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Onderwerp 
hotelonderzoek en voorlopige beleidslijn 

Geachte leden van de Raad, 

Gelet op verschillende (hotel)initiatieven in de markt bestond medio 2016 de 
behoefte am in beeld te brengen wat de marktruimte in Delft is als het gaat 
am het realiseren van nieuwe hotels/hotelkamers in de stad. Tegen die 
achtergrond hebben wij Van Spronsen en Partners gevraagd een 
marktverkenning voor de hotelmarkt op te stellen. Deze marktverkenning is 
inmiddels afgerond en treft u ter kennisneming aan. 
De belangrijkste conclusie die op basis van de marktverkenning kan warden 
getrokken is dat de Delftse hotelmarkt ruimte biedt voor een forse groei van 
het aantal kamers in de stad. Op basis van een geprognotiseerde 
ontwikkeling van de vraag (toeristisch en zakelijk) kan de omvang van de 
hotelmarkt in Delft met circa 30% groeien de komende jaren. 

Groei kameraanbod 
In de markt bestaan inmiddels initiatieven voor het toevoegen van circa 400 
hotelkamers in de stad. Deze initiatieven overstijgen daarmee de berekende 
marktruimte. 
Desondanks is het onze ambitie deze initiatieven te faciliteren. 
De verwachte dynamiek in de markt (wij wijzen op onze toeristische 
ambities, maar oak de ontwikkeling van de TU Delft) de mogelijke — niet in 
het onderzoek benoemde — vervangingsvraag, de acceptatie dat de 
toevoeging van meer kamers een bijdrage kan leveren aan de 
kwaliteitsverhoging van de sector als geheel en de verwachting dat unieke 
hotelconcepten - zoals bijvoorbeeld het Student Hotel - meer dan gemiddeld 
nieuwe extra bezoekers aantrekken, liggen hieraan ten grondslag. 
Daarnaast denken wij oak dat de congresmarkt kansen biedt voor verdere 
hotelontwikkeling. Signalen van congresorganisatoren geven nu aan dat 
meer dan eens congresgangers moeten uitwijken naar locaties buiten de 
stad omdat Delft onvoldoende passend aanbod kan bieden. Als in 
beschouwing wordt genomen dat de congresganger gem iddeld fors meer 
bested ingen doet dan de gewone toeristische bezoeker is dat een groep die 
zeker gefaciliteerd zou moeten warden. 
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Vanuit de hotelsector in de stad — waarmee de resultaten van het 
onderzoek zijn voorbesproken — zijn echter kritische geluiden geuit over de 
groei van het hotelaanbod. Weliswaar ziet ook de sector in het onderzoek 
aanknopingspunten voor groei, men uit zorgen over de toekomstige 
ontwikkelingen en vraagt om visievorming en sturing vanuit de gemeente. 
Wij geven hier graag gehoor aan. 
Hieronder treft u aan hoe wij de komende jaren met initiatieven die vanuit de 
markt op ons afkomen willen omgaan. 

Monitoring 
`Meten is weten' zien wij als een belangrijk leidend principe om uitspraken te 
doen over de ontwikkeling van de hotelmarkt. Het in beeld brengen van de 
ontwikkeling van de vraag (aan de bezoekerskant) is de basis geweest voor 
het bepalen van de potentie voor het realiseren van nieuw hotelaanbod in 
de stad. Omdat dit toch een momentopname is, zijn wij voornemens om 
tweejaarlijks belangrijke parameters zoals het aantal hotelovernachtingen, 
de kamerprijzen en de revpar (revenue per available room) in beeld te 
brengen. Afhankelijk van de ontwikkeling van deze parameters kan duidelijk 
worden of de hotelmarkt nog potentie heeft voor verdere groei. 
Monitoring van de marktontwikkelingen speelt daarmee een belangrijke rol 
bij het bepalen van een beleidslijn voor de hotelmarkt. 

Visievorming hotelmarkt 
Als het gaat om het formuleren van een visie op de hotelontwikkelingen in 
de stad dan is het goed om te beseffen dat wij — afgezien van sturing op 
architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit — in principe alleen sturing 
kunnen geven op kwantiteit en op locatie. 
Hieronder gaan wij op deze punten nader in en geven tegelijkertijd invulling 
aan de visievorming voor de hotelmarkt in Delft. 

kwantiteit 
Toerisme is een belangrijke sector voor Delft. Toeristen (zakelijk en niet-
zakelijk) genereren een vraag naar allerlei producten en voorzieningen 
waaruit bestedingen en daarbij passende werkgelegenheid in de stad 
ontstaat. Hotels zijn een die voorzieningen die de toerist ten dienste staat bij 
het vervullen van zijn behoefte bij een bezoek aan Delft. Geredeneerd 
vanuit die behoeftevervulling is het niet vreemd om ervoor te kiezen om de 
ontwikkeling van de hotelmarkt te laten bepalen door de toeristische vraag. 
Delft kiest daarmee als het gaat om de ontwikkeling van de hotelmarkt voor 
een vraag-gestuurd hotelbeleid. Of anders gesteld, indien aangetoond kan 
worden dat er een substantiele behoefte bij de toeristische bezoeker van de 
stad bestaat die met het huidige hotelaanbod niet of onvoldoende kan 
worden ingevuld, dan is de gemeente bereid om in planologische zin 
medewerking aan het realiseren van een hotel te verlenen. Uit het 
hotelonderzoek blijkt dat ondanks de ruime groeimogelijkheden die de 
hotelmarkt in Delft biedt, de bestaande initiatieven de beschikbare 
marktruimte op dit moment volledig invullen en er zelfs overheen gaan. 

Zolang er geen nieuwe substantiele behoefte kan worden aangetoond 
zullen wij dan ook terughoudend omgegaan met initiatieven uit de markt 
voor het realiseren van nieuw hotelaanbod. 
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Mocht de vraag aan de bezoekerskant zich echter zodanig ontwikkelen dat 
aangetoond kan worden dat een nieuw initiatief ook daadwerkelijk voorziet 
in een toegenomen behoefte, dan kan deze terughoudendheid ter zijde 
worden geschoven. Parameters als de ontwikkeling van de kamerbezetting, 
de revpar en de onnvang van het toeristisch bezoek zijn belangrijke 
graadmeters om deze ontwikkeling vast te kunnen stellen. De eerder 
aangehaalde monitoring zien wij hierbij als een belangrijk hulpmiddel. 

Daarnaast achten wij het voorstelbaar dat wij - in planologische zin — 
medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven indien er is sprake van een 
uniek nog niet in de Delftse markt bestaand concept dat een duidelijke 
meerwaarde voor de stad en zijn bezoekers oplevert. Uiteraard is dit een 
subjectief gegeven maar het zou niet verstandig zijn om in het beleid niet de 
mogelijkheid in te bouwen om ruimte te geven aan een zich voordoende 
unieke mogelijkheid. Uiteraard ligt er bij de initiatiefnemer dan een forse 
taak om de uniciteit van het concept aan te tonen. De uniciteit van het 
concept veronderstelt bijvoorbeeld dat in overwegende mate een nieuwe 
doelgroep bediend wordt, of dat het concept bijvoorbeeld een bijzondere 
bijdrage levert aan het toeristisch product van de stad. 

Locatie 
De hotelmarkt in Delft is gebaat bij een divers aanbod aan hotels in de stad. 
Dit geldt zowel voor het prijs- en kwaliteitsniveau dat geboden wordt, alsook 
voor de groot- of kleinschaligheid van de hotels en hun situering in de stad. 
Met een divers aanbod kan een breed scala aan bezoekers in hun wens om 
in Delft te overnachten bediend worden. 
Prijs en kwaliteitsniveau zijn aspecten van de hotelmarkt die volledig door 
de marktmechanismen gestuurd worden. Wij hebben hier geen invloed op. 
Locatie of groot- en kleinschaligheid zijn aspecten waarop wij wel kunnen 
sturen met name met ons ruimtelijk instrumentarium. 
In Delft is op dit moment circa 2/3 van de hotels in de binnenstad en circa 
1/3 daar buiten gelegen. Als gekeken wordt naar het aantal kamers dan is 
die verhouding juist andersom. De grootschaligheid is daarmee buiten de 
binnenstad (richting snelwegen of invalswegen) en de kleinschaligheid in de 
binnenstad te vinden. 
De kleinschalige aanbieders zijn veelal de zelfstandige ondernemers niet 
gelieerd aan een keten. Deze groep is relatief kwetsbaar als het gaat om 
het opvangen van economische tegenslag. Het is naar verwachting ook 
deze groep die het eerst de effecten zal kunnen voelen van een verhevigde 
concurrentie op de hotelmarkt. 
Behoud van het kleinschalige aanbod dat met name in de binnenstad is 
gesitueerd vraagt, naar ons oordeel, om een flexibele houding als het gaat 
om een mogelijke (beperkte) uitbreidingswens onder deze groep van 
ondernemers. Juist bij een kleinschalig hotel kan een beperkte uitbreiding 
veel betekenen als het gaat om de rentabiliteit van de onderneming. 
Ondanks het hiervoor gestelde onder kwantiteit achten wij het daaronn 
wenselijk dat de kleinschalige hotels in de binnenstad de kans behouden 
om in beperkte mate hun onderneming uit te breiden. Wij denken hierbij 
vooralsnog aan een toename van maximaal 10 kamers per hotel. Wij 
verwachten dat een dergelijke mogelijkheid geen substantiele effecten heeft 
op het functioneren van de grotere (stadsrand gelegen) hotels en 
verwachten dat hiervan dan ook geen verstoring van de markt zal uitgaan. 
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Nieuwe vormen van aanbod 
Met de opkomst van de deeleconomie zijn er nieuwe aanbodvormen 
ontstaan die eveneens overnachtingsmogelijkheden bieden aan de 
bezoekers van Delft. Airbnb is hier de belangrijkste van. In Delft gaat het am 
meer dan 150 aanbieders die gezamenlijk bijna 250 bedden aanbieden. 
Onduidelijk is nog wat de effecten van dit aanbod zijn voor de hotelmarkt. 
Enerzijds kan er sprake zijn van concurrerend aanbod, anderzijds zijn er 
oak geluiden dat het gaat om complementair aanbod. In de visie toerisme 
kondigen wij al aan dat onderzocht gaat warden wat de mogelijkheden zijn 
voor het opstellen van regels voor de particuliere verhuur van woningen en 
kamers via Airbnb. 
Aanvullend op de visie voor de hotelmarkt zal dan oak - in samenspraak 
met de hotelsector - nader verkend warden of en welke nadere regelgeving 
noodzakelijk is ten aanzien van deze nieuwe aanbodvormen en op welke 
wijze ingezet moet warden op het gelijktrekken van verplichtingen met de 
reguliere hotelsector (gedacht kan o.a. warden aan het invoeren van 
toeristenbelasting) of bijvoorbeeld het beperken van het aantal 
verblijfsdagen. 

