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Samenvatting 
 

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de economische impact van toerisme in 
de gemeente Oosterhout in het jaar 2016. Dit onderzoek is in opdracht van de gemeente uitgevoerd 
door NHTV Internationaal Hoger Onderwijs Breda. NHTV is één van de partner van CELTH; het 
Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality. 

Onder toeristen, zoals gedefinieerd in dit onderzoek, vallen verblijfs- en dagbezoekers van 
Oosterhout. De bestedingen van bewoners worden in principe niet meegenomen in de 
berekeningen, hoewel er enkele uitzonderingen zijn. Deze worden expliciet benoemd.  

De berekening van de economische impact start met het bepalen van de bestedingen van toeristen. 
Daarvoor gebruiken wij de provinciale bestedingsprofielen uit het ContinuVakantieOnderzoek (CVO 
2016) en ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO 2015), in combinatie met lokaal beschikbare data. Voor 
verblijfsbezoekers vermenigvuldigen wij het aantal verblijfstoeristen in de gemeente Oosterhout 
met gemiddeld bestedingsprofielen uit het CVO 2016 (per type accommodatie). Voor vaste gasten is 
de berekening gebaseerd op onderzoek door CELTH uit 2015. Voor dagbezoekers vermenigvuldigen 
wij het aantal ondernomen activiteiten met gemiddelde bestedingsprofielen uit het CVTO 2015 (per 
type activiteit). De totale bestedingen van verblijfs- en dagbezoekers tellen we op om te komen tot 
de totale bestedingen van toeristen in de gemeente.  Op basis van deze berekening concluderen we 
dat deze totale bestedingen van toeristen in Oosterhout in 2016 117,6 miljoen bedroegen. 
Dagtoeristen namen hiervan 85% voor hun rekening en verblijfstoeristen 15%.  

Het is onbekend in hoeverre de provinciale bestedingsprofielen uit het CVO als CVTO ook gelden op 
het niveau van Oosterhout. Het is dan ook onze aanbeveling over voor vervolgstudies de 
bestedingsprofielen lokaal vast te stellen, bijvoorbeeld op basis van het ondervragen van toeristen. 

De berekening van de impact van toerisme is gebaseerd op het Input-Output (IO) model. Het IO-
model laat zien in welke economische sectoren de impact van elke bestede euro door toeristen 
terecht komt, uitgedrukt in toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Door het IO model worden 
zowel de directe als de indirecte impact zichtbaar gemaakt. Direct is de impact bij bedrijven die 
rechtstreeks verkopen aan toeristen. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid op de camping waar de 
toerist verblijft of de bakker waar de toerist zijn brood koopt. Indirect is de impact in bij de bedrijven 
die leveren aan de bedrijven die verkopen aan de toeristen, zoals de werkgelegenheid bij de 
groothandel die producten levert aan de camping.  

Toepassing van het IO-model laat zien dat toerisme in Oosterhout leidt tot een impact van 26 
miljoen aan toegevoegde waarde en 688 banen. Toegevoegde waarde (omzet – inkopen) is een zeer 
belangrijke impact omdat dit toont wat de gezamenlijke bijdrage is aan de economie van sectoren 
die, direct of indirect, goederen en diensten produceren vanwege toerisme. Door te kijken naar 
toegevoegde waarde voorkomen we dubbeltellingen, zoals die er wel zijn wanneer we zouden kijken 
naar omzet.  

Naast de economische impact beschrijft dit rapport ook de resultaten van de bezoekersenquête – 
zoals die in de zomer van 2016 is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek van de 
gemeente Oosterhout. Uit deze enquête, afgenomen onder de dag- en verblijfstoeristen in 
Oosterhout, blijkt onder meer dat de gemiddelde bezoeker 52 jaar is en naar Oosterhout komt met 
de eigen partner of het gezin. Het merendeel van de bezoekers komt hier voor een (korte) vakantie, 
een dagje / avondje uit of om te winkelen. 
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1 Inleiding 
 

De gemeente Oosterhout heeft behoefte aan inzicht in de economische impacts van toerisme. In dit 
onderzoek wordt dat belang in beeld gebracht, gebaseerd op de data voor het jaar 2016. Het doel is 
om te komen tot een startpunt (0-meting) voor toekomstige metingen. De gemeente heeft NHTV 
Internationaal Hoger Onderwijs Breda verzocht de benodigde analyses uit te voeren. 

Als definitie van toerisme wordt gehanteerd: 

“Alle activiteiten van personen die reizen naar en/of verblijven in plaatsen buiten hun 
normale omgeving (in dit geval de eigen gemeente), voor niet langer dan één 
(aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, zaken en andere doeleinden die 
niet zijn verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de plaats 
die wordt bezocht.”   

En wij beschouwen als toeristen:  

• Bezoekers van Oosterhout, woonachtig buiten de gemeente, die minimaal één nacht in 
Oosterhout verblijven en daar gebruik maken van het toeristisch aanbod (verblijfstoeristen). 

• Bezoekers van Oosterhout, woonachtig buiten de gemeente, die Oosterhout bezoeken 
zonder daar te overnachten en gebruik maken van het toeristisch aanbod in de gemeente 
(dagtoeristen). 

De activiteiten en bestedingen van bewoners worden in principe niet meegenomen in de 
berekeningen, en daarmee niet beschouwd als toeristisch. Enkele uitzondering daarop worden 
geduid in de hoofdtekst of voetnoten. 

De berekening van de impact van toerisme is gebaseerd op het Input Output model (IO) model. Het 
IO-model laat zien in welke economische sectoren de impact van elke bestede euro door toeristen 
terecht komt, uitgedrukt in toegevoegde waarde en werkgelegenheid.  

