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Waarom dit onderzoek?
•

De vrijetijdseconomie is één van de Limburgse topsectoren. Op het vlak van
verblijfstoerisme neemt Limburg de tweede positie in (achter Noord-Holland). De
Limburgse hotelsector heeft binnen het verblijfstoerisme de meest belangrijke rol. 63%
van de bestedingen door verblijfstoeristen wordt gedaan door hotelgasten.

•

De vele hotelinitiatieven leiden tot zorgen over (mogelijk) overaanbod en leegstand.
De hotelsector staat volop in de belangstelling. Onduidelijk is echter of initiatieven van de
gewenste kwaliteit wel landen op de juiste plaats en bijdragen aan sterke regio’s.
Voorkomen moet worden dat goede ontwikkelingen niet gerealiseerd kunnen worden
doordat er teveel plannen voor nieuwe hotelcapaciteit zijn op minder gunstige plaatsen.

•

Inzicht in de huidige en de toekomstige markt is nodig om nieuwe initiatieven goed
(regionaal) te kunnen beoordelen en de juiste afwegingen te maken. Het (regionaal)
beoordelen van initiatieven is moeilijk. Relevante en actuele (regionale) informatie
ontbreekt en verschillende methodieken worden gehanteerd. Dit roept de vraag op om
inzicht te geven in de huidige markt en dit te vertalen naar de toekomst.

•

Een Limburgbreed/regionaal advies over ontwikkelperspectieven en mogelijke
strategieën is wenselijk. Het onderzoek maakt duidelijk hoe de hotelmarkt er in
Limburg/regionaal voor staat, welke groeiruimte er is en hoe dit zich verhoudt tot de
plannen voor nieuwe hotelcapaciteit. Dit onderzoek is een bouwsteen voor verdere
uitwerkingen en afspraken in de regio met betrekking tot de hotelmarkt.
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Onderzoeksresultaten
•

In de Limburgse hotelmarkt zijn vijf deelregio’s met een eigen karakter, identiteit en
cultuur te onderscheiden. De provinciale hotelmarkt is de basis voor dit onderzoek,
waarbij ook gekeken is naar de invloed vanuit de grensgebieden. Voor een goed inzicht
moet onderscheid worden gemaakt naar deelregio’s met een eigen karakter, identiteit en
cultuur: 1. Noord-Limburg, 2. Midden-Limburg, 3. Parkstad en Westelijke Mijnstreek, 4.
Maastricht en 5. Heuvelland. Indien er in de regio’s sprake is van nuances en opvallende
resultaten wordt in het onderzoek ingegaan op subregio’s of gemeenten.

•

Limburg is één van de meest belangrijke provincies in Nederland op het vlak van
verblijfstoerisme. De hotelsector in Limburg heeft binnen dit verblijfstoerisme qua
bestedingen de meest belangrijke rol. Limburg telt 328 hotels met 9.530 kamers
(exclusief B&B en Airbnb), en staat hiermee op de vierde positie in Nederland. In Limburg
zijn het Heuvelland (34%) en Maastricht (26%) de deelregio’s met de meeste
hotelcapaciteit. In 2016 vonden in Limburg bijna 2,2 miljoen kamernachten plaats (bron:
enquêtes ZKA), hiermee staat Limburg in de top drie achter Noord- en Zuid-Holland.

•

De toeristische en zakelijke markt zijn in Limburg evenredig verdeeld. Alleen het
Heuvelland kenmerkt zich door een relatief eenzijdige marktfocus (met nadruk op
toerisme). Een evenwichtige doelgroepenmix zorgt doorgaans voor een stevige basis voor
de kamerbezetting. In vier van de vijf deelregio’s werden meer hotelkamers geboekt met
zakelijke en MICE1 motieven dan met toeristische motieven.

•

De totale planvoorraad (harde en zachte plannen) is ongeveer 40% van het huidige
hotelaanbod. De hotelinitiatieven in Limburg hebben samen een omvang van zo’n 3.700
kamers, waarvan circa 1.400 kamers in harde plannen (peilmoment: juli 2017). Wanneer
alle plannen in volle omvang worden ontwikkeld, groeit het huidige aanbod met zo’n 40%.
Daarbij is de mogelijke planvoorraad die er bestaat bij onder andere gemengde
bestemmingen in bijvoorbeeld centrumgebieden nog niet meegerekend.

1

MICE staat voor Meetings, Incentives, Conventions en Exhibitions.
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Onderzoeksresultaten
•

De gemiddelde kamerbezetting in Limburg ligt onder de norm voor gezonde
langjarige exploitatie. Een hotelkamer in Limburg was in 2016 gemiddeld 63% bezet en
levert gemiddeld € 53 op. Deze gemiddelde bezetting is iets lager dan het Nederlandse
gemiddelde exclusief Amsterdam/Schiphol en onder de norm voor een gezonde langjarige
exploitatie. Per deelregio is een specifieke normbezetting vastgesteld aansluitend bij het
marktfunctioneren in deze deelregio.