Hoe verder? 
Wij beschouwen de bovenomschreven beleidslijn op de ontwikkeling van de 
Delftse hotelmarkt als een voorlopige beleidslijn. Wij zullen hierover in 
overleg treden met relevante stakeholders in de stad — waaronder de 
Delftse hotelsector - en op basis hiervan eventueel aanpassingen 
aanbrengen. Vervolgens bespreken wij graag met u onze definitieve visie 
op de ontwikkeling van de hotelmarkt in Delft. 

Hoogachtend, 
het college van burgemdester en wethouders van Delft, 
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Inleiding

In de gemeente Delft is ruim zes jaar geleden voor het laatst een onderzoek naar de 
hotelbranche verricht. Mede door ontwikkelingen in de markt wil de gemeente bij de 
beoordeling van nieuwe initiatieven uit de markt zich niet langer baseren op een 
gedateerd onderzoek. 

Daarnaast heeft Delft in haar Spoorzone planologische ruimte gereserveerd voor 
hotelontwikkeling en zijn er plannen bekend om in het voormalig legermuseum een hotel 
te realiseren. Vanuit de markt speelt ook de vraag wat de mogelijkheden voor de 
binnenstad zijn voor toekomstige hotellerie en daarnaast zijn er plannen voor 
transformatie van leegstaande kantoorruimten naar hotel. Door deze ontwikkelingen 
wenst de gemeente een actualisatie van de visie op de hotelmarkt. 

Het advies dient een concreet beeld te geven ten aanzien van eventuele 
uitbreidingsmogelijkheden van het aantal hotelkamers, aantal hotels, capaciteit en 
diversiteit in sterrencategorieën. Tevens dient een marktruimteverkenning in de 
omliggende regio van Delft  als onderdeel in de visie mee te worden genomen.  

Voor de ontwikkeling van een visie op bovenstaande is Van Spronsen & Partners horeca-
advies benaderd.

De opdracht
De opdracht bestaat uit een verkennen van hotelmarkt. Hierbij wordt naast een analyse 
van het aanbod, gekeken naar de huidige en toekomstige vraag naar hotelfaciliteiten in 
Delft en wordt een visie uitgewerkt op de uitbreidingsmogelijkheden van het kamer- en 
hotelaanbod, gespecificeerd naar niveau (sterrensegmenten). 

Inleiding & inhoudsopgave

© 2017 Van Spronsen & Partners horeca-advies.

Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden 

VSP-Groep te Warmond en de gemeente Delft, niets uit deze uitgave worden vermenigvuldigd en/of openbaar 

worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op de 

gehele of gedeeltelijke bewerking. 

Van Spronsen en Partners te Warmond, Herenweg 83, 2361 EJ Warmond, Telefoon: 071-5418867, Fax: 071-

5418869, e-mail: info@spronsen.com. Website: www.spronsen.com
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1. Inleiding
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Inleiding deel 1: Huidige hotelmarkt

• Om te komen tot de toekomstvisie en het uitbreidingspotentieel van hotelkamers voor 
de toekomst wordt in eerste instantie de huidige markt in beeld gebracht. 

• In hoofdstuk 2 van deze studie wordt het aanbod op de huidige hotelmarkt van Delft en 
omgeving geanalyseerd. 

• Aanvullend wordt in hoofdstuk 3 ook de vraag geanalyseerd en ontstaat inzicht in het 
huidige aantal overnachtingen en de huidige hotelkamerbezetting. 

• Deze huidige situatie geldt als uitgangspositie is voor de toekomstvisie, het tweede deel 
van deze rapportage. 

4
Inleiding
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2. Marktonderzoek: logiesaanbod



62. Logiesaanbod
2.1 Onderzoeksgebied hotelvisie

Onderzoeksgebieden
Ter beoordeling van de huidige markt is uitgegaan van de volgende 
onderzoeksgebieden: 

Vestigingsgemeente
De vestigingsgemeente Delft (ruim 101.000 inwoners). 

Den Haag & Rotterdam
De gemeenten Den Haag (bijna 515.000 inwoners) en Rotterdam (bijna 
624.000 inwoners) hebben van vanwege de nabije ligging een impact op de 
lokale markt (vraag en aanbod) en worden gezien de schaalgrootte derhalve 
apart meegenomen in de analyse. 

Regio Haaglanden
Er wordt tevens naar het beeld in de gehele regio gekeken. 
De regio Haaglanden telt de volgende gemeenten: Den Haag, Wassenaar, 
Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, Delft, 
Midden Delfland en Westland en telt gezamenlijk bijna 1.100.000 inwoners. 

Overige gemeenten binnen 20 km
Tevens zijn voor de kwantitatieve analyse de gemeenten Schiedam, 
Vlaardingen en Lansingerland in het onderzoek betrokken. Deze gemeenten 
tellen gezamenlijk circa 208.000 inwoners.

Nederland
Als referentiekader voor de analyse van vraag en aanbod is tevens Nederland 
in beeld gebracht met circa 16.8 miljoen inwoners.

Bron: Google Maps.



7
2. Logiesaanbod
2.2 Kwantitatieve analyse logiesaanbod 

Hotelaanbod en -dichtheid
Het logiesaanbod is in te delen in twee categorieën: 
• Geclassificeerd aanbod van hotels met een sterclassificatie van één of meer 

sterren (Nederlandse Hotel Classificatie, zie bijlage voor toelichting).
• Niet geclassificeerd aanbod, met name Bed & Breakfast en hostelaanbod. 

Delft: Geclassificeerd aanbod
• Delft telt volgens HorecaDNA 14 hotels met in totaal 694 kamers. 
• Het kameraanbod bestaat hoofdzakelijk uit viersterrenkamers (58%). Dit 

segment is hiermee, vergeleken met de omgeving, fors 
oververtegenwoordigd. 

• Door het ontbreken van kamers in het 1-, 2- en 5-sterrensegement is 
eveneens het kameraanbod in het driesterrensegment relatief fors 
vertegenwoordigd. 

• Geclassificeerde hotels in Delft hebben gemiddeld 50 kamers. 
• Dit is relatief laag t.o.v. de andere onderzoeksgebieden (64 tot 81 kamers 

gemiddeld). 
• Delft heeft een relatief hoge kamerdichtheid (146 kamers per 10.000 

arbeidsplaatsen), vergelijkbaar met Den Haag.

Delft: Niet geclassificeerd aanbod 
• Delft telt 20 B&B’s met een totaal van 53 kamers. Er zijn derhalve meer B&B 

aanbieders dan hotels, wat vrij bijzonder is.
• Het aandeel niet geclassificeerd kameraanbod is relatief hoog (7,3% van het 

totale kameraanbod). 

Omliggende gebieden: Geclassificeerd aanbod
• Den Haag telt 51 hotels met in totaal bijna 3.900 kamers, Rotterdam 54 

hotels met in totaal ruim 4.700 kamers.
• In de regio Haaglanden zijn in totaal 90 hotels met een totaal van 6.041 

kamers gevestigd. Dit impliceert dat er buiten Delft en Den Haag nog eens 25 
hotels met in totaal circa 1.500 kamers gevestigd zijn.

• De overige gemeenten tellen gezamenlijk 5 hotels met een totaal van 486 
kamers.

• De gemiddelde omvang van de hotels in Den Haag (73 kamers), Rotterdam 
(81 kamers), regio Haaglanden (64 kamers) en de overige gemeenten (97 
kamers)  ligt hoger dan in Delft (50 kamers)

Omliggende gebieden: Niet geclassificeerd aanbod
• Het aandeel niet geclassificeerd aanbod ligt in de omliggende gebieden fors 

lager; Den Haag (0,9%), Rotterdam (1,2%), de regio Haaglanden (1,2%) en in 
de overige gemeenten (3,2%).

Bron: HorecaDNA & B&B Nederland

Bron: HorecaDNA

Hotelaanbod 2016

NHC classificatie Hotels Kamers Hotels Kamers Hotels Kamers Hotels Kamers Hotels Kamers Hotels Kamers

Eénsterren aanbod 0 0 1 10 3 30 4 47 0 0 163 1.951

Tweesterren aanbod 0 0 9 219 11 235 12 353 0 0 371 5.889

Driesterren aanbod 9 294 22 930 38 1.576 18 1.103 2 139 1.008 34.422

Viersterren aanbod 5 400 15 1.989 33 3.449 17 2.506 3 347 570 54.293

Vijfsterren aanbod 0 0 4 716 5 751 3 699 0 0 30 5.606

Totaal 14 694 51 3.864 90 6.041 54 4.708 5 486 2.142 102.161

Gemiddelde omvang

B&B aanbod

Bedrijven en kamers 20 53 25 36 57 124 37 57 7 16 3.318 21.910

Gemiddelde omvang

Totale aanbod

Bedrijven en kamers 34 747 76 3.900 147 6.165 91 4.765 12 502 5.460 124.071

Gemiddelde omvang

Per 10.000 inwoners

Per 10.000 arbeidsplaatsen 146 148 123 130 16065

74 76 58 76 7424

6,6

22 51 42 52 23

2,7 1,4 2,2 1,5 2,3

42

Delft Den Haag Regio Haaglanden Rotterdam NederlandOverige gemeenten

50 76 67 87 4897
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2.3 Hotelaanbod in de regio in kaart

Hotelaanbod in kaart
Deze kaart geeft een geografisch overzicht van het 
geclassificeerd kameraanbod in Delft en omgeving. De 
omvang van de cirkels is gerelateerd aan het totaal aantal 
geclassificeerde kamers in de gemeente. De verschillende 
classificaties worden aangeduid door verschillende kleuren. 

Delft
• Delft telt 694 kamers, waarvan 58% in het 

viersterrensegment en 42% in het driesterrensegment. 
Het aandeel van het aantal kamers in met name het 
viersterrensegment is daarmee zeer hoog.

• Het Delftse kameraanbod omvat 12% van het aanbod in 
de Regio Haaglanden.

Regio Haaglanden
• De Regio Haaglanden telt 6.041 hotelkamers, 

voornamelijk in het viersterrensegment (57%).
• Het grote aandeel van het viersterren aanbod ziet men 

met name terug in de kleinere gemeenten binnen deze 
regio.

Den Haag
• Den Haag heeft in totaal 3.864 kamers, waarvan 51% in 

het viersterrensegment, 24% in het driesterrensegment, 
• Den Haag maakt daarmee 69% deel uit van het 

kameraanbod in de Regio Haaglanden.

Rotterdam
• Met een totaal van 4.708 hotelkamers is de hotelmarkt in 

Rotterdam iets groter dan Den Haag, maar qua verdeling 
van het aanbod vergelijkbaar.

