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Notitie:  Observaties over toerisme  
Datum:  9 januari 2018 
 

1. Aanleiding 

Toerisme groeit in de komende jaren. “In 2030 wordt het druk…” zo verwacht NBTC Holland Marketing. De 

groei lijkt wel haast autonoom te worden door de economische voorspoed en de groeiende wereldbevolking. 

Dat werpt de vraag op hoe de provincie Utrecht zich tot deze ontwikkelingen verhoudt. In deze notitie wordt 

dat in beeld gebracht. Dit is belangrijk om verdere invulling te geven aan ons huidige beleid aangaande 

toerisme, maar ook voor nieuw beleid op de vrijetijdssector waar toerisme mogelijk onderdeel van is. Als 

laatste geeft het zicht op hoe toerisme zich o.a. verhoudt tot het mobiliteitsvraagstuk. 

In deze notitie wordt eerst in beeld gebracht hoe de toeristische sector zich in de afgelopen jaren heeft 

ontwikkeld. Dan volgt een korte uiteenzetting van de huidige beleidskaders. Via een korte weergave van het 

voortdurende gesprek met de sector wordt toegewerkt naar een aantal accenten waarmee het beleid wordt 

ingevuld en die input kunnen vormen voor hernieuwd toeristisch beleid. 

 

2.  Context 

De toeristische economie biedt kansen voor economische groei en werkgelegenheid. Het internationale 

toerisme in Nederland groeit al jaren. Van 2014 t/m 2017 groeide het aantal overnachtingen in Nederland 

volgens het CBS in totaal met bijna 12%. Deze groei is ook te zien in Utrecht waar het aantal overnachtingen in 

dezelfde periode groeide met 14,6%.  De groei komt met name op het conto van internationaal toerisme. In 

Nederland groeide het aantal overnachtingen door buitenlanders van 2014 t/m 2017 met 28,3%, terwijl in de 

provincie Utrecht het aantal overnachtingen door internationale bezoekers groeide met 46%. Dit staat gelijk 

aan ruim 935 duizend overnachtingen in 2017 in de provincie Utrecht. Het aantal overnachtingen door 

Nederlanders in de periode 2014 t/m 2017 steeg in Nederland met 3,4% terwijl in de provincie Utrecht de groei 

4,6% was. Dit komt in 2017 neer op 2,11 miljoen overnachtingen. Het totaal aantal overnachtingen komt 

daarmee voor de provincie op ruim 3 miljoen in 2017. Alleen de provincie Groningen en Flevoland hebben in 

2017 minder overnachtingen. Terwijl bijvoorbeeld Gelderland en Limburg ongeveer 11,5 miljoen 

overnachtingen kennen.  Absolute uitschieter is Noord-Holland met bijna 30 miljoen overnachtingen in 2017.  

De bevolking van Utrecht blijft in de komende jaren ook groeien (8,9% tot 2030). NBTC Holland Marketing 

voorspelt dat het aantal inkomende verblijfsbezoekers landelijk met minimaal 50% groeit van 18 miljoen in 

2017 naar 29 miljoen in 2030. Ook de thuismarkt groeit. Er komen meer Nederlanders bij en zij kiezen vaker 

voor hun eigen land als vakantiebestemming voor hun derde of vierde vakantie. Landelijk gezien is de 

verwachting dat het aantal gasten toeneemt van 24,3 miljoen in 2017 tot 30,9 miljoen in 2030. 

In Nederland zorgde de toerismesector in 2017 voor 82 miljard aan bestedingen, gelijk aan 4,3% van het bruto 

nationaal product, terwijl de bestedingen in 2010 nog 60 miljard bedroegen. Door deze sterke groei wordt ook 

het relatieve belang van de toerisme en recreatie voor de economie groter.  

Juist in economisch mindere tijden blijft de toeristische sector stabiel. Als het internationaal toerisme het 

moeilijker heeft door toedoen van internationale geopolitieke spanningen of door economische tegenwind dan 

is de Nederlander eerder geneigd om in Nederland te blijven. Veert de wereldwijde economie op dan heeft dat 

direct positieve gevolgen voor het internationaal (inkomend) toerisme.  

Op landelijk niveau is een stevig debat gaande over toerisme. Aangezwengeld door de grote toestroom van 

internationale toeristen richting Amsterdam en het ongemak dat dat oplevert voor bewoners. Het landelijk 

beleid ten aanzien van toerisme is er in steeds grotere mate op gericht om toerisme te spreiden over heel 
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Nederland. In toenemende mate groeit ook het bezoek uit onze buurlanden België en Duitsland. We kunnen 

profiteren van het aantrekkende toerisme, maar tegelijkertijd is het met het oog op de groei van het toerisme 

in de provincie zaak om de groei in goede banen te leiden. 

