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Van: Esther Brasser <EBrasser@haarlemmarketing.nl> 
Verzonden: woensdag 15 juni 2011 9:28 
Aan: Griffiebureau Griffiebureau 
CC: Leontine Splinter 
Onderwerp: FW: Economische Effecten van City Marketing Haarlem 
Bijlagen: Economische effecten City Marketing Haarlem.docx 

Urgentie: Hoog 

Geachte leden van het griffiebureau, 
Zou u dit bericht vanuit City Marketing Haarlem aub door kunnen sturen aan de raadsleden ? Hartelijk Dank 1 

Met vriendelijke groet, 

Esther Brasser 
Directeur 

H RLEM 1 ■ 

City Marketing Haarlem 
Grote Markt 2 
2011 RD Haarlem 
T: +31 (0)23 573 79 29 
M: +31 (0)6 39 43 93 08 
F:+31 (0)23 571 70 03 
www.haarlem.nl 

Op woensdag ben ik niet aanwezig. 

Volg ons op: 

Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u 
verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht 
geen rechten worden ontleend. 

^ Denkt u alstublieft aan het milieu voordat u dit bericht uitprint. 

Van: Esther Brasser 
Verzonden: dinsdag 14 juni 2011 13:25 
Aan: 'Blaauboer, M.A.' 
Onderwerp: Economische Effecten van City Marketing Haarlem 
Urgentie: Hoog 

Zeer geacht gemeenteraadslid, 

Ook vanuit City Marketing Haarlem begrijpen wij dat er bezuinigd moet worden. Wij hebben dan ook de eerste 
aankondiging van de Gemeente Haarlem d.d. 2 februari j . l . verwerkt in onze begroting. Wij kunnen de voorgestelde 
bezuinigingen invoeren door te besparen op promotionele uitgaven en door investeringen van het bedrijfsleven te 
stimuleren op basis van een commerciële exploitatie van onze site. 

mailto:EBrasser@haarlemmarketing.nl
http://www.haarlem.nl


Echter verder gaande bezuinigingen zouden ten koste gaan van het economisch effect dat wij de afgelopen jaren 
voor Haarlem hebben opgeleverd; we kunnen concluderen dat 1 euro besteed aan City Marketing Haarlem de stad 
243 euro oplevert. Bijgaand vind u de feiten op een rijtje. Wij achten deze informatie van groot belang voor het 
nemen van een gefundeerd besluit t.a.v. beslissingen over de bezuinigingen. Ik hoop u hiermee te overtuigen dat 
verdergaande bezuinigingen bij City Marketing Haarlem ten koste gaan van de economische ontwikkeling van onze 
stad. Indien u meer informatie nodig heeft, ben ik uiteraard te allen tijde bereid om u van dienst te zijn. 

Met vriendelijke groet. 

Esther Brasser 
Directeur 

H RLEM 
City Marketing Haarlem 
Grote Markt 2 
2011 RD Haarlem 
T: +31 (0)23 573 79 29 
M: +31 (0)6 39 43 93 08 
F: +31 (0)23 571 70 03 
www.haarlem.nl 

Op woensdag ben ik niet aanwezig. 

Volg ons op: 
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Dit e-mailbericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niel de geadresseerde(n) bent wordt u 
verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van dit bericht 
geen rechten worden ontleend. 

^ Denkt u alstublieft aan het milieu voordat u dit bericht uitprint. 
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Economische effecten City Marketing Haarlem 

1. Toerisme Haarlem 
1 Binnenlands toerisme naar Haarlem (bron NBTC/NIPO Toeristisch bezoek 
aan steden 2010; tabellen maart 2011) 

• In 2010 waren er 1.234.000 Nederlandse bezoekers. Dit zijn 71.000 
bezoekers meer dan in 2009. 

• In 2010 waren er 2.849.000 Nederlandse bezoeken. Dit zijn 24.000 
bezoeken meer dan in 2009. 

• De gemiddelde besteding per persoon per dag in 2010 in Haarlem is 44, 4 
euro. 

• In de rangorde van steden met meeste Nederlandse bezoekers is Haarlem 
in 2010 de 12e stad. 

• Haarlem komt op de zesde plaats van 31 steden die het meest gestegen 
zijn met het bezoekersaantal in 2010 ten opzichte van 2009. 

• Het aantal bezoeken aan Haarlem is met 24.000 gestegen 

• Het bedrag dat wordt uitgegeven per bezoek per persoon is gestegen in 
2010 t.o.v. 2009 van 43 euro naar 44,40 euro 

• Dus in 2010 wordt 5 miljoen euro meer besteed door de binnenlandse 
toerist in Haarlem (namelijk een totaal van 126 miljoen euro) 

2 Verblijfstoerisme Haarlem (bron gemeentelijke toeristenbelasting Haarlem) 

• In 2010 waren er 280.884 toeristische overnachtingen (hotels, BenB's, 
camping). Dit zijn circa 7.800 meer overnachtingen dan in 2009. 