Overige gemeenten
• De overige gemeenten tellen gezamenlijk 486 kamers, 

waarvan het merendeel (71%) in het viersterrensegment 
en de overige 29% in het driesterrensegment.

NB: In de nabije toekomst wordt mogelijk de classificatie 
afgeschaft.

Bron: Horeca DNA en Van Spronsen & Partners horeca-advies
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2.4 Ontwikkeling hotelaanbod

Ontwikkeling geclassificeerd hotelaanbod 2012-2016
Delft
• In Delft is het totale geclassificeerde hotelkameraanbod de afgelopen 

vijf jaar per saldo gelijk gebleven (694 kamers). 
• In Delft is in de afgelopen vijf jaar het volledige tweesterrensegment 

verdwenen.

Omliggende gebieden
• In de regio neemt het aantal hotels af, terwijl het aantal hotelkamers 

licht toeneemt, er is derhalve sprake van schaalvergroting.
• Met name het aanbod in Rotterdam is fors  ontwikkeld de afgelopen 5 

jaar; er kwamen ruim 1.000  kamers bij. 
• Met name in het lagere segment daalt het aanbod.

Conclusie
• De ontwikkeling van het geclassificeerd kameraanbod in Delft blijft 

achter bij het landelijk en regionale beeld.
• Vanwege deze conclusie is het zinnig de ontwikkeling over een langere 

periode te bekijken zodat kan worden vastgesteld of de ontwikkeling 
zich reeds eerder heeft voorgedaan of dat er structureel sprake is van 
een stabiele marktsituatie.

Bron: HorecaDNA

Ontwikkeling totaal kameraanbod 2007-2016 (zie grafiek links)
Delft
• In de afgelopen 10 jaar is het totale kameraanbod (inclusief niet geclassificeerd aanbod)  in Delft 

met bijna 50% gestegen naar een totaal van 747 kamers. Het aantal hotels bleef gelijk.
• De groeiontwikkeling van het kameraanbod heeft zich in Delft dus reeds eerder voorgedaan.

Omliggende gebieden
• Alleen in Rotterdam nam het aanbod forser toe (+71%).
• In de overige gebieden steeg het kameraanbod met circa 30%.

Hotelontwikkeling 2012-2016

Hotelaanbod NHC classificatie Hotels Kamers Hotels Kamers Hotels Kamers Hotels Kamers Hotels Kamers Hotels Kamers

Eénsterren aanbod 0 0 0 0 0 0 -3 -40 0 0 -58 -587

Tweesterren aanbod -1 -7 0 90 -2 -48 2 135 -1 -27 -72 -1.163

Driesterren aanbod 0 7 -3 75 -4 79 1 337 0 0 28 2.407

Viersterren aanbod 0 0 0 22 0 60 -1 75 0 0 46 5.785

Vijfsterren aanbod 0 0 0 0 0 0 2 469 0 0 6 782

Totaal -1 0 -3 187 -6 91 4 1.016 -1 -27 -50 7.224

Ontwikkeling -7% 0% -6% 5% -6% 2% 2% 26% -17% -5% -2% 8%

Overige 

gemeentenDen Haag NederlandDelft Regio Haaglanden Rotterdam
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2.5 Kameraanbod in relatie tot vergelijkbare steden

Inleiding
• Er is tevens gekeken naar het kameraanbod 

in relatie tot enigszins vergelijkbare steden.
• Hierbij is enerzijds gekeken naar gemeenten 

met een verglijkbaar aantal banen (zakelijke 
vraag) en anderzijds naar gemeenten met 
vergelijkbaar aantal toeristische bezoeken 
(CVO, gemiddelde van 2010-2015). 

• De uitkomsten geven geen direct beeld van 
de eventuele marktruimte, echter slechts 
een referentiebeeld.

Conclusies
• Het kameraanbod gerelateerd aan het 

gemiddeld aantal toeristische bezoeken ligt 
in Delft boven het gemiddelde van de 
vergelijkbare gemeenten. Alleen Leiden 
scoort hier hoger.

• In de vergelijkbare gemeenten is overigens 
in 5 jaar tijd het aantal toeristische bezoeken 
gedaald met 30% naar gemiddeld 1.573.000. 
In Delft daalde het aantal bezoeken met 22% 
naar 1.503.000 in 2015.

• De vergelijkbare gemeenten voor de 
zakelijke markt zijn allen gemeenten met 
circa 51.000 arbeidsplaatsen

• Ook hier zien we dat Delft een relatief hoge 
kamerdichtheid heeft, alleen Ede scoort hier 
hoger. 

Bron: Horeca DNA en CVO Vakantie onderzoek 2010-2015

Bron: Horeca DNA en CBS

Dichtheid (kamers per…) Kamers Banen

Delft 750 51.160

Ede 765 51.520

Alkmaar 505 53.290

Dordrecht 469 52.500

Sittard-Geleen 317 50.690

Zoetermeer 291 47.680

Deventer 252 50.760

Gemiddeld vergelijkbare gemeenten 433 51.073

Dichtheid (kamers per…) Kamers Bezoeken

Delft 750 1.810.750

Leiden 889 1.835.500

Leeuwarden 609 1.588.000

Amersfoort 780 2.128.500

Dordrecht 469 1.814.000

Gemiddeld vergelijkbare gemeenten 687 1.841.500
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2.6 Kwalitatieve analyse logiesaanbod Delft - Hotels

Hotelaanbod Delft (geclassificeerd)

In de kaart en tabel is het hotelaanbod in Delft weergegeven. Uit deze eigen analyse blijkt dat het aantal 
kamers (710) licht afwijkt van hetgeen HorecaDNA vermeld  (694 kamers). 
Op pagina 13 is tevens een uitgebreide analyse opgenomen van de kamerprijzen in Delft in relatie tot de regio.
Het hotelaanbod is afhankelijk van het sterniveau (zie bijlage voor toelichting) onderverdeeld in twee 
segmenten:

Middensegment hotels (3 sterren hotels)
• 9 hotels met 309 kamers. 31% van de kamers is aangesloten bij een keten.
• Bevinden zich in de binnenstad, het stationsgebied en één langs de snelweg (Campanile). 
• Prijsniveau voor standaard kamer inclusief ontbijt doordeweeks tussen de € 82,= en € 125,- en in het 

weekend tussen de € 62,= en € 125,=. 
• De gemiddeld gewogen kamerprijs voor dit segment in Delft is doordeweeks € 102,= (in de regio €117,=) 

en in het weekend € 95,= (in de regio € 104,=). 

Hoog segment hotels (4 sterren hotels)
• 5 bedrijven met 401 kamers. 93% van de kamers is aangesloten bij een keten.
• Prijsniveau voor standaard kamer inclusief ontbijt doordeweeks tussen de € 109,= en € 159,- en in het 

weekend tussen de € 79,= en € 149,=. 
• Gemiddelde kamerprijs voor dit segment in Delft is doordeweeks € 137,= (in de regio € 151,=) en in het 

weekend € 107,= (in de regio € 117,=).

Conclusies:
• Het kameraanbod concentreert zich voornamelijk in het centrum van de stad, wat positief is voor een 

historische, toeristische stad.
• In de binnenstad is met name het middensegment duidelijk aanwezig. Het hoger segment hotels ligt 

meer verspreid over de stad.
• Een relatief groot gedeelte van de hotels van met name het hoger segment hotels is aangesloten bij een 

keten. 

* NB: Opmerking d.d. april 2017: Ten tijde van de uitvoer van het marktonderzoek was het recent geopende 
Casa Julia (24 kamers) nog niet operationeel. De totale huidige hotelcapaciteit in 2017 ligt derhalve 24 
kamers hoger. Het uitbreidingspotentieel dat in hoofdstuk 6 wordt bepaald komt 24 kamers lager te liggen.
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Nr. Hotel Sterren Kamers

1 WestCord Hotel  Del ft 4 140

2 Hampshire Hotel  Del ft Centre 4 92

3 Shanghai  Hotel  Hol land 4 73

4 Best Western Museumhotel  en Res idence 4 66

5 Hotel  Royal  Bridges 4 30

6 Campani le Hotel  Del ft 3 95

7 Hotel  Coen Del ft 3 40

8 Hotel  Leeuwenbrug 3 36

9 Hotel  Johannes  Vermeer 3 30

10 Hotel  De Plataan 3 29

11 De Emauspoort 3 26

12 Hotel  De Koophandel 3 25

13 Grand Canal  Del ft 3 17

14 Hotel  Bridges  House 3 11

Totaal 710
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2.7 Kwalitatieve analyse logiesaanbod Delft – Overig logiesaanbod

Overig kameraanbod Delft

In de kaart en tabel is het overige kameraanbod in Delft weergegeven op basis van eigen desk- en fieldresearch. 
Het betreft het niet geclassificeerde hotelaanbod en het Bed & Breakfast aanbod. Het aanbod is afhankelijk van het 
prijsniveau onderverdeeld in de volgende segmenten:

Niet geclassificeerd hotelaanbod
• Hostel Delft met 6 kamers en Luxury Apartments Delft met 28 kamers. De gemiddelde prijs van een kamer in 

de hostel is doordeweeks € 64 en in het weekend € 70. Bij Luxury Apartments is de gemiddelde prijs voor 
beiden bezoekmomenten gelijk op € 99.

Hoog segment B&B (prijsniveau boven € 100,=)
• 2 bedrijven met 4 kamers.
• Bevinden zich beiden in of dichtbij de binnenstad van Delft.
• Grote ruime kamers/appartementen met een chiquere uitstraling.
• De gemiddelde kamerprijs voor het hoge B&B segment in Delft is ca. € 112. In de regio ligt dit gemiddelde 

een flink stuk hoger op ca. € 124.

Middensegment B&B (prijsniveau  € 80,= tot € 100,=)
• 8 bedrijven met 17 kamers.
• Het merendeel bevindt zich in de binnenstad, echter zijn er ook enkele buiten het centrum gevestigd.
• Veelal ruime kamers/appartementen.
• Uitstraling van de inrichting binnen het segment varieert van eigentijds en stijlvol tot gedateerd.
• De gemiddelde kamerprijs voor midden segment B&B’s in Delft is ca. € 89. Dit gemiddelde prijs ligt in de 

regio een gelijk niveau (€ 90).

Laag segment B&B (prijsniveau onder € 80,=)
• 8 bedrijven met een totaal van 26 kamers.
• Bevinden zich verspreid door de stad.
• Uitstraling van de inrichting binnen het segment varieert van stijlvol tot gedateerd. 
• De gemiddelde kamerprijs voor laag segment B&B’s in Delft is ca. € 70. In de regio is de gemiddelde prijs met 

€ 74 net iets hoger.