 

 

3. Huidige beleidskaders  

De provincie heeft in haar toeristisch beleid gedefinieerd dat zij zich in wil zetten voor:  

Het herkenbaar positioneren van de provincie om meer bezoek aan te trekken. Daarvoor haakt de provincie in 

op het nationale spreidingsbeleid de “Holland City strategie” van NBTC Holland Marketing en de daarbij 

horende verhaallijnen. Waarbij vooralsnog wordt aangehaakt bij de lijnen: 

• kastelen en buitenplaatsen; 

• Mondrian to Dutch Design. 

Daarnaast ondersteunt de provincie via de (inter)nationale regiomarketingstrategie de marketing van andere 

iconen in de provincie, om extra bezoek te trekken en de wisselwerking tussen steden en regio’s onderling te 

versterken zodat toeristen langer blijven en gewezen worden op de grote diversiteit van dorpen, steden en 

landschappen in de provincie.  De provincie zet verder in op het stimuleren van het zakelijk toerisme en 

verkent de kansen op de Chinese markt.  

Op het gebied van innovatief toeristisch ondernemerschap zet de provincie in op:  

• de vernieuwing van de verblijfsrecreatie;  

• het uitwisselen van kennis en onderzoek;  

• open data via de U-base.  

Voor de stand van zaken rondom het toeristisch-recreatieve beleid wordt verwezen naar de 

voortgangsrapportage die in april 2018. is besproken. 

 

Rollen 

In het huidige beleid is vastgesteld dat de provincie vooral wil faciliteren (ook met financiën), ondersteunen en 

verbinden. Belangrijke samenwerkingspartners zijn de marketingorganisaties en gemeenten. 

 

Instrumentarium 

Op dit moment werken we veel samen met city- en regiomarketingorganisaties om de toeristische doelen van 

ons beleid te realiseren. Dat is logisch want deze organisaties zijn erop ingericht om de (potentiële) gast te 

informeren en te inspireren over de mogelijkheden van stad en streek. In de basis worden deze organisaties 

gefinancierd door met name de gemeenten en deels door het bedrijfsleven. Vanwege hun positie onderhouden 

city- en regiomarketingorganisaties uitstekende contacten met het bij hen aangesloten bedrijfsleven. Op 

projectbasis verstrekken we opdrachten aan deze organisaties of verlenen wij subsidie aan deze partners. 

Daarnaast stellen we aan deze en andere organisaties de U-base beschikbaar als verzamelplaats en 

ruggengraat van consumenteninformatie over het toeristisch recreatieve aanbod. De praktijk is dat deze city- 

en regiomarketingorganisaties onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn voor het realiseren van de 

doelen op het gebied van merkversterking en ondernemerschap. Verder ondersteunen wij het zakelijk 
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toerisme via een fonds waaruit organisatoren een gemaximeerde bijdrage kunnen krijgen per deelnemer aan 

een congres. 

 

 

4. Gesprek met de sector 

Voortdurend is er gesprek met de toeristisch-recreatieve sector in de provincie. Zo heeft in de afgelopen 

periode overleg plaatsgevonden waarvoor van alle gemeenten de toeristische ambtenaren waren uitgenodigd 

en met city- en regiomarketingorganisaties  (Zoals RBT Heuvelrug en Vallei, Utrecht Marketing, etc.) ook is er 

overleg geweest met vertegenwoordigers van de zakelijk toeristische markt en is de recreatietafel (overleg over 

recreatie voor met name bestuurders van gemeenten) benut om input te verzamelen over vraagstukken die 

zich voordoen in het toeristisch recreatieve veld. 

Uit de overleggen komen samengevat de volgende uitdagingen naar voren: 

• Toerisme staat net als andere economische sectoren ten dienste van het welzijn van de inwoners van 

de provincie. Groei is prima, maar de balans tussen bezoekdruk en bewoners moet in de gaten worden 

gehouden. In die zin is meer toerisme  geen doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan het 

welzijn van de Utrechtse bevolking. 

• De druk van toeristen is ongelijk over de provincie verdeeld. De vraag is hoe iedereen kan profiteren 

van toerisme. 

• Er dient goed gekeken te worden welk type toerist aan wordt getrokken, welke toerist past bij 

Utrecht? In dat kader wordt vaak de “kwaliteitstoerist” genoemd.  

