusies trends per regio 

 

  

Regio 

Almere Lelystad 

• Economische groei blijft licht achter, nadruk op zakelijke diensten 

• Kansen door uitbreiding luchthaven Lelystad, met name zakelijke markt 

 

Amstelland en de Meerlanden 

• Meer economische groei dan andere regio’s, o.a. Schiphol, logistiek en Flora Holland 

gerelateerde bedrijvigheid bepalen beeld 

• Door koppeling met Schiphol kansen om te profiteren van nieuwe consumenten en 

nieuwe concepten 

Amsterdam 

• Meer economische groei dan andere regio’s 

• Internationaal topmerk 

• Profiteert mee van vrijwel alle trends, maar ondervindt ook de nadelen (overlast, 

ongewenste transformatie, illegale verhuur etc.) 

Gooi- en Vechtstreek 

• Economische groei blijft licht achter 

• Sterk mediacluster zorgt voor kansen rond nieuwe industrieën 

 

Zaanstreek Waterland 

• Economische groei blijft licht achter, veel (voedsel-)industrie 

• Sterke toeristische uitstraling (Zaandam, Volendam) 

• Relatief veel transformatie  

 

Zuid-Kennermerland en IJmond 

• Economische groei blijft licht achter, veel industrie en energie. 

• Kansen rond nieuwe industrieën (bijv. Duurzame energie, nieuwe materialen) 
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Uitgangspunten 

 Om de marktruimte voor de komende jaren te bepalen is het belangrijk 

de juiste uitgangspunten te nemen 

 Op basis van de vraag- en aanbodanalyse in de voorgaande sheets 

en de match tussen vraag en aanbod blijkt dat de hotelmarkt er op het 

moment goed bijstaat 

 Vraag en aanbod zijn in Amsterdam in balans en in de rest van de 

MRA overtreft de vraaggroei die van het aanbod 

 Het vertrekpunt van het bepalen van de marktruimte is dan ook wat er 

nodig is om de situatie (qua bezettingsgraden en winstgevendheid van 

hotels) in de MRA in 2015 te behouden.  

 

 

6 Marktruimte 
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Vraagprognoses 

 Voor de toekomstige ontwikkeling van de vraag zijn 

meerdere voorspellingen en scenario’s. 

 Alle bronnen zijn het erover eens dat het toerisme zal blijven 

groeien, de bandbreedte van de groei verschilt maar matig  

 De World Tourism Organization (UNWTO) voorspelt voor Europa tot 2020 

een groei van 2,7% per jaar en tot 2030 1,8% per jaar 

 De NBTC ging in 2013 uit voor Nederland van een groei van 2,4% per jaar 

tot 2018 en 1,6% in de jaren daarna tot 2025 

 In de Hotelmonitor Amsterdam zelf wordt uitgegaan van 2,5% per jaar 

 Een probleem bij deze prognoses is dat de verwachte groei in 

Amsterdam en de MRA de afgelopen jaren (ver) boven het 

Nederlands gemiddelde heeft gelegen. Dit vraagt om meer 

maatwerk. 
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 De historische ontwikkeling van de vraag (overnachtingen) vertoont 

grote verschillen afhankelijk van de periode die bekeken wordt: 

 

 

 

 

 

 

 Wel is duidelijk dat Amsterdam en Noord-Holland jaarlijks harder 

groeien dan Nederland als geheel.  

 Amsterdam is de motor achter deze groei: 68% aandeel in de groei  

van de binnenlandse overnachtingen en 76% aandeel in de groei van 

de buitenlandse gasten 

Ontwikkeling overnachtingen Amsterdam, % per jaar

1999-2014 2004-2014 2009-2014 2014-2015

Binnenlandse gasten 12% 16% 10% -1%

Buitenlandse gasten 3% 4% 9% 2%

Totaal 4% 6% 10% 1%

Bron: OIS, Dashboard Toerisme

Ontwikkeling overnachtingen 2012-2014, % per jaar

Amsterdam Noord-Holland Nederland

Binnenlandse gasten 14% 9% 3%

Buitenlandse gasten 8% 9% 7%

Totaal 9% 9% 5%

Bron: CBS, 2014
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Aanbodprognoses 