Het overig logiesaanbod is deels concurrerend voor de hotelmarkt, met name voor het toeristisch segment. In het 
volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het deel van de vraag dat dit segment voor haar rekening neemt.
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Nr. Hotel Segment Gemiddelde kamerprijs

1 Luxury Apartments Delft Overig € 99

2 Hostel Delft Overig € 66

3 Punt uit Hoog € 116

4 Bij de Buren Hoog € 110

5 B&B 276 Midden € 99

6 Bea & Blue Midden € 95

7 De Bieslandse Heerlijkheid Midden € 95

8 Bed and Breakfast Swaenenryck Midden € 92

9 Juuls Midden € 90

10 Delft Blue Dreams Bed and Breakfast Midden € 85

11 Anne's ding Midden € 85

12 havenstraat 5 Midden € 80

13 Soul-Inn B&B and Apartments Laag € 77

14 Gerbrandy Laag € 75

15 Happy in Delft Laag € 73

16 Delft B&B Laag € 72

17 Chez Jean Laag € 70

18 Prinsenstad Laag € 70

19 Bed en Broodje bloem Laag € 67

20 In de van Slingelandt Laag € 55

Totaal € 87
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2.8 Kamerprijzen in relatie tot de regio

Kamerprijzen

Er is een analyse gedaan van de gemiddeld gewogen kamerprijzen die gevraagd worden 
voor een overnachting voor 2 personen inclusief ontbijt. Hiervoor is gekeken naar 
kamerprijzen doordeweeks en in het weekend gedurende vier verschillende maanden 
(september-december 2016).
De uitkomsten geven een indicatief beeld van de onderlinge verhoudingen van de 
logiesaanbieders in het onderzoeksgebied. 

Conclusies doordeweeks:
• De kamerprijzen in het 0-sterrensegment (B&B) liggen in Delft 4% tot 7% lager dan de 

prijzen in Den Haag en Rotterdam en op een vergelijkbaar niveau met het ‘overall’ beeld 
in de Regio Haaglanden.

• De prijzen in het driesterrensegment liggen fors lager dan de prijzen in de regio (-13%, 
sterk beïnvloed door prijzen Den Haag (-16%). 

• Alleen in de overige gemeenten ligt de prijs fors lager (40%) dan in Delft. Door de 
afstand zal dit echter slechts een beperkt effect hebben op de vraag naar hotels in Delft.

• Opvallend is dat de prijzen van het drie- en viersterrensegment in Rotterdam fors lager 
liggen dan in Den Haag. De B&B prijzen liggen in Rotterdam hoger.

• Ook de prijs van het viersterrensegment ligt in Delft fors lager dan de prijzen in Den 
Haag en de regio, echter hoger dan de prijzen in Rotterdam.

Conclusies weekend:
• De kamerprijzen in het 0-sterrensegment (B&B) liggen in Delft 4% tot 7% lager dan de 

prijzen in Den Haag en Rotterdam en op een vergelijkbaar niveau met het ‘overall’ beeld 
in de Regio Haaglanden.

• De B&B prijzen liggen in het weekend over de linie iets hoger dan doordeweeks 
(toeristisch karakter).

• In het drie-sterrensegment liggen de prijzen in het weekend over de linie 8-10% lager 
dan doordeweeks. In het viersterrensegment liggen de prijzen zelfs 14% (Rotterdam) tot 
23% (Den Haag) lager. In Delft liggen de prijzen 22% lager in het weekend. In de overige 
gemeenten (geen toeristisch karakter) liggen de prijzen fors (36%) onder het 
weekgemiddelde.

• In Rotterdam en Den Haag dalen ook de weekendprijzen in het vijfsterrensegment (circa 
16%-20).

13
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2.9 Analyse Airbnb aanbod

Airbnb
In nevenstaande tabel is het Airbnb-aanbod in Delft en omgeving weergegeven (peildatum september 2016). Dit 
betreft een nulmeting.
Belangrijke kanttekening hierbij is dat het Airbnb aanbod niet structureel is (aanbieders kunnen bijvoorbeeld hun 
woonruimte alleen in de vakantie beschikbaar stellen).
Deze aanbieders richten zich zowel op de zakelijke markt (short stay) als de toeristische markt (laag, midden en 
hoog segment). 
Airbnb kan ook deels gezien worden als een substituut voor hostels en B&B’s e.d (lager prijsniveau), echter tevens 
als concurrent voor het luxere segment.
Daarnaast is Airbnb van toegevoegde waarde, het is een concept waar ook deels mensen gebruik van maken die 
niet/beperkt in hotels verblijven.

Delft
• 168 aanbieders die samen 241 bedden aanbieden.
• De aanbieders bestaan uit 57 privé kamers en 111 appartementen/gehele woningen.
• De gemiddelde prijs bedraagt € 82 per nacht (exclusief ontbijt).

Den Haag (inclusief Leidschendam-Voorburg en Rijswijk)
• 314 aanbieders die samen 654 bedden aanbieden.
• Aanbieders bestaan uit 100 privé kamers en 214 appartementen/gehele woningen
• De gemiddelde prijs bedraagt € 74 per nacht (exclusief ontbijt).

Rotterdam
• 365 aanbieders die samen 644 bedden aanbieden
• Aanbieders bestaan uit 133 privé kamers en 232 appartementen/gehele woningen
• De gemiddelde prijs bedraagt € 67 per nacht (exclusief ontbijt).

Overnachtingen
• Er is geen informatie beschikbaar over het aantal overnachtingen, aangezien er geen toeristenbelasting wordt 

betaald. Dit zou richting de toekomst een mogelijkheid zijn, met als bijkomstig voordeel dat de 
toeristenbelasting ook wordt gebruikt als bijdrage voor de marketing van Delft.

Pri js  € Aanbieders Bedden Aanbieders Bedden Aanbieders Bedden

0-50 60 81 96 143 149 188

50-75 35 64 105 183 96 153

75-100 34 83 71 165 85 160

100-150 29 73 30 99 29 107

150+ 10 59 12 64 6 36

Totaal 168 360 314 654 365 644

Delft Den Haag Rotterdam
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2.10 Hotels in planvorming (concreet)

D.    Den Haag – Inntel hotel Scheveningen
• Nieuw te bouwen hotel op Noordelijk havenhoofd
• 227 kamers op 3-sterrenniveau

E.    Nootdorp – Uitbreiding van de Valk Nootdorp
• Bestaande hotel wordt uitgebreid met extra verdieping
• 50 extra kamers

A. Delft – ArsenaalDelft
• Voormalig Armamentarium wordt congreshotel.
• 50-120 kamers (Afhankelijk van sterrenniveau)
• Oplevering voorjaar 2018.

C.    Den Haag – Noordeinde 33
• Oude bankgebouw wordt omgebouwd tot hotel
• 60-70 kamers (sterrenniveau onbekend)

G.    Rotterdam – Kantoorgebouw de Splinter
• Ombouwen kantoorgebouw tot nieuw hotel
• Ca. 150 kamers (sterrenniveau onbekend)
• Huurder nog onbekend, oplevering voorjaar 2018

F.    Rijswijk – Hotel Residentie de Voorde
• Ombouwen conferentieoord Overvoorde en landhuis de 

Voorde tot hotel
• 16 kamers (4-sterrenniveau)

I.    Rotterdam – Kop van Zuid
• Nieuw te bouwen hotel van Room Mate
• 230 kamers (4-sterrenniveau)
• Zal voorjaar 2017 al openen

H.    Rotterdam – Rotterdam The Hague Airport
• Nieuw te bouwen hotel van Ibis 
• 121 kamers (sterrenniveau onbekend)
• Oplevering najaar 2017

J.    Wassenaar – Van der Valk Wassenaar
• Uitbreiding bestaand hotel met compleet nieuw gebouw
• 118 extra kamers (4-sterrenniveau)
• Oplevering onbekend, begin van de bouw eind November 2016

Gevolgen realisatie concrete plannen.
• In totaal komen er in Delft circa 250 kamers (215-285) bij, een stijging van circa 35%. 

Hierbij wordt er van uitgegaan dat van het aantal kamers van het Student Hotel slechts 
een deel (100) reguliere hotelkamers betreft.

• In het gehele onderzoeksgebied komen er circa 1.100 kamers bij, een stijging van meer 
dan 10%.

B. Delft - Stationsgebied
• In het bestemmingsplan is 6.500m²  voor hotels ingeruimd.
• Hiervan is 3.200m2 voor Conscious hotels (65 kamers, 

3 sterren) en 2.300m2 voor het Student Hotel (100 kamers)

Gebied Aantal kamers

Delft 215-285 kamers

Regio 1.000 kamers

Totaal 1.100 - 1.200 kamers

NB1. Er zijn geen concrete uitbreidingsplannen bekend van bestaande hotels in Delft
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C. Den Haag – Uitbreiding Ramada hotel Scheveningen
• Aanvraag gedaan voor uitbreiding
• 40 extra kamers (3-sterrenniveau)
• Nog geen goedkeuring verleend door de gemeente

D. Den Haag – Uitbreiding NH Atlantic Kijkduin
• Aanvraag gedaan voor uitbreiding
• 50 extra kamers (4-sterrenniveau)
• Nog geen goedkeuring verleend door de gemeente

A. Delft – Stationsgebied Delft
• In het bestemmingsplan is buiten het Conscious concept en  

het Student Hotel nog 1.000m²  ingeruimd voor een hotel in het Stationsgebouw.
• Aantal kamers is onbekend

B. Delft – Delft Zuid bij de A4
• Mogelijke bouw van nieuw Van der Valk hotel vlakbij 

golfbaan Midden-Delfland
• 140-150 kamers (4-sterrenniveau).

F. Den Haag – Scheveningen
• Bestemmingsplan bestaande BDO pand aangepast voor de realisatie nieuw hotel
• 60 kamers (sterrenniveau onbekend)
• Nog geen huurder bekend

E. Den Haag - Spuikwartier
• Bouw nieuw hotel opgenomen in bestemmingsplan
• 150-160 kamers (sterrenniveau onbekend)
• Bestaande Mercure hotel (174 kamers) moet plaats maken Geen nieuwe huurder bekend

H. Rotterdam – Hart van Zuid
• Hotel opgenomen in bestemmingsplan
• Aantal kamers onbekend (4-sterrenniveau) en huurder onbekend
• Plan wordt gerealiseerd voor 2021

G. Den Haag – Amerikaanse ambassade
• Pand Amerikaanse ambassade wordt overgedragen aan de gemeente, die plannen heeft 

voor het realiseren van een hotel in het bestaande pand.
• 80-120 kamers (afhankelijk van sterrenniveau)

I.    Rotterdam – Post Rotterdam
• Plannen vestigen 5-sterren hotel in oud postkantoor
• 220 kamers

Gevolgen realisatie niet concrete plannen
• Indien ook de minder concrete plannen gerealiseerd worden komen 

er in Delft minimaal 400 kamers bij, een stijging van maar meer dan 
50%.

• Indien ook de minder concrete plannen gerealiseerd worden in het 
gehele onderzoeksgebied komen er meer dan 2.200 kamers bij, een 
stijging van 20%.