Deze rapportage is mede gebaseerd op onderzoek van de vakgroep Onderzoek & Statistiek van de 
gemeente Oosterhout. Deze heeft het toeristisch aanbod in de gemeente geïnventariseerd en 
gegevens aangevraagd bij de toeristische aanbieders. Deze input is vervolgens door NHTV gebruikt 
om de economische impact te berekenen. 

Naast de economische impact beschrijft dit rapport ook de resultaten van de bezoekersenquête. 
Deze is in zomer van 2016 afgenomen onder de dag- en verblijfstoeristen in Oosterhout, op 
meerdere locaties in Oosterhout. Dit deel van het onderzoek is eveneens uitgevoerd door de 
vakgroep Onderzoek & Statistiek van de gemeente Oosterhout. 
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2 Methodologie 
 

Dit hoofdstuk bespreekt de methodologie voor de berekening van de economische impact 

Berekening van de bestedingen 

De berekening van de economische impact start met het bepalen van de bestedingen van toeristen 
in Oosterhout.  

• Verblijfstoeristen: De gemeente Oosterhout beschikt over data over het aantal 
overnachtingen van verblijfstoeristen. Dit aantal vermenigvuldigen we met het gemiddeld 
bestedingsprofiel van verblijfstoeristen (per nacht), zoals dat bekend is uit het 
ContinuVakantieOnderzoek (CVO). Het CVO bevat geen bestedingsprofiel op het niveau van 
de gemeente Oosterhout, maar wel voor de provincie Brabant. Wij gaan er dus vanuit dan 
voor Oosterhout hetzelfde gemiddelde bestedingsprofiel geldt als voor heel Brabant. 
Aangevuld met gegevens over de bestedingen van de vaste gasten (o.b.v. recent CELTH 
onderzoek) leidt dit tot inzicht in de totale bestedingen van verblijfstoeristen. Bijlage 1 bevat 
meer informatie over het CVO. 
 

• Dagtoeristen: De gemeente Oosterhout beschikt ook over data over het aantal bezoekers 
van het dagtoeristische aanbod. Dit aantal vermenigvuldigen we met het gemiddeld 
bestedingsprofiel (per dagtoeristische activiteit) uit het ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO). 
Ook in dit geval is het bestedingsprofiel niet beschikbaar op het niveau van de gemeente 
Oosterhout, maar wel op provinciaal niveau. Bijlage 2 bevat meer informatie over het CVTO. 

De totale bestedingen van verblijfs- en dagtoeristen nemen we samen om te komen tot de totale 
bestedingen van alle toeristen in de gemeente Oosterhout.  

Het nadeel van deze methode is dat we gebruik maken van bestedingsprofielen op provinciaal 
niveau. Het is dan ook onze aanbeveling over voor vervolgstudies de bestedingsprofielen lokaal vast 
te stellen, bijvoorbeeld op basis van het ondervragen van toeristen. 

Berekening van de economische impact 

De totale bestedingen van alle toeristen zijn de input voor de berekening van de economische 
impact. Deze berekening voeren wij uit aan de hand van het Input Output (IO) model. Hoofdstuk 4 
bespreekt de toepassing van het dit model.  

Kort gezegd laat het IO-model zien dat euro’s die toeristen besteden niet alleen maar effecten, of 
impacts, hebben bij de bedrijven waar die euro’s direct terecht komen (bijvoorbeeld de camping of 
een restaurant). Deze bedrijven gebruiken een deel van deze euro’s namelijk ook om hun 
toeleveranciers te betalen – en deze profiteren indirect mee van de aanwezigheid van toeristen. Ook 
bij die bedrijven vindt er, vanwege toerisme, productie plaats en wordt er toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid gecreëerd.  

In Nederland worden veel verschillende modellen gebruikt om deze zogenoemde indirecte impacts 
in beeld te brengen. De variatie aan berekeningen en uitkomsten riep (en roept)  veel vragen op. Dat 
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was reden voor de NHTV om een promotieonderzoek te starten naar de beste methode om de 
economische impact van toerisme. De eerste fase van het promotieonderzoek was gericht op de 
keuze van een model. In het artikel 'Criteria to Compare Economic Impact Models in Tourism' 
vergelijken Klijs et al (2012) diverse economische modellen. De conclusie is dat het IO-model zeer 
veel mogelijkheden biedt. Dit geldt met name voor toepassingen op het regionale niveau. In de 
tweede fase van het promotieonderzoek heeft Jeroen Klijs het IO-model verder verbeterd voor 
toepassingen in een toeristische context. 

Het IO-model laat zien in welke sectoren de effecten van elke bestede euro door toeristen terecht 
komen, uitgedrukt in toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Het eindresultaat is de economische  
impact van toerisme in een bepaalde regio. In dit geval dus de gemeente Oosterhout. Het gaat 
daarbij om de totale impacts, maar het model laat ook zien wat de verdeling is tussen directe en 
indirecte impacts en wat de verdeling is tussen sectoren. Het model laat dus bijvoorbeeld zien tot 
hoeveel directe en/of indirecte toegevoegde waarde en werkgelegenheid toerisme leidt in de 
sectoren ‘landbouw’, ‘industrie’, ‘handel’, ‘horeca’ en ‘cultuur, sport en recreatie’. 
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3 Bestedingen van toeristen 
 

Dit hoofdstuk bespreekt de berekening van de bestedingen van toeristen in Oosterhout. Lokaal 
beschikbare data combineren we met de provinciale bestedingsprofielen uit het CVO en CVTO. In de 
berekening maken we onderscheid tussen verblijfstoerisme en dagtoerisme.  