 Voor de prognoses van het aanbod wordt in de hotelmonitor uitgegaan 

van een gestaffelde opbouw per fase. Hoe concreter een initiatief, des 

te groter het verwachte aantal gerealiseerde kamers 

 Uit analyses van de daadwerkelijke realisatie blijkt dat de kans hoger 

ligt dan wordt ingeschat. In Amsterdam is de kans op realisatie hoger 

dan in de rest van de MRA, maar bij beiden blijkt een grote afwijking 

 Amsterdam Hotelmonitor 2012 Stand 2016 Verschil Percentage 

Ideefase 42 880 838 1989% 

Plekfase 285 3067 2782 978% 

Planfase 858 1462 604 70% 

Projectfase 896 940 44 5% 

Realisatiefase 2918 2918 0 0% 

Totaal 4999 9268 4269   

 MRA Hotelmonitor 2012 Stand 2016 Verschil Percentage 

Ideefase 26 459 432 1647% 

Plekfase 118 496 378 319% 

Planfase 346 424 78 23% 

Projectfase 1361 1428 67 5% 

Realisatiefase 1400 1400 0 0% 

Totaal 3251 4206 955   
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 Realistischere aannames over de realisatie zijn om de verwachtingen 

voor alle fasen naar boven bij te stellen, wat in 2016 leidt tot een groei 

van de verwachte realisatie met ca. 35% 

 

 

 

 

 

 

 Dit leidt tot de volgende verwachte realisatie 

Fase Idee Plek Plan Project 

Realisatiekans oud 0,54% 5,4% 54% 90% 

Realisatiekans nieuw 

Amsterdam 

5% 25% 75% 90% 

Realisatiekans nieuw 

MRA 

5% 15% 60% 90% 
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 De verwachte realisatie ligt in dit geval 2.000 kamers 

boven de huidige aannames. 

 

Regio Stadsdeel Aantal initiatieven Idee Plek Plan Project Totaal Verwachte realisatie 

Almere Lelystad 8 705 0 0 180 885 197 

Amstelland en de Meerlanden 45 3566 600 1490 1471 7127 2486 

Haarlemmermeer 30 3256 600 688 1051 5595 1612 

Amsterdam Centrum 25 40 418 567 715 1740 1175 

Nieuw 

West 13 375 0 0 1049 1424 963 

Noord 20 458 454 1319 130 2361 1243 

Oost 27 375 520 1128 2108 4131 2892 

West 8 0 600 247 260 1107 569 

Zuid 13 1020 450 798 280 2548 1014 

Zuidoost 1 0 0 0 131 131 118 

Gooi- en Vechtstreek 8 200 0 190 162 552 298 

Zaanstreek Waterland 16 580 50 209 163 1002 340 

Zuid-Kennermerland en IJmond 14 462 160 129 241 992 361 

Amsterdam totaal   107 2268 2442 4059 4673 13442 7974 

MRA excl. Amsterdam   91 5513 810 2018 2217 10558 3682 

MRA totaal   198 7781 3252 6077 6890 24000 11656 
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Toelichting Scenario’s 

 Om de marktruimte van meer diepte te voorzien zijn behalve de geijkte 

uitgangspunten meerdere scenario’s uitgewerkt als 

gevoeligheidsanalyses 

 Om de marktruimte te bepalen is uitgegaan van een drietal scenario’s. 

Deze worden op de volgende pagina’s beschreven. 

 

 

 Rood houdt in dat de verwachte realisatie boven de verwachte groei 

ligt. Dit betekent dat de bezettingsgraden en winstgevendheid van de 

hotels in de regio terug zullen lopen t.o.v. 2015  

 Groen houdt in dat de verwachte realisatie onder de verwachte groei 

ligt. Dit betekent dat de bezettingsgraden en winstgevendheid van de 

hotels in de regio terug zullen lopen t.o.v. 2015  
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Aantal kamers 

