
1

Horeca: de huiskamer van het toerisme
Visie van horeca ondernemers op een gastvrije groei van het toerisme



Het gaat goed met het toerisme in Nederland!

Ø Onderzoek CBS
Ø Recordzomer 2019
Ø 10 miljoen gasten in juli en augustus
Ø 4 procent stijging t.o.v. 2018
Ø Overijssel: 16.000 extra bezoekers



Toerisme steunpilaar economie 

Nederland
Ø 44 miljoen gasten
Ø 87,5 miljard toeristische bestedingen
Ø 800.000 banen
Ø Groter dan landbouw, bosbouw en 

visserij



Overijssel groeikampioen toerisme

Overijssel
Ø 2,4 miljoen gasten
Ø 1,9 miljoen Nederlandse gasten 
Ø 0,5 miljoen buitenlandse gasten
Ø 360 miljoen euro aan overnachtingen
Ø Ruim 37.000 banen 



Volop kansen in het toerisme voor Overijssel

Ø Groei toerisme Nederland van 42 naar 60 
miljoen in 2030

Ø Groei Duitse, Belgische en Nederlandse 
gast

Ø Nu al forse groei in Overijssel
Ø 68 procent ondernemers afhankelijk van 

toerisme
Ø Meer dan 70 procent ondernemers bezig 

met groei toerisme



KHN zet zich in voor een verantwoorde groei

Onderzoek KHN
Ø 86 procent ondernemers zier ruimte voor groei in 

omgeving
Ø Meer dan de helft ondernemers bemerkt nu al 

groei
Ø Inzet op spreiding, samenwerking en draagvlak



Hoe werken wij aan een verantwoorde groei?

1) Spreiding 
à Minister van Horeca en Toerisme



Hoe werken wij aan een verantwoorde groei?

2) Samenwerking 
à tussen ondernemers en overheid



Hoe werken wij aan een verantwoorde groei?

3) Draagvlak 
à Betere wetgeving. oa Airbnb, toeristenbelasting



Resultaat tot nu toe

ü Presentatie KHN-rapport op Gastvrij Rotterdam
ü Presentatie Mark Rutte 31 oktober 
ü Gezamenlijke acties van branches 
ü Toerisme onderdeel begrotingsbehandeling!
ü Tweede Kamer zet toerisme steeds hoger op agenda
ü Overleg Toerisme op 23 januari 2020



Ambities voor de toekomst

Algemeen
Ø Minister voor Horeca & Toerisme
Ø Landelijk actieplan Toerisme

(spreiding, draagvlak, samenwerking)

Wetgeving 2020
Ø Flexibiliteit arbeidsmarkt behouden
Ø Stop stapeling lasten toerismesector
Ø Wetgeving Airbnb en platformeconomie
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Samen naar een gastvrije groei van het toerisme.