Bestedingen verblijfstoerisme in de gemeente Oosterhout 
 

Het aantal overnachtingen van verblijfstoeristen ontlenen we aan gegevens van de gemeente 
Oosterhout. 

Tabel 3.1: Aantal overnachtingen verblijfstoeristen in Oosterhout, 20161 

Categorie Aantal  overnachtingen 
Hotels, Pensions, B&Bs                                    47.870  
Campings, toeristisch                                    97.540  
Bungalows, chalets                                  410.060  
Groepsaccommodaties                                    25.120  
Watersport, passanten                                      2.000  
Totaal                                  582.590  

 

Voor vaste gasten gelden andere regels. Vaste gasten zijn gasten die een tweede 
verblijfsaccommodatie (tweede woning, stacaravan op een jaarplaats, kampeermiddel op een 
seizoensplaats, boot op een vaste ligplaats) voor recreatieve doeleinden bezitten en hier regelmatig 
verblijven zonder daarvoor per verblijf te betalen.  

Voor de vaste ligplaatsen is er in deze studie, vanwege het karakter van de haven in Oosterhout, 
vanuit gegaan dat deze gebruikt worden door bewoners van Oosterhout. Hun bestedingen worden 
dan ook niet meegenomen in de berekening.  

Er is bekend hoeveel vaste staanplaatsen er zijn, maar niet wat de verdeling is over onderstaande 
categorieën. Ook het aantal overnachtingen is niet bekend. Hiervan is een inschatting gemaakt door 
het aantal accommodaties te vermenigvuldigen met het ongewogen gemiddelde van het aantal 
personen dat volgens de forfaitaire regeling gebruikt maakt van de vaste staanplaatsen (2,2) en het 
ongewogen gemiddelde van het aantal nachten dat volgens die zelfde regeling van de staanplaatsen 
gebruikt wordt gemaakt (30,4). 

Tabel 3.2: Aantal eenheden en overnachtingen vaste gasten in Oosterhout, 2016  

Categorie Aantal accommodaties Aantal overnachtingen  
Verblijf in tweede woningen Onbekend Onbekend 
Jaarplaatsen op campings Onbekend Onbekend 
Seizoenplaatsen op campings Onbekend Onbekend 
Kampeerarrangementen Onbekend Onbekend 
Totaal                                          910                                    61.967  

                                                           
1 Deze informatie is in het voorjaar van 2017 opgevraagd bij de lokale aanbieders (ondernemers). Eventuele ontbrekende 
gegevens zijn aangevuld op basis van cijfers vanuit de toeristenbelasting en/of gemiddelde bezettingsgraden van andere 
aanbieders in dezelfde categorie. Uit de website van airbnb blijkt dat er in 2016 in Oosterhout een twaalftal huizen / kamers 
werden aangeboden. Deze zijn niet opgenomen in tabel 3.1. 
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Uitgaande van bovenstaande data en berekeningen werden in 2016 in de gemeente Oosterhout 
644.577 overnachtingen doorgebracht (582.590 + 61.967). 90% hiervan is toeristisch verblijf. 10% 
betreft het verblijf van vaste gasten.  

Vanuit het CVO (NBTC-NIPO Research, 2016) is bekend hoeveel geld Nederlanders uitgeven tijdens 
hun vakantie. Provincie Brabant is afnemer van dit onderzoek en heeft de Brabantse cijfers van het 
CVO ter beschikking gesteld. Op basis daarvan is een analyse gemaakt van de uitgaven tijdens 
toeristisch verblijf van Nederlanders in Oosterhout. We hebben aangenomen dat het 
bestedingsprofiel van Nederlandse en buitenlandse verblijfstoeristen in de gemeente Oosterhout 
vergelijkbaar is.  

Voor vaste gasten geldt dat zij niet alleen geld uitgeven tijdens hun verblijf in de accommodatie, 
maar dat zij ook jaarlijkse kosten hebben voor de huur / het bezit van de accommodatie en de 
daarmee samenhangende onderhoudskosten. CELTH heeft in 2015 onderzoek gedaan naar het 
uitgavenpatroon van vaste gasten in Nederland, zowel tijdens het verblijf als de jaarlijkse vaste 
kosten. Dit heeft geleid tot nieuwe landelijke cijfers die we benutten in deze analyse.  

Zowel vanuit het CVO als vanuit het CELTH-onderzoek naar vaste gasten is bekend aan welke zaken 
toeristen geld besteden: de accommodatie, horeca, recreatieve activiteiten, winkels, vervoer, etc. 
Op deze manier kunnen we inzichtelijk maken in welke sectoren bovengenoemde bedragen terecht 
komen.  

Tabel 3.3 toont de bedragen per persoon per nacht van verblijfstoeristen. In de derde kolom staan 
de jaarlijkse kosten per accommodatie van vaste gasten.  

Tabel 3.3: Bestedingsprofielen van verblijfstoeristen (CVO 2016 / CELTH 2015)2 

 Uitgaven  
per persoon per nacht 

Uitgaven per accommodatie per jaar 

Toeristisch verblijf 26,38 - 
Vaste gasten 13,19 1696,00 

 

De bedragen per nacht vermenigvuldigden we met het totaal aantal overnachtingen en de bedragen 
per accommodatie vermenigvuldigden we met het aantal accommodaties dat de vaste gasten 
gebruiken. Zo berekenen we de totale bestedingen van verblijfstoeristen, zoals tabel 3.4 weergeeft. 
Het totaal was € 17,7 miljoen in 2016, waarvan 82,27% samenhangt met toeristisch verblijf. Vaste 
gasten zijn goed voor 13%. Tabel 3.5 toont vervolgens hoe deze bestedingen zijn verdeeld over 
verschillende uitgavencategorieën. Het overgrote deel van de bestedingen komt terecht bij logies en 
horeca en in de detailhandel.  