2015 Aandeel 2015 

Kamers nodig in 

2025  Groei kamers 

Verwachte 

realisatie oud 

Verwachte 

realisatie nieuw 

Almere Lelystad 647 2% 828 181 166 197 

Amstelland en de Meerlanden 6255 15% 8007 1752 1987 2486 

Amsterdam 30777 73% 39397 8620 6542 7974 

Gooi- en Vechtstreek 706 2% 904 198 249 298 

Zaanstreek Waterland 415 1% 531 116 265 340 

Zuid-Kennermerland en IJmond 3326 8% 4258 932 298 361 

MRA excl. Amsterdam 11349 27% 14528 3179 2965 3682 

MRA totaal 42126 100% 53925 11799 9507 11656 

Scenario 1 Groei volgt Nederlandse trend 

 Aanname: groei aanbod afstemmen op 2,5% groei per jaar 

 Aanbod 2015: 42.126 kamers, aanbod 2025: 53.925 kamers 

 11.799 nieuwe hotelkamers 

 Verwachte realisatie oud ligt lager dan benodigd aantal. Overschot in Amst.-Meerl, Gooi 

en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland. Substantieel tekort in Amsterdam (absoluut) 

en Zuid-Kennermerland en IJmond (relatief) 

 In totaal bij oude verwachte realisatie ca. 2.300 kamers nodig om situatie hotelmarkt 

2015 te behouden. 

 Bij nieuwe verwachte realisatie balans tussen aanbod en vraag 

  

Scenario’s 
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Aantal kamers 

2015 Aandeel 2015 

Kamers nodig 

in 2025  Groei kamers 

Verwachte 

realisatie 

Verwachte 

realisatie nieuw 

Almere Lelystad 647 2% 1054 407 166 197 

Amstelland en de Meerlanden 6255 15% 10189 3934 1987 2486 

Amsterdam 30777 73% 50132 19355 6542 7974 

Gooi- en Vechtstreek 706 2% 1150 444 249 298 

Zaanstreek Waterland 415 1% 676 261 265 340 

Zuid-Kennermerland en IJmond 3326 8% 5418 2092 298 361 

MRA excl. Amsterdam 11349 27% 18486 7137 2965 3682 

MRA totaal 42126 100% 68619 26493 9507 11656 

Scenario 2 Groei volgt regionale trend MRA 

 Aanname: groei aanbod afstemmen op 5,0% groei per jaar 

 Aanbod 2015: 42.126 kamers, aanbod 2025: 68.619 kamers 

 26.493 nieuwe hotelkamers 

 

 Verwachte realisatie blijft zowel in oude als nieuwe situatie ver achter bij benodigd 

aantal in vrijwel alle gebieden 

 Ca. 15.000 tot 17.000 extra hotelkamers nodig in 2025 om situatie hotelmarkt in 2015 te 

behouden 
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Aantal kamers 

2015 Aandeel 2015 

Kamers nodig 

in 2025  Groei kamers 

Verwachte 

realisatie 

Verwachte 

realisatie 

nieuw 

Almere Lelystad 647 2% 947 300 166 197 

Amstelland en de Meerlanden 6255 15% 9152 2897 1987 2486 

Amsterdam 30777 73% 37319 6542 6542 6542 

Gooi- en Vechtstreek 706 2% 1033 327 249 298 

Zaanstreek Waterland 415 1% 607 192 265 340 

Zuid-Kennermerland en IJmond 3326 8% 4867 1541 298 361 

MRA excl. Amsterdam 11349 27% 16606 5257 2965 3682 

MRA totaal 42126 100% 53925 11799 9507 11656 

Scenario 3 Amsterdam op slot  

 Aanname: groei aanbod afstemmen op 2,5% groei per jaar, Amsterdam realiseert alleen 

bestaande initiatieven (verwachte realisatie is maximale groei). Groei verdeeld over 

andere regio’s naar rato 

 Aanbod 2015: 42.126 kamers, aanbod 2025: 53.925 kamers 

 11.799 nieuwe hotelkamers 

 

 Tekorten zowel bij oude als nieuwe realisatie in vrijwel alle regio’s. Met name Amst-

Meerl (ca. 400 kamers) en Zuid-Kennermerland en IJmond (ca. 1.200 kamers)  
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