• Eveneens is het belangrijk om te bekijken welk onderscheidend aanbod de provincie heeft om in de 

etalage te zetten voor deze kwaliteitstoerist en hoe dit aanbod ontwikkeld kan worden. 

• Verder is het belangrijk om de bestedingen per toeristisch verblijf te maximaliseren. Daaraan 

gekoppeld is spreiding van toeristen door de regio en het verlengen van de verblijfsduur belangrijk.  

• Die spreiding in ruimte en tijd kan alleen worden gerealiseerd als we ook goed kijken naar het 

toeristisch product en wat er voor nodig is om dat verder te optimaliseren, te innoveren en te 

vermarkten.   

• Utrecht is een van de drukste knooppunten als het gaat om vervoer over weg en OV. Ons 

vervoerssysteem is beperkt ingericht om de (buitenlandse) bezoeker te faciliteren en er is 

doordeweeks en in de spits nog maar beperkt ruimte voor de (buitenlandse) bezoeker. 

 

5. Verdere accentverschuivingen van promotie naar management 

Met de inzichten uit de gesprekken met de sector en met het oog op de ontwikkelingen in de provincie zelf, 

maar ook op nationaal niveau en rekening houdend met de ontwikkelingen in het internationale toerisme lijken  

verdere accentverschuivingen wenselijk om invulling te geven aan het toeristisch beleid. Centraal daarin staat 

dat duurzame groei van toerisme gestimuleerd kan worden. Dat betekent onder andere streven naar een 

goede verdeling tussen stad en streek en oog hebben voor de draagkracht van natuur en bewoners. Anders 

geformuleerd verschuift het accent langzamerhand steeds meer van louter promotie van de bestemming naar 

management van de bestemming. Meer concreet krijgt dat uitwerking in de volgende accentverschuivingen. 
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Bredere focus op productontwikkeling 

Het huidige provinciale beleid focust zich sterk op het aantrekken van extra bezoek. Dat gebeurt onder andere 

via de Holland City strategie van het NBTC en door het positioneren van internationaal aantrekkelijke iconen 

via de regiomarketingstrategie waaraan de provincie bijdraagt en bij wil blijven dragen.  

Vanuit nationaal perspectief komt naast promotie steeds meer nadruk te liggen op productontwikkeling. De 

vraag is dan: Wat is er voor nodig om gebieden of thema’s zo te ontwikkelen dat zij aantrekkelijk worden voor 

toeristen en hoe zorgen we er voor dat deze op een logische manier ontsloten worden voor de (internationale) 

bezoeker? Productontwikkeling is een manier om op goede wijze in te kunnen spelen op de vraag, maar ook 

om bezoekers te verleiden andere delen van de provincie te verkennen.   

Focus op spreiding en verlenging bezoekduur 

In de provincie wordt niet alleen nagedacht over hoe een graantje mee kan worden gepikt met de 

aantrekkingskracht van Amsterdam. Er is een bewustzijn ontstaan dat het ook mogelijk is om het eigen product 

op een goede manier te positioneren op de buitenlandse markt. De toeristische druk in steden in de provincie 

wordt ook groter.  

Dat bewustzijn is bijvoorbeeld al terug te zien in de regiomarketingstrategie. In toenemende mate beseft men 

dat samenwerking in de regio essentieel is. De stad heeft de regio nodig en andersom voor een interessant 

aanbod dat aansluit op de wensen van de consument. Een verbonden aanbod van stad en regio kan zorgen 

voor ontlasting van toeristische druk op met name de steden.  

Samenwerking tussen de marketingorganisaties betekent ook dat gericht gewerkt kan worden aan het 

verlengen van de verblijfsduur van de bezoeker aan de provincie. De etalage is immers beter gevuld. Uitdaging 

is wel om de etalage zo te presenteren dat het aantrekkelijk is voor de individuele consument.  

Focus op doelgroepen 

De groei van toerisme lijkt een autonoom verschijnsel te zijn geworden. Alle seinen staan daarvoor op groen. 

Voor internationaal bezoek wordt in de komende decennia nog forse groei verwacht, maar ook de Utrechtse 

bevolking groeit in de komende jaren, net als de behoefte om vrijetijd buitenshuis te besteden. Toerisme kan 

ook zorgen voor overlast en daarom is het wellicht wenselijk om productontwikkeling en promotie selectief en 

zo in te zetten dat die doelgroepen worden aangetrokken die het welzijn van de bewoners van de provincie 

bevorderen en het beste passen bij het leefpatroon van de bewoners. Dat kan onder andere betekenen keuze 

voor doelgroepen met wat ruimere bestedingsruimte die naar verwachting minder tot geen  overlast 

veroorzaken en van economische toegevoegde waarde voor de regio zijn. 