2. Logiesaanbod
2.11 Hotels in planvorming (minder concreet)

J. Schiedam - Van der Valk 
• Aanvraag gedaan voor KvK nummer en vermelding op website
• Verdere invulling onbekend

K.    Midden-Delfland – Woudseweg
• In het bestemmingsplan (2011) opgenomen hotelmogelijkheid
• 57 kamers

Gebied Aantal kamers

Delft > 150 kamers

Regio > 750 kamers

Totaal > 900 kamers

K

NB1: De Staal, een ontwikkellocatie in Delft, sluit een hotelontwikkeling niet uit.
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2.12 Visie stakeholders op aanbodsituatie

Visie
De hoteliers geven aan dat er flinke uitbreidingen van het kameraanbod in de regio op stapel 
staan. Zij zijn niet tegen nieuwe spelers op de markt, maar uitbreiding van het aanbod moet 
niet te snel gaan en hand in hand gaan met ontwikkeling van de vraag naar hotelkamers. 

Partijen als Congresservice, Delft Marketing en de TU geven aan dat qua voorzieningen de 
hotelmarkt voor elk wat wils biedt. Zij zijn echter wel van mening dat er op sommige 
momenten een kamer tekort is, waardoor zij gasten naar hotels in de omgeving moeten 
doorsturen of waardoor soms zelfs gasten afzien van een verblijf/bezoek (zie voor verdere 
toerlichting het volgende hoofdstuk, de logiesvraag). 
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3. Marktonderzoek: logiesvraag
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Hotelvraag 

Hotelsegmenten
De vraag naar hotelkamers wordt onderverdeeld in vijf segmenten:
• Individuele zakelijke hotelgasten;
• Zakelijke groepen, ook wel MICE segment (Meetings, Incentives, Conferences, 

Events);
• Individuele toeristische hotelgasten;
• Toeristische groepen;
• Overig (bijvoorbeeld zorgtoerisme).

Seizoens- en weekinvloeden 
De vraag naar Nederlandse hotels is overwegend seizoensgebonden: 
• Zakelijk verblijf vindt voornamelijk plaats in de perioden februari – juni en 

september - november.
• Toeristisch verblijf concentreert zich in de lente- en zomermaanden. 

Een soortgelijke spreiding bestaat op weekbasis:
• Zakelijk verblijf vindt met name plaats van maandag tot en met donderdag.
• Toeristisch verblijf (buiten Amsterdam) vindt met name plaats op vrijdag en 

zaterdag. 

Segmentverdeling Nederland
• In verband met de seizoens- en weekinvloeden is een gebalanceerde verdeling 

van segmenten noodzakelijk om een gezonde bezetting te halen. 
• Idealiter geldt hierdoor dat 55% van de vraag wordt gegenereerd door de 

zakelijke segmenten en 45% door de toeristische segmenten. Het segment overig 
is hierbij evenredig over de segmenten verdeeld.

• Door de economische crisis namen zowel zakelijke als toeristische 
hotelovernachtingen af. Omdat de zakelijke vraag harder afnam dan de 
toeristische is de segmentatie uit balans geraakt en is de hotelbezetting nog 
verder onder druk komen te staan. 

• De huidige kamerbezetting (buiten Amsterdam) bedraagt 60,3%, een lichte 
stijging ten opzichte van 2011 (59,7%).

• De balans tussen toeristisch en zakelijk ligt nog niet op het ‘ideale’ beeld en 
verschuift zelfs. De verdeling van zakelijk en toeristisch is momenteel circa 45%-
55%. 
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3. Hotelvraag
3.1. Hotelvraag in Nederland

Bronnen: Hosta, Horwarth HTL en CBS

Nederland 2011 2012 2013 2014 2015

Zakelijk individueel 32% 33% 27% 27% 28%

Zakelijk groepen 16% 15% 17% 15% 14%

Totaal zakelijk 48% 48% 44% 42% 42%

Toeristisch individueel 39% 40% 45% 46% 48%

Toeristisch groepen 8% 8% 8% 8% 7%

Totaal toeristisch 47% 48% 53% 54% 55%

Anders 5% 4% 3% 4% 3%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100%
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Individuele zakelijke overnachtingen

Individuele zakelijke overnachtingen komen hoofdzakelijk voort uit de lokale 
bedrijvigheid. Voor hotels zijn met name grootschalige bedrijven en bedrijven uit 
de branches handel en zakelijke dienstverlening van belang, omdat deze bedrijven 
en instellingen relatief veel gebruik maken van hotels. Onderstaand volgt analyse 
van de huidige zakelijke vraag in Delft en omgeving. 

Delft
• Het aantal arbeidsplaatsen ten opzichte van de bevolking ligt in Delft (50,6%) 

hoger dan het landelijk gemiddelde (46,2%) en de regio (47,2%) en op 
vergelijkbaar niveau met Den Haag 51,3%). Alleen in Rotterdam ligt het aandeel 
fors hoger. 

• Het aandeel zakelijke dienstverlening en handel is in Delft goed 
vertegenwoordigd. Dit is positief voor de hotelvraag

• De gemiddelde bedrijfsgrootte ligt in Delft relatief hoog. Dit is positief voor de 
hotelvraag.

• In Delft is een nog een groot aantal hectares bedrijventerrein uitgeefbaar.
• De werkgelegenheid is de afgelopen 5 jaar gedaald, maar is sinds vorig jaar 

weer gestegen, zelfs aanzienlijk forser dan in de omliggende gebieden.
• Over het geheel genomen beoordelen we de huidige zakelijke vraag in Delft in 

relatie tot de hotelmarkt als positief.

Overige gebieden
• De bedrijvigheid in de regio is over het algemeen redelijk vergelijkbaar met het 

landelijk gemiddelde. 
• De gemiddelde bedrijfsgrootte van Den Haag en Regio Haaglanden ligt een stuk 

lager dan Delft en Rotterdam.
• Wat betreft de bedrijventerreinen is een groot deel dat nog beschikbaar is te 

vinden in Delft zelf. Opvallend hierbij is dat er in Den Haag niet veel ruimte is 
voor uitbreiding.

• In de regio is de werkgelegenheid afgenomen en is het beeld minder 
rooskleurig dan het landelijk beeld. 

• Over het geheel genomen beoordelen we de huidige zakelijke vraag vanuit de 
regio in relatie tot de hotelmarkt als redelijk.

3. Hotelvraag
3.2. Huidige hotelvraag Delft - Zakelijk individueel
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Bron: KvK, Eyelocus en CBS

Gemeente

Aantal 

bedrijventerreinen

Netto

oppervlakte (Ha)

Totaal

Uitgeefbaar (Ha)

Nu

uitgeefbaar (Ha)

Delft 21 342,0 64,2 64,2

Den Haag 25 449,4 20,9 7,3

Regio Haaglanden 128 1893,9 247,3 141,9

Rotterdam 61 11946,5 2199,5 1256,1

Overige gemeenten 40 221,66 59,4 9

Zakelijke vraag Delft Den Haag
Regio 

Haaglanden
Rotterdam

Overige 

gemeenten
Nederland

Bedrijvigheid

Bedrijven 7.185 44.635 88.185 50.425 14.890 1.418.005

Bedrijven per 1.000 inwoners 71 87 83 81 72 85

Aandeel handel 14,6% 15,5% 16,1% 17,8% 20,0% 18,6%

Aandeel zakelijke dienstverdeling 41,9% 37,7% 38,6% 38,0% 35,6% 35,8%

Aandeel overige branches 43,5% 46,8% 45,3% 44,2% 44,4% 45,6%

Arbeidsplaatsen

Aantal arbeidsplaatsen 51.160 263.920 500.840 366.010 76.940 7.735.240

Gemiddelde bedrijfsgrootte 7,1 5,9 5,7 7,3 5,2 5,5

Arbeidsplaatsen t.o.v inwoners 50,6% 51,3% 47,2% 58,7% 37,2% 46,2%

Ontwikkeling arbeidsplaatsen -2,6% -1,8% -3,1% -1,2% -1,5% -2,0%
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Zakelijke groepen

Het MICE segment (Meetings, Incentives, Conferences, Events) kan worden opgedeeld in:
• Kleinschalige bijeenkomsten: vraag komt hoofdzakelijke voort vanuit lokale bedrijvigheid, zoals beoordeeld 

op voorgaande pagina. Behoefte aan overnachtingen is beperkt; 
• Grootschalige bijeenkomsten; (internationale) congressen en evenementen zijn voor een groot deel 

aanbod gestuurd. Met een breed aanbod aan congresfaciliteiten en hotelkamers kan een stad succesvol 
dergelijke bijeenkomsten aantrekken. Dit gaat gepaard met spin-off van hotelovernachtingen. 

Aanbod vergaderlocaties met zakelijke bijeenkomsten als doel
• Delft heeft circa 31 zaalaanbieders die gezamenlijk ruim 140 zalen aanbieden met zakelijke bijeenkomsten 

als doel.
• In nevenstaande tabel zijn de 15 grootste spelers en een grote toekomstige speler opgenomen (a.d.h.v. 

capaciteit grootse zaal in theateropstelling). In de bijlage is een volledig overzicht opgenomen. 
• De congreslocaties (zaalaanbieders met meer dan 5 zalen en/of capaciteit van meer dan 100 personen) zijn 

veelal gelegen in het centrum, een aantal ligt dichtbij de snelweg.
• De ligging van Delft tussen Den Haag en Rotterdam is enerzijds nadelig voor Delft, mede omdat er veel 

concurrentie zal zijn vanuit deze gemeenten. Anderzijds kan een stad als Delft hier ook van profiteren en 
kunnen partnerships helpen de positie  te versterken. 

• Volgens een onderzoek van het NBTC geeft een gemiddelde zakenreiziger per zakenreis naar Nederland 
tussen de € 725,- en € 760,- euro uit, waarvan het grootste gedeelte aan de lokale economie, zoals hotels 
en restaurants. Het aantrekken van grootschalige congressen en andere zakelijke bijeenkomsten zijn mede 
daarom van grote toegevoegde waarde.

Congresservice Delft
• De Congresservice Delft is betrokken bij de organisatie van een deel van de congressen, vaak gerelateerd 

aan de TU of technische bedrijven. De focus ligt op meerdaagse en internationale congressen
• Gemiddeld betreft het circa 6.000 congresdeelnemersdagen per jaar, dit aantal ligt de laatste jaren echter 

hoger. De samenwerking met onder andere Leiden, Den Haag en Rotterdam zal in de toekomst mogelijk 
voor verdere groei kunnen zorgen (samen organiseren van congressen, versterking internationale positie). 
Daarnaast wordt er energie gestoken in het betrekken en informeren van hoogleraren.