Tabel 3.4: Totale bestedingen van verblijfstoeristen in Oosterhout, 2016 

  Uitgaven tijdens 
verblijf 

Jaarlijkse uitgaven aan 
accommodatie Totaal 

Toeristisch verblijf  € 15.371.053   -   € 15.371.053  
Vaste gasten  € 817.349   € 1.543.360   € 2.360.709  
Totaal   € 16.188.402   € 1.543.360   € 17.731.762  

 

                                                           
2 Dit betreft de ongewogen gemiddeldes voor de bestedingen per nacht / per jaar voor de verschillende typen toeristische 
verblijfsaccommodaties (hotels /pensions / B&B, Vakantiewoningen, toeristisch kamperen en groepsaccommodaties, en 
overig) en typen accommodaties voor vaste gasten (tweede woningen, jaarplaatsen, seizoensplaatsen, arrangementen) 
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Tabel 3.5: Totale bestedingen van verblijfstoeristen in Oosterhout, 2016, gespecificeerd naar type 
uitgaven 

Type uitgaven   
Logies en horeca  € 13.090.430  
Detailhandel  € 3.640.603  
Recreatieve activiteiten  € 585.538  
Vervoer ter plaatse  € 415.191  
Totaal  € 17.731.762  

 

Bestedingen dagtoerisme in de gemeente Oosterhout 
 

Het aantal bezoekers van het dag-toeristische aanbod ontlenen we aan de gegevens van de 
gemeente Oosterhout, zoals weergegeven in tabel 3.6. Als richtlijn voor het dagtoerisme is de 
indeling van het CBS gehanteerd, waarbij reguliere sport, verenigingen en hobby’s (door de eigen 
bevolking) buiten beschouwing blijven. 

Tabel 3.6: Aantal bezoekers dag-toeristische aanbod in Oosterhout, 20163 

 Aantal gebruikers 
Musea 39.440 
Recreatieoorden 251.090 
Evenementen (met 5000 bezoekers of meer)4 136.000 
Natuurgerichte opluchtrecreatie5 1.200.000 
Recreatief winkelen6 1.569.430 
Golfen7 9.300 
Dag-arrangementen en excursies8 3.280 
Uit eten9 596.940 
Totaal 3.805.480 

 

                                                           
3 De gegevens zijn verzameld bij de lokale aanbieders (ondernemers), VVV, boswachters en de gemeentelijke 
evenementencoördinator.  
4 Er is voor gekozen alleen evenementen met meer dan 5.000 bezoekers mee te nemen, onder de veronderstelling dat de 
met name de kleinere evenementen gericht zijn op de lokale bevolking. Bij de evenementen met meer dan 5.000 bezoekers 
zijn alle bezoekers meegenomen, aangezien de organisatoren niet kunnen aangeven welk aandeel van de bezoekers van 
buiten de gemeente afkomstig is. 
5 De boswachters van Boswachterij Dorst (Staatsbosbeheer) en Landgoed Oosterheide (Natuurmonumenten) hebben een 
schatting gegeven van het aantal bezoekers. Op basis hiervan is een schatting gemaakt van de aantallen voor het hele 
buitengebied. 
6 Voor het bepalen van het aantal bezoekers van buiten Oosterhout dat hier komt winkelen, is gebruik gemaakt van de 
passantentellingen van Locatus over 2016. Alleen bezoekers (mensen niet woonachtige in Oosterhout) met als 
bezoekmotief de aanschaf van niet-dagelijkse artikelen zijn meegenomen. Volgens het laatste regionaal 
Koopstromenonderzoek West-Brabant en diverse andere bezoekersonderzoeken, blijkt dit zo'n 40 procent van de 
centrumbezoekers te zijn. 
7 Hiervan is alleen het toeristisch gebruik (greenfees) meegenomen. Het bezoek van de leden blijft buiten beschouwing. 
8 In de gemeente Oosterhout worden diverse dag-arrangementen en excursies aangeboden, met name door de VVV 
Oosterhout. Het grootste deel van de deelnemers aan deze activiteiten zijn dagjesmensen of toeristen. 
9 De twee McDonald’s wegrestaurants in Oosterhout alsmede het zelf-bedieningsgedeelte van het AC Restaurant zijn niet 
meegenomen. Ook de koffiehuizen en brasseries in het Oosterhoutse winkelgebied zijn buiten beschouwing gelaten. Zij 
trekken weliswaar ook veel bezoekers van buiten de gemeente, maar zijn niet meegenomen in de berekeningen om 
dubbeltellingen te voorkomen: het gros van de gasten van die etablissementen bestaat immers uit het winkelend publiek. 
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Zoals blijkt uit de tweede kolom van tabel 3.7 verschillen de bestedingsprofielen uit het CVTO sterk 
per type uitstapje: Bij buitenrecreatie besteedt men gemiddeld 4,75 euro en bij funshoppen ligt het 
gemiddelde op 49,11 euro.  

Tabel 3.8 laat zien dat dagtoeristen in Oosterhout in totaal 99,4 miljoen besteedden. Uit tabel 3.8 
blijkt vervolgens dat dit geld vooral terechtkomt bij logies en horeca en in de detailhandel. 

