TOERISME IN DE
GEMEENTE SLUIS 2018
OMVANG EN ECONOMISCH BELANG

Toerisme is van groot belang voor gemeente
Sluis. De brede zandstranden, natuurlijke duinen,
authentieke kernen en het weids en afwisselend
polderlandschap, trekken vele toeristen naar
de regio. Het is dan ook wenselijk om inzicht

AANTAL OVERNACHTINGEN
TOERISTISCH
VERBLIJF

te hebben in de omvang en de economische
betekenis van toerisme. De gemeente heeft
Kenniscentrum Kusttoerisme, onderdeel van
HZ University of Applied Sciences, gevraagd een
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rapportage samen te stellen, waarin inzicht wordt
geboden in de omvang van verblijfstoerisme en de
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economische spin-off daarvan.
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In 2018 vonden bijna
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3,9 miljoen

overnachtingen plaats in de gemeente Sluis,
zo’n

5% meer dan in 2017. Verreweg de

14.900

Vaste staanplaatsen op
(mini) campings

838.300

Tweede woningen

398.400

Vaste ligplaatsen in
jachthavens (2)

meeste overnachtingen vinden plaats in

29.700

recreatiewoningen. Overnachtingen op campings
(zowel toeristisch als door vaste gasten) en

TOTAAL

hotels hebben ook een groot aandeel in het

3.887.300

aantal overnachtingen in de gemeente. Deze
gegevens zijn gebaseerd op de inkomsten
toeristenbelasting en forensenbelasting van de
gemeente en op aanvullende berekeningen van
Kenniscentrum Kusttoerisme (zie ook achterkant
leaflet).

1) Toeristisch kamperen omvat alle overnachtingen op

kampeerplaatsen, inclusief voorseizoenarrangementen,
verlengd voorseizoen-arrangementen, maand-arrangementen
en naseizoenarrangementen, maar is exclusief permanente
standplaatsen (jaarplaatsen) en seizoenplaatsen.

GROEI AANTAL
OVERNACHTINGEN

5% groei
3.900.000

2) Dit betreft kamperen op permanente standplaatsen

(jaarplaatsen) of seizoenplaatsen. Het aantal nachten per plaats
is gebaseerd op de uitkomsten van het Onderzoek Vaste gasten
in Zeeland. Dit wijkt dus af van de cijfers die bekend zijn vanuit
de administratie toeristenbelasting.
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DETAILHANDEL

€ 32,1 miljoen

HORECA

€ 26,7 miljoen

TOTALE BESTEDINGEN

€ 158,9 miljoen

Tijdens de 3,9 miljoen overnachtingen in de gemeente Sluis geven toeristen zeer
veel geld uit: in totaal € 158,9 miljoen. Op de achterzijde van deze leaflet wordt
dit nader toegelicht. Deze uitgaven leiden tot een enorme economische impuls.
Op deze pagina is te zien hoe groot het economisch belang van het toerisme in
de regio is, uitgedrukt in werkgelegenheid.

LOGIES

€ 89,3 miljoen

VERVOER

€ 6,3 miljoen

VERMAAK

€ 4,6 miljoen

TOTAAL AANTAL BANEN

1.778

AANTAL FTE

916

AANDEEL IN TOTALE WERKGELEGENHEID

16,2 %

Let op: in deze leaflet gaat het om de economische impact van de bestedingen die de toerist doet tijdens de
vakantie. Dagtoerisme is in deze berekening niet meegenomen. Daarnaast zijn investeringen van
consumenten (bijv. aanschaf chalet), bedrijven (bijv. bouw of verbouw voorzieningen) en overheid ook nog niet
meegeteld. De totale economische impact van toerisme is dus nog veel groter. Bovendien is dankzij toerisme
ook het draagvlak voor maatschappelijke voorzieningen groter. De werkgelegenheid die hiermee gepaard
gaat, is nog niet meegenomen in de getoonde cijfers.
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Om de economische impact van het toerisme, zoals
gepresenteerd op voorgaande pagina’s, te kunnen
berekenen is inzicht nodig in de bestedingen van
het verblijfstoerisme. Elk type gast heeft zijn eigen
bestedingspatroon: tijdens een hotelvakantie
wordt bijvoorbeeld per dag meer geld uitgegeven
dan tijdens een kampeervakantie. Vanuit landelijk
onderzoek (het ContinuVakantieOnderzoek - NBTCNIPO Research) is het bestedingspatroon van
Nederlandse verblijfstoeristen bekend.

Gemiddelde
bestedingen
per nacht

Toeristisch kamperen op
(mini)campings

€ 21,73

Hotels, pensions & B&B’s

€ 79,81

Bungalowparken

€ 38,40

Passanten in jachthavens

€ 33,45

Gemiddelde
bestedingen
per jaar

VASTE
GASTEN

Ook is bekend waar dit geld aan uitgegeven wordt:
aan boodschappen, de accommodatie, horeca,
vervoer of recreatieve activiteiten. Aangenomen
is dat de bestedingen in de gemeente Sluis niet
significant afwijken van dit gemiddelde en dat het
bestedingspatroon van Nederlandse en buitenlandse
gasten vergelijkbaar is. De bestedingen en vaste
uitgaven van vaste gasten zijn ontleend aan het
onderzoek ‘Vaste gasten in Zeeland’ (Kenniscentrum
Kusttoerisme, 2017). Aangezien deze bestedingen
betrekking hebben op het jaar 2016, zijn deze
gecorrigeerd voor inflatie om ook bedragen te
kunnen noemen voor 2018.

Vast kamperen op
(mini)campings

€ 14,82

€ 2.906

Tweede woningen

€ 18,37

€ 2.178

Vaste ligplaatsen in jachthavens

€ 19,09

€ 3.522

BESTEDINGEN TOERISTISCH VERBLIJF
BESTEDINGEN VASTE GASTEN

TOTALE BESTEDINGEN

€158,9 miljoen

€ 116.967.500
€ 41.915.500

€ 158.883.000

Verblijfstoeristen in de gemeente Sluis besteden
in de gemeente. Van de totale uitgaven van
verblijfstoeristen wordt het meest besteed aan overnachtingskosten,
van de uitgaven komt terecht in de sector logies.
Zo’n
van de uitgaven komt terecht in de sector detailhandel,
in de sector horeca,
wordt besteed aan vervoer
aan vermaak (recreatie, sport en cultuur).
(brandstof en openbaar vervoer) en
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AANPAK
Kenniscentrum Kusttoerisme heeft voor de rapportage gebruik
gemaakt van gegevens uit een groot aantal verschillende bronnen.
Om te komen tot een totaalbeeld van het verblijfstoerisme is
bovendien gebruik gemaakt van geaggregeerde gegevens vanuit
de toeristen- en forensenbelasting van de gemeente Sluis.
In combinatie met kengetallen uit provinciale en landelijke
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onderzoeken, waaronder het ContinuVakantieOnderzoek en het
onderzoek Vaste gasten in Zeeland, zijn vervolgens de totale
uitgaven van verblijfstoeristen in beeld gebracht. Op basis van
de totale uitgaven van verblijfstoeristen is een analyse gemaakt
van de totale economische impact voor de gemeente Sluis,
uitgedrukt in het aantal banen.
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