• De congressen vinden met name plaats in april-juni en september-november. Voor hotels zijn dit periodes 
dat het druk is door de vraag van ander type hotelgasten (toeristisch). Hierdoor ontstaat momenteel het 
probleem dat er te weinig kamers in Delft zijn voor de congresgasten, omdat die vaak relatief laat hun 
kamers boeken.

• Voor de hoteliers zou het wenselijk zijn dat er wordt ingezet op congressen in bijvoorbeeld januari-maart. 
Dit is echter vrij lastig gezien het feit dat de internationale congresmarkt enigszins vastgepind zit op 
bepaalde periodes. In de optiek van de hoteliers moet de Congresservice een meer acquirerende rol 
vervullen.

• Grote congressen (500-700 personen) gaan meestal aan Delft voorbij, waarbij volgens de Congresservice 
het gebrek aan kamers een rol speelt. 
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3.3. Huidige hotelvraag Delft - Zakelijke groepen

Bron: Arsenaal Delft

Nr. Naam Aantal Zalen Capaciteit grootste zaal

1 Nieuwe Kerk 3 1000

2 Aula Congresscentrum TU Delft* 7 1000

3 Oude Kerk Delft 4 800

4 Sociëteit Alcuin 20 500

5 Theater de Veste 2 500

6 Museum het prinsenhof 3 450

7 Lijm en Cultuur 11 375

8 Pathé Delft 7 361

9 WestCord Hotel Delft 10 350

10 De Lindenhof 8 250

11 Science Centre Delft 3 250

12 Art Centre Delft 8 180

13 De Bouwcampus 6 150

14 Trefcentrum Delft  Restaurant Kwasi-Kwame 2 150

15 Knus 1 150

- Arsenaal Delft n.n.b. n.n.b.

* NB: Het Aula Congrescentrum van de TU Delft is alleen toegankelijk voor studenten 
en medewerkers en/of TU gerelateerde activiteiten
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Zakelijke groepen

Ontwikkeling internationale congressen
Voor het aantal congressen is gekeken naar verschillende rankings met verschillende criteria:
• UIA – telt congressen met minimaal 250 participanten, waarbij minimaal 40% van de deelnemers in

het buitenland woonachtig moet zijn, deelnemers van vijf verschillende nationaliteiten moeten zijn
en het congres minimaal 2 dagen moet duren. Daarnaast worden meetings van meer dan 50
deelnemers meegenomen van internationale organisaties die opgenomen zijn in hun jaarboek. In
2015 vonden er in Nederland 360 congressen plaats die opgenomen zijn in de UIA statistieken, dit
is een groei van ruim 11% t.o.v. 2011. In Delft vonden er in 2015 volgens de UIA 12 congressen
plaats, waar dit er in 2011 6 waren.

• ICCA – telt congressen met minimaal 50 participanten. De congressen moeten georganiseerd zijn
op een reguliere basis (dus geen eenmalige bijeenkomsten) en het congres moet tussen tenminste
3 landen bewegen. De telling van de ICCA laat een groei van 14,4% zien in Nederland tot 333
congressen in 2015 t.o.v. 2011. In Delft vonden in 2015 volgens het ICCA 27 congressen plaats,
waar dit er in 2011 slechts 15 waren.

• Na samenvoeging van beide partijen en ontdubbelen van congressen die in beide statistieken zijn
opgenomen, laat Delft in 2015 een groei zien van 78% zien t.o.v. 2011 tot een totaal van 32
congressen. Hoewel er nog geen definitieve cijfers bekend zijn, lijkt dit aantal in 2016 weer terug te
zakken.

• Op de G4 na heeft Delft in 2015 het grootste aantal ICCA congressen georganiseerd. Opmerking
daarbij is wel dat dit aantal de jaren daarvoor een stuk minder was.

Conclusies
• Delft biedt een breed aanbod aan congresfaciliteiten en heeft bewezen dat het een rol speelt 

binnen de Nederlandse congresmarkt. Ook de TU Delft speelt hierbij een belangrijke rol (in 2016 
worden er circa 7 congressen georganiseerd vanuit de TU/ Blue Box

• De potentiele vraag vanuit de congresmarkt naar hotelfaciliteiten beoordelen we als goed en in 
potentie (bij beschikbaarheid van voldoende capaciteit bij de Congresservice) nog niet op haar top.

Bron: NBTC Holland Marketing
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3. Hotelvraag
3.4. Huidige hotelvraag Delft- Toeristische vraag

Visie Toerisme Delft 2016

• In 2016 is er een toeristische visie geschreven door een samenwerking van diverse vertegenwoordigers van de accommodatiesector, attracties en musea, detailhandel en andere 
partijen die een bijdrage leveren aan de toeristische sector.

• Hoewel het toeristisch dagbezoek de afgelopen jaren met 13% is afgenomen, doet Delft het aanzienlijk beter dan concurrenten als Leiden en Dordrecht, waar deze afname 
gemiddeld 30% was (bron: Onderzoek DRK ‘Delft op de kaart?’ door ZKA Consultants).

• De toeristische slagkracht van Delft staat echter onder druk als gevolg van de bezuinigingen de afgelopen jaren en er zal actie ondernomen moeten worden, wil Delft haar 
marktaandeel vergroten.

• De uitdaging ligt met name om de verblijfsduur van toeristen te verlengen en de besteding te verhogen. Dit verwacht men o.a. te bereiken door de stad (inter)nationaal te 
profileren als bakermat van Delfts Blauw, Oranje en Vermeer.

• Op nationaal niveau wordt aangegeven dat Delft zich zal richten op toeristen buiten de eigen regio, mede omdat zij gebruik maken van een breder toeristisch aanbod en de kans op 
overnachten groter is.

• Op internationaal niveau zal men zich blijven inzetten op omliggende landen als Engeland, Duitsland, België, Frankrijk, Spanje en Italië. 
• Daarnaast is gebleken dat met name de vraag uit de Verenigde Staten (jaarlijks 1 miljoen bezoekers aan Nederland) en China zeer goed is en hier wordt dan ook al op ingespeeld 

met name door een samenwerking met de gemeente Den Haag met het opstellen van een propositie en marktbewerking.
• Jaarlijks worden er circa 900.000 bezoeken gebracht aan de diverse hotspots, musea en evenementen in de stad (bron: Onderzoek DRK ‘Delft op de kaart?’ door ZKA Consultants).
• In 2014 bezochten 36.000 Chinese toeristen Delft en het NBTC verwacht een jaarlijkse groei van ca. 15%, wat Delft in 2018 ca. 65.000 Chinese toeristen op zal moeten leveren.
• Er zal ingezet worden op het verbeteren van het bezoek in de relatief rustigere maanden m.b.v. marketing gerichte acties en het organiseren van; evenementen, exposities en 

overige activiteiten.
• In de Visie Toerisme wordt aangegeven dat er in Delft onvoldoende inzicht is in hoe de hotelsector aansluit op de markt en dat er actie is ondernomen voor het opstellen van een 

toekomstvisie.
• Ook wordt er onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het opstellen van regels m.b.t. het verhuur van particuliere woningen en kamers via Airbnb, naar voorbeeld van de 

gemeente Amsterdam.

Bron: Delft.nl
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Huidige toeristische vraag

De toeristische hotelvraag komt op hoofdlijn voort uit acht bezoekmotieven, waarbij ieder
motief eigen wensen en verwachtingen stelt aan een verblijf. De potentie van de 
verschillende bezoekmotieven is afhankelijk van de faciliteiten in de omgeving en/of 
faciliteiten van hotels zelf. In de meeste gevallen komst de toeristische vraag voort uit een 
combinatie van verschillende bezoekmotieven. Zorgtoerisme vormt een uitzondering en 
combineert qua signatuur niet met andere bezoekmotieven (mono segmentatie). Dit 
segment wordt buiten beschouwing gelaten.

Cultuur
• Met ca. 236.000 bezoeken in 2015 hebben de Oude en Nieuwe kerk een grote invloed op 

het toerisme in Delft. Naast bezoeken aan de toren en de kerk, komen er nog eens ca. 
92.000 bezoekers naar de stad voor diverse evenementen.

• Met Royal Delft (128.000 bezoeken), Museum Prinsenhof (85.000 bezoeken), het Science 
Centre (54.000 bezoeken), en het Vermeercentrum (42.000 bezoeken) zijn er genoeg 
culturele bezienswaardigheden die de stad aantrekkelijk maken voor doelbezoek. 

• Het culturele aanbod in de stad heeft een sterke aantrekkingskracht op deze doelgroep.
Shoppen & stad
• Delft staat bekend op zijn karakteristieke setting (panden, grachten), met veel lokale 

winkelondernemers die zorgen voor een aantrekkelijke ambiance om te komen 
‘shoppen’

• In 2014 was het winkelvloeroppervlak in Delft ca. 162.000m², 30% hiervan is gevestigd in 
het centrum. (Bron: Statistisch jaarboek Delft)

• In 2016 was de leegstand in Delft ca. 9%, waar dit in vergelijkbare gemeenten op ca. 11% 
lag. (bron: Locatus en het PBL).  NB: In 2017 is de leegstand in Delft zelfs gedaald naar 
5,4%.

Attracties & evenementen
• Delft kent, behalve historische ‘sights’ als de Oude en Nieuwe Kerk geen 

noemenswaardige attracties. Ook zijn er geen grootschalige evenementen in de stad die 
zorgen voor noemenswaardige afgeleide hotelvraag

• Hotels in Delft trekken wel veel bezoekers die evenementen en attracties in de regio 
bezoeken. Zelfs de Keukenhof zorgt voor spin-off voor de hotellerie.

• In de regio bevinden zich met name in Den Haag een aantal toeristische trekpleisters, 
zoals musea, Madurodam en Scheveningen/De Pier. 

• In Scheveningen trekt het jaarlijkse vuurwerkfestival ca. 180.000 bezoekers en Parkpop
ca. 225.000 bezoekers.

• In de regio bevindt zich attractiepark Duinrell met jaarlijks meer dan 1,3 miljoen 
bezoekers. Duinrell heeft een eigen vakantiepark waardoor afgeleide hotelvraag nihil is. 

Movement & natuur 
• Delft heeft in de vorm van de Delftse Hout een groot natuur- en recreatiegebied van ca. 

400 hectare. In het gebied kan men het hertenkamp en het grote veengebied rijk aan 
orchideeën bezoeken of zwemmen in de Grote Plas. Ten zuiden van de grote plas kan 
men de Bieslandse Polder bezoeken, een groot natuurgebied waar veel watervogels te 
spotten zijn. Ook Midden Delfland biedt potentie voor fietsers en wandelaars.