Tabel 3.7: Bestedingen dagtoeristen in Oosterhout, 2016 (gebaseerd op bestedingsprofielen CVTO 
2015) 

 Gemiddelde bestedingen 
per uitstapje 

Totale bestedingen 

Buitenrecreatie   € 4,13   € 4.959.367  
Waterrecreatie en -sport (incl. 
zwemmen)  € 4,75   € 1.237.413  
Bezoek sportwedstrijden  € 12,44   -    
Wellness & ontspanning  € 27,90   -    
Bezoek attracties  € 13,09   € 42.923  
Bezoek evenementen  € 18,06   € 2.456.461  
Winkelen voor plezier  € 49,11   € 77.074.928  
Bezoek culturele activiteiten  € 15,60   € 615.083  
Uitgaan  € 22,53   € 13.446.223  
Totaal  € 18,62   € 99.832.397  

 

Tabel 3.8: Totale bestedingen van dagtoeristen in Oosterhout, 2016, gespecificeerd naar type 
uitgaven 

Type uitgaven  
Logies en horeca  € 18.905.784  
Detailhandel  € 73.417.833  
Recreatieve activiteiten  € 3.084.355  
Vervoer ter plaatse  € 4.424.425  
Totaal  € 99.832.397  

 

Tabel 3.9, tenslotte, toont het totaal aan bestedingen van dag- en verblijfstoeristen in Oosterhout in 
2016, per type uitgave. In deze tabel zijn de totalen uit tabel 3.5 en 3.8 samengenomen. 

Tabel 3.9 Totale toeristische bestedingen in de gemeente Oosterhout, 2016, gespecificeerd naar type 
uitgaven 

 Verblijfstoerisme Dagtoerisme Totaal 
Logies en horeca  € 13.090.430   € 18.905.784   € 31.996.214  
Detailhandel  € 3.640.603   € 73.417.833   € 77.058.436  
Recreatieve activiteiten  € 585.538   € 3.084.355    € 3.669.893  
Vervoer ter plaatse  € 415.191   € 4.424.425   € 4.839.616  
Totaal   € 17.731.762   € 99.832.397   € 117.564.159  
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4 Economische impact van toerisme in de gemeente 
Oosterhout 

 
Dit hoofdstuk beschrijft de toepassing van het Input Output (IO) model voor de berekening van de 
impact van toerisme in Oosterhout. 
 
Toepassing I-O model 
De berekening van de economische impact van toerisme vindt plaats met behulp van het IO-model. 
Het IO-model start met de bestedingen van toeristen. Om het IO-model te kunnen gebruiken 
moeten deze bestedingen eerst gecorrigeerd worden voor belastingen (BTW en eventueel 
accijnzen).  

Na aftrek van de belastingen kunnen we de bestedingen per sector invoeren in het IO-model. 
Bestedingen aan horeca en overnachtingen worden ingevoerd in de sector ‘Horeca’. Bestedingen 
aan recreatieve activiteiten worden toegewezen aan de sector ‘Cultuur, sport en recreatie’. Een 
aantal soorten bestedingen kunnen we echter niet zomaar invoeren in het IO-model. Bestedingen 
aan detailhandel mogen we niet volledig toewijzen aan de economie van de gemeente Oosterhout. 
Slechts een heel klein deel van deze producten wordt daadwerkelijk in de gemeente geproduceerd. 
Dit deel wordt toegewezen aan de sector ‘Industrie’. Omdat alle goederen wel worden verkocht via 
de detailhandel in de gemeente, worden de handels- en vervoersmarges wel over alle bestedingen 
aan detailhandel berekend. Deze handels- en vervoersmarges komen vervolgens terecht in, onder 
andere, de sectoren ‘Detail en groothandel’ en ‘Vervoer en opslag’. Met al deze tussenstappen 
kunnen we de consumentenbestedingen (excl. belastingen) als input invoeren in het IO-model.  

Dagtoeristen en verblijfstoeristen besteedden in 2016 € 117,6 miljoen in de gemeente Oosterhout. 
Na aftrek van belastingen en correctie voor de import van elders, resteert een bedrag van € 48,6 
miljoen. Dit is ook weergegeven in tabel 4.1. De eerste twee kolommen van tabel 4.2 (einde van dit 
hoofdstuk) geven weer hoe deze bestedingen zijn verdeeld over economische sectoren.  
 
Het IO-model laat vervolgens zien hoeveel toegevoegde waarde toerisme creëert in de lokale 
economie en hoeveel werkgelegenheid daarmee samenhangt. Voor de economie van Oosterhout 
leidt toerisme tot € 26 miljoen toegevoegde waarde en 688 banen.  

• Tabel 4.1. geef weer wat de verdeling is tussen de directe en indirect impacts. Direct is de 
impact bij die bedrijven die rechtstreeks verkopen aan toeristen. Bijvoorbeeld de 
werkgelegenheid op de camping waar de toerist verblijft of de bakker waar de toerist zijn 
brood koopt. Indirect is de impact bij de bedrijven die leveren aan de bedrijven die verkopen 
aan de toeristen, zoals de werkgelegenheid bij de groothandel die producten levert aan de 
camping. Van de werkgelegenheid zijn 569 banen direct en 119 banen indirect. 

• Tabel 4.2 laat zien hoe de bestedingen en impacts verdeeld zijn over de economische 
sectoren. In de sector ‘landbouw, bosbouw en visserij’ wordt er bijvoorbeeld 25.931 
toegevoegde waarde geproduceerd vanwege toerisme, en dit leidt tot een werkgelegenheid 
van 0,22 baan. 

 
Tabel 4.2: Bestedingen en economische impact van toerisme in Oosterhout, 2016, direct en indirect. 