•

Zo’n 45% van de hotels in Limburg is minder vitaal. Vertaald naar hotelcapaciteit is
dat ongeveer één op de vijf hotelkamers. Circa 33% van de hotels zijn als vitaal
beoordeeld (hoge kwaliteit en veel perspectief). Samen beschikken deze hotels over circa
63% van de kamers. Regelmatig gaat het om grotere (keten)hotels, maar kleinere hotels
met bijvoorbeeld een onderscheidend concept en/of een uitstekende bedrijfsvoering zijn
ook als vitaal beoordeeld.
Er zijn echter hotels die als minder vitaal beoordeeld zijn, en dus het contact met de markt
(dreigen te) verliezen. Deze groep bestaat uit 45% van de bedrijven. Deze bedrijven
beschikken over 18% van alle kamers (ruim 1.700 kamers) en zijn derhalve gemiddeld
genomen kleiner.

•

De marktruimte voor de komende vijf jaar is minimaal circa 120 kamers en
maximaal circa 880 kamers. Deze marktruimte is echter al grotendeels ingenomen
door plannen die nu worden gerealiseerd. De marktruimte voor de komende vijf jaar in
Limburg is maximaal circa 880 kamers. Een groot gedeelte van deze marktruimte is
ondertussen al ingenomen door hotels die na het onderzoek (zomer 2017) zijn
gerealiseerd of nu worden gebouwd (circa 675 kamers).
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Onderzoeksresultaten
In onderstaande tabel is een samenvatting van de onderzoeksresultaten weergegeven. Dit laat per
deelregio zien hoe de marktruimte zich verhoudt tot het aanbod in aanbouw, de planvoorraad en
het als minder vitaal beoordeelde aanbod. In de bijlage zijn deze cijfers vertaald in grafische
weergaven per deelregio.
Kamerbezetting

Huidig
aantal
kamers

Marktruimte
door marktgroei
(in kamers)1

Capaciteit in
aanbouw
(in kamers)

Capaciteit
harde
planvoorraad
(in kamers)

Capaciteit
overige
planvoorraad
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Vitaliteit %
capaciteit
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Vitaliteit - %
capaciteit
rood
(minder
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Vitaliteitcapaciteit
rood
(minder
vitaal)2
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61%
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59%
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397

990

59%

26%
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32%

1.010
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70%

2.434

295 tot max. 497

237
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349

82%

10%

230

Limburg

63%

9.530

119 tot max. 879

673

1.394

2.319

63%

18%

1.760

De onderkant van deze bandbreedte is negatief. Dit komt doordat de huidige gemiddelde
kamerbezetting lager is dan de bovenkant van de normbezetting. Dit betekent dat vanuit het
huidige aanbod nog extra vraag geaccommodeerd zou kunnen worden.
1

De omvang van het minder vitale aanbod is afgerond op tientallen. Dit moet niet geïnterpreteerd
worden als de absolute omvang in kamers, maar betreft een indicatie van het rode
vitaliteitskwadrant.
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Conclusies
•

De capaciteit in aanbouw en de hotelplanvoorraad in Limburg is vele malen groter
dan op basis van de berekende marktruimte voor de komende vijf jaar (tot en met
2022) wenselijk is. In alle regio’s is daarom een zorgvuldige regionale afweging van
nieuwe plannen noodzakelijk en een visie op de sector belangrijk. Juist die zorgvuldige
afweging is belangrijk, omdat teveel aanbod leidt tot een te lage bezetting en prijsniveaus
die onder druk komen te staan. Dit raakt de winstmarges en tevens de vereiste
investeringsruimte om het hotelproduct in contact met de markt te houden, waardoor
zowel bestaande als nieuwe hotelbedrijven in de problemen kunnen komen.

•

Ruim 1.700 kamers (18% van de kamers, 45% van de bedrijven) zijn als minder vitaal
beoordeeld. De problematiek is regionaal verschillend en vergt nadere
aandacht/uitwerking. Met name in het Heuvelland is deze opgave het grootst. Ook in
Midden-Limburg zijn relatief veel hotels als minder vitaal beoordeeld. Daaraan kunnen
verschillende oorzaken ten grondslag liggen (geen bedrijfsopvolging, geen
investeringsmiddelen, etc.). De minder vitale hotels kunnen het (toeristisch) visitekaartje
van een regio en de beschikbare marktruimte voor nieuwe initiatieven negatief
beïnvloeden, daarom is het belangrijk om deze problematiek en de ambities van deze
bedrijven in beeld te brengen.

•

Externe vraagimpulsen en hotels met marktvergrotende effecten kunnen in alle
deelregio’s voor meer en nieuwe (aanvullende) vraag zorgen. Deze initiatieven
vereisen altijd een analyse op maat. Extra vraagimpulsen (bijvoorbeeld door de komst
van nieuwe bedrijven, toeristische trekpleisters, etc.) kunnen de marktruimte voor nieuwe
hotelkamers vergroten. Maar ook nieuwe hotels kunnen gasten aantrekken die zonder dit
hotel niet of in veel mindere mate naar de regio zouden komen. Echter, deze initiatieven
trekken in meer of mindere mate ook reguliere/traditionele hotelgasten en zijn hiermee
deels concurrerend voor de huidige hotels. Hierdoor moeten de kamers van
nieuwe/marktvergrotende plannen in enige mate ook in mindering worden gebracht op de
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marktruimte.