• De gemiddelde besteding van een verblijfsbezoeker per persoon per dag 
was in 2008 circa 99, - euro (bron onderzoek ATCB Bezoekersprofiel 
Haarlem, juni 2009). 
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3 Inkomend toerisme Haarlem (bron NBTC/CBS Onderzoek inkomend 
toerisme 2009, rapportage steden) 

• In 2009 waren er circa 600.000 buitenlanders (buitenlanders die in 
Nederland verblijven en daarbij Haarlem bezoeken). 

• In de rangorde van steden met meeste buitenlandse bezoekers is Haarlem 
in 2009 de 8e stad. 

• De gemiddelde besteding van een buitenlandse toerist per persoon per 
dag was in 2008 ongeveer gelijk aan die van een binnenlandse toerist 
(bron ATCB, juni 2009) 

4 Schatting ruim 3.5 miljoen toeristische bezoeken aan Haarlem in 2010 
(bezoeken Nederlanders plus bezoeken buitenlanders plus deel 
verblijfstoerisme) 

• Daarbij is de aanname dat ook in 2010 er 600.000 bezoeken door 
buitenlanders waren en dat er een substantieel deel van het 
verblijfsbezoek bij opgeteld mag worden. 

• Dus totale bestedingen Toerisme is in Haarlem in 2010 is tussen 150 
miljoen euro en 170 miljoen euro. 

2. Resultaten van het Imago onderzoek van Lagroup (2010): 

• Het toeristisch imago onderzoek: Haarlem behoort in 2010 tot de top 3 van de 
meest sfeervolle steden in Nederland; het toeristisch imago van Haarlem is 
gestegen van de 6e plaats in 2006 naar de 3e plaats in 2010 onder de 18 grootste 
steden in Nederland. 

o Wel is een aandachtspunt volgens het onderzoek dat Haarlem veel beter 
duidelijk moet maken wat het te bieden heeft; presentatie van Haarlem via het 
internet liet te wensen over! (Een antwoord van City Marketing Haarlem in 
september 2010 was de lancering van de website) 

3. Titel Meest Gastvrije Stad 2009 

• Haarlem ontving in 2009 de titel 'Meest Gastvrije Stad van Nederland'. 
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• In 2010 eindigde Haarlem met 1 honderste punt verschil achter de nummer 1, 
Den Bosch. 
In totaal zijn per onderzoek ruim 8000 bezoekers ondervraagd, per stad 
betekent dat 381 enquêtes. 

• (Bron: Van Spronsen & Partners horeca-advies in samenwerking met W V 
Nederland) 

4. Productontwikkeling / organiseren van eigen evenementen 

• 100%HAARLEM Gids; 
* te koop sinds begin maart 2011 

* oplage: 10.000 (eerste druk) 
* binnen een week al een tweede druk 
* Haarlem op 2e plaats (na NY) bij doorklik via de MoMedia nieuwsbrief 

« Haarlem Shopping Night (iuni 2011) Het meest succesvolle evenement voor 
ondernemers (winkeliers) in de binnenstad 

• Verkiezing 'Beste Winkel van Haarlem' 

• Thematische winkelroutes 

5. Lancering Website www.haarlem.nl (23 september 2010) 

• Binnen een halfjaar na de lancering is het bezoek via www.haarlem.nl  
verdrievoudigd !!; 

• 120.000 bezoekers per maand op www.haarlem.nl 

• 120 items per maand via Social Media gedeeld waardoor 500 unieke bezoekers 

• 30% meer bezoek aan individuele Haarlem Partners (Hotels, Restaurants, etc) 
via www.haarlem.nl 

6. Media- waarde door persbezoeken georganiseerd door City 
Marketing Haarlem 

• ANWB Kampioen; nummer 2, februari 2011 
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* 5 pagina's 

* oplage: 3,6 miljoen 
* thema: kinderwinkels in Haarlem 

* mediawaarde: € 217.575.-

• TELEGRAAF REISKRANT; zaterdag 22 januari 2011 

* % pagina, oplage: 661.806 
* thema: fietsroutes door Haarlem 

* mediawaarde: € 39.000.-

• LIBELLE ; december 2010 (kerstnummer) 

* bereik: 2,3 miljoen vrouwen 

* 1 pagina 
* thema: winterwandeling door Haarlem 

* mediawaarde € 25.990.-

7. De Multiplier: 243 

EEN EURO VAN DE OVERHEID BESTEED AAN CITY MARKETING HAARLEM LEVERT 
243 EURO OP (bron afdeling economie en cultuur Gemeente Haarlem) 
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