 Bestedingen Impacts 
 Consumenten-

prijzen 
Na correcties Toegevoegde 

waarde 
Werkgelegenheid 

(banen) 
Direct € 117.564.159  € 48.644.294   € 18.033.455  568,65  
Indirect   €  7.926.617  119,28  
Totaal  € 117.564.159   € 48.644.294   € 25.960.072  687,93 
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Toegevoegde waarde en werkgelegenheid zijn de twee meest relevante indicatoren voor het meten 
van economische impact:  

• De toegevoegde waarde van een onderneming, sector of economie betreft de omzet 
verminderd met aankopen. Voor een restaurant is de toegevoegde waarde gelijk aan het 
geld ontvangen van klanten minus betalingen aan toeleveranciers. Bijvoorbeeld de slager. 
Voor de slager is de toegevoegde waarde gelijk aan de ontvangsten van het restaurant 
minus de betalingen aan haar toeleveranciers. Bijvoorbeeld agrarische bedrijven. 
Toegevoegde waarde is een zeer belangrijke impact omdat dit toont wat het restaurant en 
de slager bijdragen aan de economie. We voorkomen dubbeltellingen, zoals die er wel zijn 
wanneer we alleen kijken naar omzet. Bij het optellen van de omzet van het restaurant en 
de slager worden de betalingen van restaurant aan de slager immers twee keer 
meegenomen. De toegevoegde waarde komt uiteindelijk voor een deel terecht bij het 
personeel (in de vorm van inkomen), een deel gaat naar de belasting en de verschaffers van 
(vreemd) vermogen en een deel betreft de winst voor de eigenaren. 

• De impact op werkgelegenheid maakt duidelijk in welke mate de mensen werkzaam in 
Oosterhout profiteren van de aanwezigheid van toerisme. Tabellen 4.1 en 4.2 geven deze 
impact weer in de vorm van aantallen banen. 

 

IO-model en IO-tabel 

De stap van bestedingen naar impact in de tabellen 4.1 en 4.2 vindt plaats op basis van het IO-
model.  

Dit model laat zien in welke mate bestedingen binnen een of meerdere sectoren leiden tot 
productie, toegevoegde waarde en werkgelegenheid in dezelfde of andere sectoren. Dit is 
afhankelijk van de relaties binnen de lokale economie. In welke mate leidt bijvoorbeeld een euro 
bestedingen in de sector ‘Cultuur, sport en recreatie’ tot productie, toegevoegde waarde en 
werkgelegenheid in bijvoorbeeld de sector ‘Industrie’?  

Het antwoord op die vraag kunnen we afleiden uit een IO-tabel. Zo’n tabel laat zien hoeveel elke 
sector levert aan zichzelf, aan andere sectoren en aan de hun uiteindelijke afnemers. Alleen op basis 
van een IO-tabel kan de stap worden gemaakt van de bestedingen naar de impact (direct + indirect). 
Er blijkt namelijk uit hoeveel output er in elk van de sectoren van de economie nodig is, om ervoor te 
zorgen dat er producten en diensten geleverd kunnen worden aan bijvoorbeeld toeristen.  

IO-tabellen zijn veelal alleen beschikbaar op nationaal niveau. Speciaal voor dit onderzoek is er een 
IO-tabel voor de gemeente Oosterhout samengesteld. Dit op basis van locatiequotiënten en cijfers 
over de werkgelegenheid per sector, op het niveau van Nederland en op het niveau van de 
gemeente Oosterhout. De resulterende regionale IO-tabel beschrijft de specifieke economische 
samenhang in Oosterhout en is daarmee uniek in zijn soort.  

De IO-tabel vormt de basis van het IO-model. De resultaten in tabel 4.1 zijn dan ook specifiek voor 
Oosterhout. Wanneer we dezelfde bestedingen invoeren in het IO-model van een andere regio leidt 
dit tot een andere impact, omdat de economische structuur van die regio anders is. 
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Tabel 4.2: Bestedingen en economische impact van toerisme in Oosterhout, 2016, per sector 

 Bestedingen Impacts 

 Consumenten-
prijzen 

Na 
correcties  

Toegevoegde 
waarde 

Werkgelegenheid 
(banen) 

A Landbouw, bosbouw en 
visserij   € 25.391                    0,22  
B Delfstoffenwinning   -                          -    
C Industrie  € 53.835  € 556.809                    5,99  
D Energievoorziening   € 1.600                    0,01  
E Waterbedrijven en 
afvalbeheer   € 5.354                    0,05  
F Bouwnijverheid   € 22.236                    0,23  
G Detail- en groothandel € 77.058.436  € 5.803.524                  93,01  
H Vervoer en opslag € 4.839.616 € 4.549.239 € 2.478.821                  29,96  
I Horeca en logies € 31.996.214 €30.076.441 € 14.324.432                526,70  
J Informatie en 
communicatie   € 98.052                    0,84  
K Financiële dienstverlening   € 72.455                    0,42  
L Verhuur en handel van 
onroerend goed   € 164.726                    0,30  
M Zakelijke dienstverlening   € 358.166                    6,09  
N Openbaar bestuur en 
overheidsdiensten    € 10.938                    0,12  
O Onderwijs   € 10.303                    0,18  
P Gezondheids- en 
welzijnszorg   € 5.656                    0,13  
Q Cultuur, sport en recreatie € 3.669.893 € 3.449.698 € 1.976.497                  22,26  
R Overige dienstverlening   € 45.111                    1,42  
Handels- en vervoersmarges  €10.515.081     
Totaal € 117.564.159 €48.644.294 € 25.960.072                687,93  
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5 Bezoekersenquête 
 

In de periode juli t/m september 2016 is de toeristische bezoekersenquête gehouden. Die geeft een 
beeld van de meningen en opvattingen van de mensen die gebruik maken van het toeristische 
aanbod in de gemeente, zoals in de voorgaande hoofdstukken is geschetst. Hieronder geven we een 
overzicht van de belangrijkste resultaten uit deze enquête. 

Kenmerken van de bezoekers 

Er zijn in totaal 908 bezoekers (toeristen/dagjesmensen) geënquêteerd, op verschillende (vooraf 
bepaalde) locaties in de gemeente Oosterhout. De verhouding man/vrouw is ongeveer 45% man en 
55% vrouw. 

