Factsheet Vrijetijdseconomie Drenthe
Bestedingen en werkgelegenheid
!

Totale bestedingen tijdens vakanties en vrijetijdsactiviteiten in Drenthe (Landelijke R&T Standaard)*:
Toeristische vakanties Nederlanders

273 miloen

Vaste standplaatsvakanties Nederlanders

20 miljoen

Verblijfsbezoek buitenlanders

111 miljoen

Uitstapjes Nederlanders

828 miljoen

(incl. vervoers- en parkeerkosten)

1,2 miljard

+

Het jaar 2016 was voor Drenthe een topjaar
qua bestedingen; Nederlanders gaven
273 miljoen euro uit aan toeristische
vakanties, dit komt neer op een marktaandeel van 10,5%.

Op de factsheets ‘De binnenlandse gast’ en ‘De buitenlandse gast’ is
uitgebreidere informatie te vinden over het profiel en het gedrag van
de bezoekers.

Bestedingen tijdens toeristische vakanties van Nederlanders in Drenthe in 2016:
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per persoon per dag
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182 euro

per persoon per vakantie
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Friesland
269 mln

excursies en entreegeld

106

boodschappen en shoppen
overige uitgaven

Vaste standplaatsvakanties zijn vakanties in
een eigen accommodatie of op een vaste jaar- of
seizoensplaats.
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Drenthe
273 mln
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Limburg
385 mln

horeca

20 miljoen euro

TOp 5 pROvINCIES - BESTEDINGEN aaN TOERISTISCHE vaKaNTIES NEDERLaNDERS (€)
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Gelderland
411 mln

vervoer ter plekke

Bestedingen tijdens vaste standplaatsvakanties
van Nederlanders in Drenthe in 2016:
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2012

273 mln

verblijf

Gemiddeld wordt tijdens een vakantie per
persoon 182 euro uitgegeven. Het grootste deel
aan verblijf (58%) en horeca (16%).
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261 mln

NTH

4

30,50 euro
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Noord Holland
332 mln

vervoer naar bestemming
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ONTWIKKELING BESTEDINGEN TIJDENS TOERISTISCHE vaKaNTIES
vaN NEDERLaNDERS IN DRENTHE (€)
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10,5%
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Gemiddelde bestedingen van Nederlanders tijdens
toeristische vakanties in Drenthe in 2016:

In 2016 werd in totaal 1,2 miljard euro
uitgegeven in de vrijetijdssector in Drenthe.

*

ONDERvERDELING BESTEDINGEN TIJDENS TOERISTISCHE
BINNENLaNDSE vaKaNTIES IN DRENTHE - NaaR CaTEGORIE (€)
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Bestedingen tijdens verblijfsbezoek van
buitenlanders (zakelijk en toeristisch) in Drenthe:

111 miljoen euro

Het grootste deel (71%) van de bestedingen van
buitenlandse verblijfsgasten komt voor rekening
van Duitsers en Belgen.
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BESTEDINGEN TOp 3 HERKOmSTLaNDEN BuITENLaNDSE
vERBLIJFSBEzOEKERS IN DRENTHE (€)

vERDELING BaNEN IN DE vRIJETIJDSSECTOR IN DRENTHE IN 2016 NaaR CaTEGORIE

6%
5%

INpuT-OuTpuT aNaLySE - BESTEDINGEN TIJDENS uITSTapJES vaN > 2 uuR IN EN
vaNuIT DRENTHE - 2015

27%

Drenthe

Rest Nederland:

343 mln euro
257 mln euro

Drenthe heeft een positief saldo (67 miljoen
euro) qua bestedingen tijdens uitstapjes; nietDrenten geven 257 miljoen uit in Drenthe,
Drenten 190 miljoen buiten de eigen provincie.
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Eén op de vijftien banen in Drenthe heeft te
maken met de vrijetijdssector. Dit is 6,8% van
de totale werkgelegenheid in de provincie.
ONTWIKKELING aaNTaL BaNEN IN DE vRIJETIJDSSECTOR IN DRENTHE
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Drenten zelf:

14.370

2014

cultuur, recreatie, amusement
detail- en groothandel
horeca

logiesverstrekking

41%

overig
sport

aaNTaL BaNEN IN DE vRIJETIJDSSECTOR - vERGELEKEN mET aNDERE SECTOREN
(aBSOLuTE aaNTaLLEN)

14.510 banen

Bestedingen tijdens uitstapjes van Nederlanders in
Drenthe (excl. vervoers- en parkeerkosten):

4%

De meeste banen (68%) in de vrijetijdssector
hebben te maken met de sectoren horeca en
logiesverstrekking.

Inwoners rest van Nederland in Drenthe:
257 mln euro
14,76 euro
per uitstapje

aantal banen in de vrijetijdssector in Drenthe:

België
18 mln euro
114 euro pppd

12%

vervoer
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Duitsland
61 mln euro
112 euro pppd
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Groot-Brittannië
9 mln euro
234 euro pppd

Inwoners Drenthe
buiten Drenthe:
190 mln euro
19,90 euro
per uitstapje

Inwoners Drenthe
in Drenthe:
343 mln euro
13,12 euro
per uitstapje

6%

14.370

2015

14.510

2016
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zorg
handel
industrie
zakelijke diensten
vrijetijdssector
overheid
bouw
onderwijs
horeca
landbouw en visserij
overige diensten
vervoer en opslag
financiële instellingen
informatie en communicatie
nutsbedrijven

14.510

Deze factsheet is onderdeel van het rapport vrijetijdseconomie, Feiten en cijfers
2017 van de provincie Drenthe. De meeste cijfers hebben betrekking op 2015 en
2016. Het volledige rapport (incl. gebruikte bronnen) is gratis te downloaden op:
www.provincie.drenthe.nl/onderwerpen/ondernemen/vrijetijdseconomie