Culinair
• In Delft is 1 Bib Gourmand restaurant gevestigd (Le Vieux Jean). In de regio zijn diverse 

sterrenrestaurants gevestigd.
• Door het beperkte culinaire profiel is dit geen hoofbezoekmotief voor meerdaags verblijf 

in de stad. 
Sport
• Er zijn geen noemenswaardige grootschalige sport/leisure faciliteiten die zorgen voor 

afgeleide vraag voor de hotelsector.
• In de regio liggen wel enkele golfbanen.
Health & wellness
• Saunabedrijven zijn in te delen in klein (1 tot 2 cabines), middelgroot (3 tot 5 cabines, 

groot (5 tot 10 cabines) en zeer groot (meer dan 10 cabines).
• Delft heeft geen enkele wellnessvoorziening. In de regio zijn er binnen een half uur reizen 

zes wellnesscentra gevestigd, waarvan twee zeer groot.
• Uitsluitend zeer grote saunabedrijven hebben een landelijke aantrekkingskracht met een 

afgeleide hotelvraag, deze bevinden zich echter op een afstand van ca. 20km, wat er toe 
leidt dat er slechts zeer beperkt afgeleide hotelvraag zal zijn voor dit segment.

Lokaal zorgt met name het culturele bezoekmotief voor aantrekkingskracht voor het 
toeristische hotelvraag. Daarnaast is er volgens de hoteliers relatief veel afgeleide 
toeristische hotelvraag door de attracties en evenementen in de regio.
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Overnachtingen in Delft

Overnachtingen Delft 2012-2015
• Op basis van de verstrekte gegevens van de gemeente Delft en de input van de hotels & B’B’s in Delft is 

de ontwikkeling van het aantal overnachtingen bepaald. 
• Zeven van de 14 hotels (goed voor 73% van het totaal aantal kamers en circa 175.000 overnachtingen) 

hebben medewerking verleend en inzage gegeven in de resultaten van de afgelopen jaren.
• Voor de hotels & B&B’s die geen medewerking verleenden, is het aantal overnachtingen gebaseerd op 

de afgedragen toeristenbelasting aan de gemeente gebruikt.
• In 2015 telde Delft bijna 243.000 overnachtingen een stijging van bijna 9% ten opzichte van 2012 

(landelijk +14%). Met name de vraag in het viersterrensegment is fors toegenomen (+15%).
• Circa 94% van het aantal overnachtingen vindt plaats in het hotelsegment, het restant in de B&B sector.
• Ondanks de stijging in aantal overnachtingen, is er toch een lichte daling te zien bij de B&B’s. Dit wordt 

naar verwachting mede bepaald door de groeiende populariteit van AirBnb.

Ontwikkeling 10 jaar
• In de periode 2006-2015 steeg het aantal overnachtingen met ruim 83.500, een stijging van meer dan 

50%.
• Het aantal kamers steeg in dezelfde periode met ruim 62% (bron HorecaDna).

Overnachtingen per vraagsegment
• Op basis van de aangeleverde input van de hotels is tevens een beeld te geven van de verdeling van de 

overnachtingen naar de diverse vraagsegmenten. Voor de B&B is de landelijke verdeling aangehouden.
• Het zakelijk segment is met 59% het sterkst vertegenwoordigd in de gemeente Delft.
• De verhouding tussen de segmenten in Delft is vrij gunstig (zakelijk groter aandeel dan toeristisch, zie 

pagina 19) en is beter in balans dan het landelijke beeld. 
• Het aandeel zakelijke groepen (12%) is licht ondervertegenwoordigd ten opzichte van het landelijk beeld 

(14%), het aandeel toeristische groepen (7%) ligt op vergelijkbaar niveau met het landelijk beeld (7%).
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3.5. Overnachtingen Delft

Bron: Input hotels Delft en gemeente Delft

2012 2013 2014 2015

Bed & Breakfast 16.656 15.417 15.165 16.128

Hotels 3 Sterren 86.589 87.035 93.078 89.309

Hotels 4 Sterren 119.647 124.286 130.999 137.376

Totaal Logiessector 222.892 226.738 239.242 242.813

Overnachtingen per segment

Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal Aandeel Aantal

Zakelijk individueel 20% 3.226 52% 46.219 47% 64.697 47% 114.141

MICE 0% 0 18% 15.972 10% 13.223 12% 29.195

Totaal Zakelijk 20% 3.226 70% 62.191 57% 77.920 59% 143.336

Toeristisch individueel 80% 12.902 22% 19.309 32% 44.435 32% 76.646

Toeristisch groepen 0% 0 6% 5.481 9% 12.672 7% 18.153

Totaal toeristisch 80% 12.902 28% 24.789 42% 57.107 39% 94.799

Overig 0% 0 3% 2.328 2% 2.349 2% 4.677

Totaal 100% 16.128 100% 89.309 100% 137.376 100% 242.813

B&B 3-sterren hotels 4-sterren hotels Logiessector

Conclusies
• In Delft vonden in 2015 bijna 243.000 overnachtingen plaats. Het 

aantal overnachtingen is daarmee in de afgelopen 4 jaar met 9% 
gestegen. 

• De businessmix van gasten naar de verschillende doelgroepen ligt op 
een goed niveau (59% zakelijk/39% toeristisch). Op pagina 27

• wordt op basis van de verdeling van de vraagsegmenten de 
kamerbezetting per segment uiteengezet.
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Confrontatie vraag en aanbod

Op basis van verstrekte gegevens van hotels in Delft zijn de ontwikkelingen van de afgelopen vijf 
jaar inzichtelijk te maken. Aangezien niet alle hotels informatie van 2011 konden aanleveren is 
gekeken naar het beeld vanaf 2012.
• Het aantal overnachtingen nam toe met 16% en het aantal verkochte kamers met 8%. De 

grotere groei van het aantal overnachtingen heeft te maken met een toenemend aantal 
personen per kamer (8%), wat duidt op groei van het aandeel toeristische overnachtingen.

• De kamerbezetting is in 2015 met 8% gestegen naar ruim 69% (landelijk exclusief Amsterdam 
circa 65%, regio Leiden/Gouda 70%, Rotterdam 65%, Den Haag 68%).

• De gemiddelde kamerprijs per verkochte kamer is de afgelopen jaren licht gestegen (+5%), 
terwijl de REVPAR (gemiddelde prijs per beschikbare kamer, belangrijk kengetal in de 
hotellerie) met 13% steeg. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door de groei in 
kamerbezetting.

• De gemiddelde kamerprijs in Delft (€75) is, ondanks een stijging vanaf 2014, nog relatief laag 
(landelijk exclusief Amsterdam ligt de gemiddelde kamerprijs in Nederland in 2015 op € 83, 
regio Leiden/Gouda € 78, Rotterdam € 87, Den Haag € 88).

• De REVPAR ligt in Delft (€ 52) net onder het landelijk gemiddelde (landelijk exclusief 
Amsterdam € 54 in 2015, regio Leiden/Gouda € 55, Rotterdam € 56, Den Haag € 59). 

• In de eerste drie kwartalen van 2016 liggen de gemiddelde kamerprijzen en REVPAR circa € 2 
boven het niveau van 2015. Gezien het feit dat het vierde kwartaal doorgaans een mindere 
kwartaal is voor de hotellerie zal dit waarschijnlijk nog iets terugzakken.

• NB: De cijfers van de omliggende steden/regio’s zijn afkomstig uit de Hosta 2016.
• NB: De cijfers voor de gehele Delftse logiesmarkt wijken af en liggen lager. Dit wordt met 

name veroorzaakt doordat deelnemende hotels (veelal ketenhotels) betere resultaten boeken.

Conclusies:
• Al met al kan gesteld worden dat in 2014 een herstel is ingezet, maar dat de hotelmarkt 

momenteel nog licht onder landelijk en regionaal niveau presteert, wat wordt veroorzaakt 
door een relatief lage kamerprijs (ondanks een relatief hoge kamerbezetting).

3. Hotelvraag
3.6. Confrontatie vraag en aanbod
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Logiessector 2012 2013 2014 2015 Ontwikkeling

Aantal Kamers 521 521 521 521 0%

Verkochte Kamers 121.982 126.736 129.379 131.347 8%

Overnachtingen 155.044 164.929 170.385 180.229 16%

Personen per kamer 1,27 1,30 1,32 1,37 8%

Kamerbezetting 64,0% 66,6% 68,0% 69,1% 8%

Gemiddelde Kamerprijs 72,02€     70,63€     75,60€     75,32€     5%

Revpar 46,07€     47,07€     51,44€     52,02€     13%
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80% 20% 81% 19%

Zakelijke hotelgast 59%
143.336 overnachtingen

Toeristische hotelgast 39%
94.799 overnachtingen

3%
3.226

0%
0

17%
12.902

0%
0

B&B (54 kamers)
Aantal overnachtingen 16.128
Personen per kamer 1,80
Verkochte kamers 8.960
Kamerbezetting 45%

3-sterren Hotels (309 kamers)
Aantal overnachtingen 89.309
Personen per kamer 1,38
Verkochte kamers 64.869
Kamerbezetting 57%

4-sterren Hotels (401 kamers)
Aantal overnachtingen 137.376
Personen per kamer 1,37
Verkochte kamers 100.374
Kamerbezetting 69%

Individuele zakengast
114.141 overnachtingen

MICE-segment
29.195 overnachtingen

Individuele toerist
76.646 overnachtingen

Toeristische groep
18.153 overnachtingen

3. Hotelvraag
3.7. Bezetting per segment

De totale logiessector van Delft (764 kamers) realiseert in 2015 een gemiddelde kamerbezetting van 62%. 

Totaal aantal overnachtingen  
Delft in 2015  242.813

50% binnenlands/50% buitenlands

Op basis van de verstrekte gegevens van de hotels in Delft op 
gebied van overnachtingen, kamerbezetting en verdeling van 
vraagsegmenten is een inschatting gemaakt van de huidige 
bezetting (2015) van de verschillende hotelsegmenten voor de 
gehele logiesmarkt.  

Overige Hotelgasten 2%
4.677 overnachtingen

0%
0

40%
46.219

55%
15.972

25%
19.309

30%
5.481

50%
2.328

57%
64.697

45%
13.223

58%
44.435

70%
12.672

50%
2.349
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3. Hotelvraag
3.8 Visie stakeholders op vraagsituatie

Hotels
• De hoteliers geven aan dat zij onvoldoende informatie hebben over de congressen die er 

plaatsvinden. Zij geven tevens aan dat indien er congressen zijn, dit vaak in een periode 
valt dat het ook druk is met andere gasten (leisure) en dat het lastig is om lang kamers te 
blokken voor een vraag die nog niet zeker is.

• Qua benadering van met name toeristische doelgroepen moet Delft Marketing met 
name nadruk leggen op het creëren van bezoekredenen en het verlengen van 
verblijfsduur. Een proactieve profilering helpt om dit te bereiken. 

• De hoteliers zien TU-gerelateerde logiesvraag in de toekomst mogelijk afvloeien richting 
kamerverhuur van de TU. Dit wordt als bedreiging gezien. 