 

De gemiddelde leeftijd van de ondervraagden is 52 jaar. De bovenstaande grafiek (Grafiek 5.1) laat 
zien dat veel mensen van rond de 40 jaar en veel 60-plussers de stad bezoeken. Dit is vergelijkbaar 
met 2012; toen was de gemiddelde leeftijd 50 jaar. 

 

   Grafiek 5.1 Leeftijd bezoekers (toeristen/dagjesmensen)
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Grafiek 5.2 Bent u alleen of met meerdere personen naar Oosterhout gekomen?
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De meeste bezoekers in 2016 kwamen, net als in 2012, met hun partner (37%) en/of het gezin (39%) 
naar Oosterhout. 

Herkomst bezoekers 

Van de 908 ondervraagden, kwamen er 82 uit het buitenland (9%): 66 uit België, 2 uit Duitsland en 
14 uit een ander land. Net als in 2012 komt het merendeel van de bezoekers uit Midden- en West-
Brabant en Zuid-Holland. Er zijn in 2016 wel meer Belgen naar Oosterhout gekomen dan in 2012. 
Dagjesmensen komen vooral uit de directe omgeving, zoals Dongen, Gilze-Rijen, Tilburg en Breda. De 

meeste vakantiegangers komen uit Zuid-Holland; net als in 2012 komen veel toeristen uit Rotterdam 
en omgeving. Op de onderstaande kaart (grafiek 5.3) is te zien waar alle ondervraagde Nederlandse 
bezoekers vandaan komen. 

  

Opvallend is dat er in 2016 meer mensen uit de provincies Utrecht, Overijssel en Limburg naar de 
gemeente Oosterhout kwamen en minder uit de regio Rijnmond (9% ten opzichte van 12% in 2012). 
Ook kwamen er meer buitenlanders (met name Belgen) naar Oosterhout: 9% versus 3% (in 2012). 

 

    Legenda  
 

     Corop-gebieden: 
 

             < 1% 
 

               1% tot 2% 
 

               2% tot 3% 
 

               3% tot 4,5% 
 

               4,5% tot 6,5% 
 

               6,5% tot 10% 
 

               >10% 
 

       Gemeenten: 
               >3% 
 
 

 

 

 

Tilburg, Dongen, 
Gilze-Rijen 

  

Breda e.o. 

  

Rotterdam 

  

Grafiek 5.3 Waar woont u? 
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Reden bezoek 

Meer dan een derde van de ondervraagde bezoekers (36%) kwam naar Oosterhout voor een 
vakantie. En het merendeel van de buitenlandse bezoekers was hier voor een (korte) vakantie. 
Vakantiegangers blijven gemiddeld 8 dagen in Oosterhout. Het merendeel (87%) verblijft op een 
camping of bungalow-/chaletpark. 

 

Bezoekers jonger dan 30 jaar komen met name naar Oosterhout voor een dagtocht of avondje uit. 
Bezoekers tussen de 30 jaar en 55 jaar komen vooral om hier vakantie te vieren, terwijl voor 
bezoekers van 55 jaar en ouder het winkelen de voornaamste reden is om naar Oosterhout te 
komen. Opmerkelijk is dat de andere leeftijdsklassen het winkelen beduidend minder vaak noemen 
als bezoekreden. 

 

Grafiek 5.4 Wat was de reden voor uw bezoek aan Oosterhout? 
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Grafiek 5.5 Wat was de reden voor uw bezoek aan Oosterhout? 
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Bijna 75% van de ondervraagden is al twee keer of vaker in Oosterhout geweest. Redenen om hier 
vaker te komen zijn “leuke stad” en “voor de camping”. Hun bekendheid met Oosterhout is de 
belangrijkste reden om geen informatie in te winnen. 

Slechts een kwart van de ondervraagde bezoekers heeft informatie ingewonnen. Zij halen hun 
informatie vooral van het internet via Google of een andere algemene zoekmachine (60%). Ook 
familie / vrienden (13%), de VVV-winkel (6%) en een specifieke website van bijvoorbeeld het 
bungalowpark (6%) worden genoemd. Maar 3 procent van de bezoekers had de Oosterhout City app 
geïnstalleerd. Deze blijkt bij het gros van de bezoekers niet bekend te zijn. 

Waardering toeristisch aanbod 

De ondervraagde bezoekers zijn heel positief over Oosterhout. Op de vraag hoe zij Oosterhout met 
één woord zouden typeren, worden het meest genoemd: “gezellig”, “leuk”, “mooi” en “groen”. 

 

Aan de bezoekers is ook gevraagd waar zij zijn geweest en hoe ze dat waardeerden. In Oosterhout 
zijn vooral bezocht: het stadscentrum (71%), de bossen om er te wandelen / fietsen (16%), de musea 
(12%), recreatieoord De Warande (11%) en de cafés / restaurants (10%). In de regio wordt vooral 
genoemd het Nationaal Park De Biesbosch (6%) en de pretparken (4%). 

 

Grafiek 5.6 Met welk woord zou u Oosterhout typeren? 
 

                  

 

 

      

Grafiek 5.7 Waar bent u geweest en hoe waardeerde u dat? 
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Het NP De Biesbosch wordt vooral gewaardeerd om de natuurbeleving en de wandel- en 
vaartochten. In 2012 gingen de bezoekers ook nog veel naar het pretpark De Efteling, maar in 2016 
is dat veel minder. 