Buitenland en binnenland 

Het huidige toeristische beleid kent een focus op de buitenlandse bezoeker. De binnenlandse markt kent een 

minder sterke groei en is een vechtmarkt. Tegelijkertijd is het wel belangrijk om hiervoor ook aandacht te 

hebben en de thuismarkt te onderhouden en te blijven bedienen. Meer dan twee derde van de overnachtingen 

wordt immers door de binnenlandse bezoeker gerealiseerd, nog afgezien van de dagtrips die Nederlanders 

veelvuldig maken in eigen land. Met andere woorden de toeristische druk wordt ook veroorzaakt door 

Nederlanders. Bovendien maken binnenlandse en buitenlandse bezoekers gebruik van dezelfde faciliteiten en 

marketingpromotie is vaak gericht op zowel de binnenlandse als de buitenlandse bezoeker.  

Mobiliteit en toegankelijkheid 

Het is niet waarschijnlijk dat buitenlandse bezoekers zorgen voor structurele problematische extra 

mobiliteitsstromen, behalve bij grote evenementen. In vergunningverlening van evenementen wordt daarom al 

rekening gehouden met extra verkeer en wordt wanneer nodig verkeersmanagement toegepast.   

Voor bezoekers uit het buitenland is ons OV-systeem niet altijd makkelijk te doorgronden. Bij een verdere 

accentverschuiving van promotie naar management is het belangrijk om oog te hebben voor oplossingen die de 

verschillende vormen van mobiliteit in de beleving van de bezoeker beter op elkaar laten aansluiten zodat het 

vertrouwen en daaraan gekoppeld het gebruik toeneemt. Tevens is het dan belangrijk om er voor te zorgen dat 

de toeristische attracties in de meer perifere gebieden beter bereikbaar worden gemaakt. Specifiek dient er 
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dan ook aandacht te zijn voor het vraagstuk van de “last mile”. Er zijn slimme oplossingen nodig om juist het 

laatste stukje, zogezegd van treinstation tot voordeur, beter te faciliteren. Aandacht voor dit vraagstuk draagt 

ook bij aan de spreiding van toeristen in de provincie. Als alternatief voor het OV en passend bij het profiel van 

de provincie is het stimuleren van fietsgebruik door bezoekers wenselijk.  

 

Onderzoek en data 

Voor bovenstaande geldt wel dat er meer en actueel inzicht nodig is in de (potentiële) consument, zodat beter 

inzicht ontstaat in vraagstukken als:  

• Wie is de bezoeker precies?  

• Waar is de bezoeker en hoe verplaatst hij/zij zich door de provincie? 

• Waarin is hij/zij geïnteresseerd?  

• Wanneer is de bezoeker hier? 

• Hoe kunnen we gepersonaliseerd inspelen op de wensen en behoeften.  

 

6. Instrumentarium en rol 

Om bovenstaande tot uitvoer te brengen is het goed om te kijken naar het instrumentarium dat hiervoor 

ingezet kan worden. Op dit moment worden hiervoor subsidies gebruikt en worden opdrachten verstrekt.  

Subsidies 

Het subsidie instrumentarium maakt het mogelijk om bij te dragen aan initiatieven van de sector die bijdragen 

aan de doelstellingen van het toeristisch beleid.  In deze notitie worden een aantal accenten gelegd, die een 

plek kunnen krijgen in de subsidieverordening. De subsidie kan aangepast een nuttige rol blijven vervullen. 

Structurele samenwerking 

De accenten die in deze notitie worden gelegd en de uitdagingen waar de sector voor staan overstijgen de 

spanwijdte van de individuele steden en regio’s. Toeristen houden zich immers niet aan grenzen van steden en 

gemeenten en komen niet “op afspraak”.  Om bezoekers aan te trekken die passen bij de provincie en hen te 

faciliteren en te spreiden in tijd en ruimte is samenwerking een vereiste. City- en regiomarketingorganisaties 

die belangrijke uitvoeringsorganisaties zijn van het gemeentelijke toeristische beleid zullen steeds meer op 

schuiven van samenwerkende marketing naar managementorganisaties. Die beweging is al in gang gezet, maar 

kan worden versterkt.  

In samenwerking kan er voor worden gezorgd dat de provincie Utrecht economisch profijt heeft van het 

toerisme en de bezoeker/bewoner balans op orde blijft. De provincie als organisatie kan hierin een 

regisserende rol spelen. 