Advies
•

Een goede afweging van hotelinitiatieven in relatie tot de totale planvoorraad en de
marktruimte is nodig voor een gezonde hotelmarkt. Dit onderzoek biedt de gevraagde
bouwsteen voor de onderbouwing van nieuwe initiatieven en de verdere uitwerking in een
regionale visie. Daarbij gaat het niet om de exacte getallen, echter de trend en de opgave
die uit het hotelmarktonderzoek blijkt is duidelijk (planvoorraad (veel) te groot,
marktruimte beperkt, relatief veel minder vitaal aanbod,…). Voor bepaalde initiatieven (bijv.
op korte afstand van de grens tussen deelregio’s of bij plannen met een onderscheidend
karakter en grote impact) kan een regio-overstijgende afstemming nodig zijn.

•

Dit onderzoek betreft een nulmeting. Geadviseerd wordt om het beeld van de markt
actueel te houden als basis voor dynamisch voorraadbeheer. Dit vereist het updaten
en analyseren van de planvoorraad (met dit onderzoek als basis; peilmoment juli 2017),
grip op en inzicht krijgen in gemengde bestemmingen en periodieke monitoring van vraag
en aanbod.

•

Ten aanzien van de niet vitale bedrijven wordt geadviseerd om de problematiek met
betrekking tot de vitaliteit nader te analyseren en ontwikkelperspectieven en
vervolgstappen te ontwikkelen. Voor minder vitaal aanbod is een verdiepingsslag nodig
om inzicht te krijgen in de problematiek (om welke bedrijven gaat het?, wat is de oorzaak
voor mindere vitaliteit?, hebben bedrijven de ambitie om de weg naar boven in te slaan en
zijn zij gebaat bij gerichte begeleiding of willen zij het bedrijf beëindigen?). Op het moment
dat minder vitaal aanbod (planologisch) verdwijnt, komt dit als marktruimte voor nieuwe
initiatieven beschikbaar. Voor ontwikkelperspectieven voor het minder vitale aanbod
kunnen overheden de lead nemen.

•

Voor de overige (vitale) bedrijven wordt geadviseerd een verdiepingsslag te doen om
de vereiste achtergrondinformatie te verkrijgen om te kunnen bepalen waar
ondernemers / de sector behoefte aan hebben. Deze behoefte en eventuele daarmee
samenhangende vervolgstappen kunnen uiteenlopend van aard zijn. Dit proces kan zowel
geïnitieerd worden door de ondernemers zelf als begeleid en ondersteund door de
brancheorganisatie, marktpartijen, financieel deskundigen, etc.

•
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Advies
•

Ook wordt geadviseerd om in de regio’s verder na te denken of en hoe de markt
verder ontwikkeld kan worden (extra vraagimpulsen en initiatieven die de markt
vergroten). Deze vervolgstap gaat in op “de context” van de hotelsector. Bedoeld worden
ontwikkelingen vanuit de vraagkant die een impuls geven aan de toeristische en de
zakelijke markt en daarmee de hotelsector vergroten en ontwikkelen. Dit kan op
verschillende manieren: acquireren van bedrijfsvestigingen met (inter)nationale contacten,
aantrekken van groot dagrecreatief aanbod met een bovenregionaal bereik, nieuw
grootschalig zalenaanbod, etc.

•

Het onderzoek biedt bouwstenen voor het opstellen van (regionaal) hotelbeleid/visie, een (regionaal) ontwikkelkader en is een basis om hotelinitiatieven af te
stemmen. Het is wenselijk om het (markt)beeld met betrekking tot het hotelsector, het
dynamisch voorraadbeheer, de keuzes ten aanzien van de vitaliteitssegmenten en
initiatieven die de markt ontwikkelen in samenhang te bezien. Deze bieden input voor het
opstellen van een beleid/visie. Een (regionaal) ontwikkelkader kan helpen om in de
deelregio’s hotelinitiatieven uniform te wegen en te prioriteren.
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Bijlage: regiodiagnoses grafisch
In de figuur hieronder is per deelregio de diagnose grafisch gepresenteerd:
•

Per deelregio is door middel van de horizontale staaf de planvoorraad weergegeven (in kamers). Onderscheid wordt
gemaakt tussen hotelcapaciteit in aanbouw c.q. al geopend, harde plannen en overige plannen (peilmoment: juli 2017)

•

Met verticale stippellijnen is de maximale marktruimte door marktgroei (in kamers, tot en met 2022) getoond.

•

Op het moment dat minder vitaal aanbod (planologisch) verdwijnt, komt dit als marktruimte voor nieuwe initiatieven
beschikbaar. Daarom zijn de marktruimte door marktgroei en het minder vitale aanbod opgeteld. Dit is weergegeven
met de verticale doorgetrokken lijnen en moet als absoluut maximum worden gezien.
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