De ondervraagde bezoekers bezoeken vooral het stadscentrum en geven de verschillende aspecten 
hiervan een positieve score, zoals te zien is in de onderstaande grafiek (grafiek 5.8). Ten opzichte van 
2012 zijn de bezoekers duidelijk minder tevreden over het winkelaanbod (aantal en branches). Meer 
tevreden dan in 2012 zijn de bezoekers over de bereikbaarheid, parkeergelegenheid en de 
parkeertarieven. Ook de sfeer in het centrumgebied wordt positief beoordeeld, mede dankzij de 
zandsculpturen en paraplu's in de lucht. Vooral de bezoekers van 55 jaar en ouder vinden dat dit 
echt wat bijdraagt aan het centrum. 

 

Op de vraag of de bezoekers één ding kunnen noemen dat ze bijzonder goed vinden aan Oosterhout, 
worden het vaakst genoemd: gezelligheid, winkelaanbod en zwembad. In 2012 stonden deze ook in 
de top 5. Het compacte (winkel)centrum is hieruit verdwenen. 

Op de vraag of de bezoekers één ding kunnen aangeven dat ze minder goed vinden, weet 52 procent 
niks te noemen (was 74 procent in 2012). Als men wel iets weet, dan wordt vooral de 
(winkel)leegstand genoemd. 

Bijzonder goed:   Minder goed:  
1. Gezellig 13%  1. Niets genoemd 52% 
2. Winkelaanbod 10%  2. Leegstand 32% 
3. Zwembad 9%  3. Parkeren in de binnenstad 9% 
4. Sfeervol 7%  4. Bereikbaarheid 2% 
5. Bosrijke omgeving 6%  5. Saai 1% 

 

Grafiek 5.8 Hoe waardeert u het Oosterhoutse stadscentrum? 
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Ook op de website Zoover, waar toeristen zowel accommodaties als steden in binnen- en buitenland 

kunnen beoordelen, krijgt “het stadje Oosterhout” een goede waardering. Net als in 2012 krijgt 
Oosterhout op Zoover een 8,1. Met dit rapportcijfer bevindt Oosterhout zich in goed gezelschap: 
steden als Eindhoven en Rotterdam krijgen dezelfde waardering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

waardering 
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8,1 
 

Waardering …………………… 8,1 
Uitgaan …………………………  7,8 
Cultuur ………………….……… 7,6 
Omgeving ……………………..  8,3 
Sfeer ………………………..…..  8,2 
Natuur ………………….………  8,2 
 

bron:  ZOOVER 
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Bijlage 1: CVO 
 

Doel  

Het doel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) is het verzamelen van informatie over korte en 
lange binnenlandse en buitenlandse vakanties met betrekking tot bestemmingen, duur en uitgaven, 
logiesvormen en vervoerswijze. 

Doelpopulatie  

Inwoners van Nederland met de Nederlandse nationaliteit, exclusief de bevolking in instellingen, 
inrichtingen en tehuizen. 

Statistische eenheid  

Personen. 

Frequentie 

Jaarlijks. 

Soort onderzoek 

Het onderzoek is een panelonderzoek waarvoor personen uit de NIPO Capi@Home database worden 
getrokken. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de Landelijke R&T Standaard. 

Waarnemingsmethode 

Uit dit steekproefkader wordt aselect een aantal personen getrokken die via hun eigen pc een aantal 
keer per jaar elektronische vragenlijsten invullen. Voor het CVO krijgt een vaste groep respondenten 
vier keer per jaar een vragenlijst toegezonden: in de maanden januari, april, juli en oktober wordt 
aan deze panelleden gevraagd informatie te verstrekken over hun vakantie(s) in de drie 
voorafgaande maanden. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat vakanties vergeten worden, is 
respondenten gevraagd om een aantal kerngegevens direct na afloop van iedere vakantie in een 
speciaal elektronisch schema te noteren. De kans op onderschatting van het werkelijk aantal 
doorgebrachte vakanties is daardoor verkleind. 

Berichtgevers 

Het CVO wordt uitgevoerd door de BV Nederlands Vakantie en Vrijetijdsonderzoek. Dit is een 
samenwerkingsverband van TNS NIPO en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 
(NBTC). 

Steekproef 

Het CVO wordt jaarlijks gehouden onder een steekproef van netto circa 6 duizend personen. 
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Controle- en correctiemethoden / weging 

Ontbrekende waarden worden geïmputeerd. De steekproef wordt herwogen naar een aantal 
bekende populatiekenmerken uit de Nederlandse bevolking, exclusief de bevolking in instellingen, 
inrichtingen en tehuizen en personen met de niet-Nederlandse nationaliteit 
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Bijlage 2: CVTO 
 

Doel 

Het CVTO richt zich op de vrije tijd die men buitenshuis doorbrengt: uitstapjes buitenshuis van één 
uur of langer, voor zover het geen familiebezoek betreft en geen uitstapjes vanaf een vakantieadres. 
De activiteiten mogen geen overnachting omvatten. 

Doelpopulatie 

Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder 

Statistische eenheid 

Persoon 

Frequentie 

Tweejaarlijks sinds 2004 

Soort onderzoek 

Enquête 

Berichtgever 

Het CVTO wordt uitgevoerd door de BV Nederlands Vakantie en Vrijetijdsonderzoek. Dit is een 
samenwerkingsverband van TNS NIPO en het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen 
(NBTC).  

Steekproef  

Uit de TNS NIPObase wordt wekelijks een gestratificeerde bruto steekproef getrokken van circa 425 
personen. Deze personen worden bevraagd op hun vrijetijdsactiviteiten van 1 week terug, 
beginnend bij 'gisteren'. De respons is wekelijks circa 350 personen (82%)  

Controle- en correctiemethoden / weging  

Weging naar bezit pc, leeftijd, geslacht, regio, welstand, stedelijkheid en opleiding 
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