• Tenslotte zien de hoteliers kansen in het bundelen van denkkracht tussen diverse 
stakeholders in de Delftse markt.

Delft Marketing
• Delft Marketing heeft gekozen voor een aantal focuslanden: België, Duitsland, Frankrijk, 

Engeland, Spanje, Italië, USA en China.
• Zij heeft specifiek gekozen om haar pijlen te richten op een aantal doelgroepen (Smart 

Agent). De focus ligt op ‘Ingetogen Aqua’ (cultureel) met als subgroepen ‘Creatief Rood’ 
en ‘Ondernemend Paars’.

• De afgelopen jaren was er nauwelijks budget voor Delft Marketing, daar komt in 2017 
verandering in. Er is samenwerking gezocht met Rotterdam en Den Haag. Delft wordt in 
de markt gezet als goede, aantrekkelijke uitvalsbasis voor verblijf, met 
uitstapmogelijkheden naar omliggende steden. Ook de aanwezigheid van groen en 
golfbanen in de omgeving moet het voor buitenrecreanten aantrekkelijk maken om naar 
Delft te komen. 

• Delft Marketing kan nu proactief de markt benaderen. De afgelopen jaren is er met 
name ingezet op free publicity (artikelen in de Kampioen en Spoor, blad van NS, oplage 1 
miljoen).

• Door de toekomstige (financiële) mogelijkheden en beoogde marktbenadering is de 
verwachting dat het verblijfstoerisme zal toenemen. Niet alleen internationaal, maar ook 
van buiten de randstad. Er zijn nog geen concrete doelstellingen, maar de verwachting is 
dat dit voor zal lopen op het landelijke beeld

• 2019 moet een piekjaar worden (Rembrandt 350 jaar). Er wordt de komende periode 
daarom overleg gevoerd met de culturele spelers in Delft om arrangementen klaar te 
maken en tot een programmering te komen. De hotellerie zal hier ook een rol in spelen.

Delft Congresservice
• De focus van de Congresservice ligt met name bij meerdaagse internationale congressen. 
• Daarnaast vinden er ook eendaagse internationale congressen en nationale congressen 

plaats. 
• Congressen vinden met name plaats in de periode april-juni en september-november. 
• De congressen hebben veelal een wetenschappelijk karakter en zijn vaak verbonden aan 

de TU of aan technische bedrijven/instanties zoals Robo Valley en The Green Village. 
• Congresservice Delft heeft lang niet alle congressen in beeld. Veel hoogleraren 

organiseren zelf een congres. De samenwerking wordt wel steeds beter. Doel is mede 
om net als in Leiden een positieve samenwerking tot stand te brengen, waarbij 
hoogleraren ook een rol als een soort ambassadeur kunnen krijgen.

• Door de komt van boekingsites wordt er steeds minder gewerkt met kamerblokken voor 
de congressen. Bezoekers boeken zelf een week of twee voor het congres hun kamer. 
Hierdoor is het niet duidelijk hoeveel van de congresgangers nu daadwerkelijk in de 
Delftse hotels slapen. 

TU Delft/Blue Box
• TU/Blue Box zorgt o.a. voor de vulling van de bouwstenen voor een congresprogramma 

(sociaal programma, sight seeing, accommodaties etc). Hierbij is het van belang dat de 
kernwaarden (technologie, innovatie, creativiteit en geschiedenis ) een lading krijgen 
voor de deelnemers.
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4. Toekomstige ontwikkelingen
Inleiding

Inleiding deel 2: Toekomstige hotelmarkt

• In voorgaande hoofdstukken is de huidige hotelmarkt van Delft geanalyseerd, waarbij 
inzicht is ontstaan inzake het huidige aanbod, het aantal overnachtingen en de huidige 
hotelkamerbezetting. Ook zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de gevolgen 
voor bezetting en kamerprijzen inzichtelijk gemaakt.   

• De huidige situatie is de uitgangspositie is voor de toekomstvisie. 
• Om het aantal overnachtingen voor de toekomst te bepalen worden in dit hoofdstuk 

relevante toekomstige ontwikkelingen geïnventariseerd. Hiervoor wordt gekeken naar 
de volgende ontwikkelingen:

➢ Landelijke economische ontwikkelingen;
➢ Landelijke ontwikkelingen binnen de hotelsector;
➢ Lokale ontwikkelingen met betrekking tot de zakelijke vraag;
➢ Lokale ontwikkelingen met betrekking tot de toeristische vraag. 

• Op basis van de toekomstige ontwikkelingen wordt vervolgens per vraagsegment een 
prognose gedaan van de toekomstverwachting ten aanzien van het aantal 
overnachtingen en daarmee van het totaal aantal te verwachten hotelovernachtingen in 
Delft tot en met 2021.

• Op basis van het toekomstig aantal overnachtingen wordt vervolgens het 
uitbreidingspotentieel van de hotelmarkt bepaald richting 2021, waarbij we rekening 
houden met een gezonde REVPAR (combinatie van gemiddelde kamerprijs en 
kamerbezetting, of te wel de gemiddelde prijs per beschikbare kamer).   
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4. Toekomstige ontwikkelingen
4.1. Landelijke ontwikkelingen - Economisch

Economische perspectieven

Consumenten en producentenvertrouwen
• Consumenten zijn sinds het begin van 2015 positief over de economie, daarvoor was er sprake van een negatief consumentenvertrouwen.
• Producenten zijn eveneens positief gestemd, sinds de laatste maanden van 2013 groeit het vertrouwen gestaag.
• Sinds begin 2015 liggen zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen nagenoeg gelijk aan elkaar.

Economische groei
• De Nederlandse economie herstelt zich gestaag van de economische recessie en de eurocrisis, met een verwachte groei van 1,8% in 2016 en 2,0% in 2017.
• De inflatie is dit jaar laag (0,3%) als gevolg van de gedaalde olie- en grondstofprijzen,  en zal naar verwachting volgend jaar toenemen naar ca. 1,0% i.v.m. een verwachte stijging van 

diezelfde olie- en grondstofprijzen.

Werkloosheid
• De economische groei gaat gepaard met een beperkte daling van de werkloosheid naar 6,5% dit jaar en naar verwachting van het CPB naar 6,3% van de beroepsbevolking (15-65 jaar) in

2017.

Koopkracht en inkomen
• De koopkracht nam in 2016 toe met 2,3% door de lage inflatie, de forse stijging van de reële lonen en de lastenverlichting in het 5 miljard-pakket. 
• Naar verwachting van het CPB zal de koopkracht van het mediane huishouden in 2017 nog eens toenemen met 0,2%
• Het modaal inkomen in 2016 is €36.500, waar dit in 2014 €34.500 was. Het CPB verwacht dat deze stijging zich voortzet tot een modaal inkomen van €37.000 in 2017.

Bron: CBS Bron: CPB Bron: CBS
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4. Toekomstige ontwikkelingen
4.2. Landelijke ontwikkelingen - Hotelsector

32

• Stijging hotelovernachtingen: In vijf jaar tijd is het aantal hotelovernachtingen gestegen van 36,5 miljoen 
naar 41,6 miljoen in 2015, een groei van 14% (CBS). Opvallend hierbij is dat het aantal binnenlandse 
overnachtingen jaarlijks gemiddeld ‘slechts’ 1,6% groeide, terwijl het aantal buitenlandse overnachtingen 
jaarlijks gemiddeld met 5,5% toenam. 
In Zuid-Holland nam het aantal overnachtingen forser toe (zie tabel). Dit kwam met name door de          
stijging in Rotterdam (+27%). De groei in de provincie wordt met name veroorzaakt door een forse 
stijging van toeristische hotelvraag (+34%).

• Binnenlands toerisme: Ongeveer de helft van de Nederlanders verkiest een binnenlandse vakantie boven 
een vakantie naar het buitenland. Een opvallende trend is echter dat het tijdsbestek van een verblijf 
steeds korter wordt en Nederlanders steeds vaker kiezen voor een weekendje weg.

• Buitenlands toerisme: Waar er in 2011 nog 11,3 miljoen buitenlandse gasten naar Nederland kwamen, is 
dit in de afgelopen 5 jaar gegroeid tot een totaal van 15 miljoen buitenlandse gasten. Deze groei van 12% 
zal naar verwachting doorzetten. Het NBTC verwacht dat, mede door de aantrekkende economieën (zoals 
China en India) en de zwakkere eurokoers, het aantal buitenlandse toeristen zal toenemen tot ca. 16,7 
miljoen.

• Toenemende bezettingsgraad: Op basis van gegevens van Horwath HTL en de STR kan geconcludeerd 
worden dat de bezettingsgraad van hotels steeds hoger wordt. Waar het landelijk gemiddelde in 2011 nog 
ca. 67,2% was, was dit in 2015 ca. 71,4%. Dit betekent dat de vraag landelijk harder stijgt dan het aanbod.

• Maatschappelijke veranderingen: De vergrijzing (groeiende groep ouderen met relatief meer vermogen 
en tijd om te reizen) en een wijziging in huishoudsamenstelling (steeds meer huishoudens met een 
dubbel inkomen en geen kinderen) leidt tot meer bestedingen in de hotellerie. 

• Alternatieve verblijfsaccommodaties: Met name door de opmars van Airbnb en het groeiende aantal 
B&B’s is het particuliere logiesaanbod flink toegenomen de afgelopen jaren. Door de snelle groei van de 
toeristische sector heeft dit echter tot nog toe beperkt effect op de hotelsector en lijkt het particuliere 
aanbod meer op een toevoeging, dan een concurrent voor de markt.

• Ketenvorming en schaalvergroting: Hotels worden steeds groter, met meer kamers, zalen en 
voorzieningen. Hotels worden steeds meer totaalconcepten voor een weekend weg of geheel verzorgd 
business event. Daarnaast sluit het middensegment zich steeds sneller aan bij een keten om te profiteren 
van de merknaam en online verkoopkanalen.

• Hotels als oplossing leegstand: Steeds vaker vestigen hotels zich in leegstaande (kantoor)complexen. 
• Branchevervaging: De grenzen tussen branches zullen in toenemende mate vervagen, met name tussen 

dag- en verblijfsrecreatie. Pretparken bieden steeds vaker hotelkamers aan, dierentuinen 
bungalowovernachtingen, terwijl hotelondernemingen steeds vaker recreatieve activiteiten organiseren 
om de gast een unieke beleving te bieden.

• Opkomst short-stay-appartementen: Steeds meer expats komen voor een korte periode in ons land om 
te studeren en wat van ons land mee te krijgen, gecombineerd met de studentensteden die steeds meer 
moeite hebben om alle studenten te huisvesten, leiden tot een opkomst van short-stay-faciliteiten. The 
Studenthotel is hier een voorbeeld van, die zich echter ook op momenten als reguliere hotelspeler in de 
markt profileert.

Landelijke ontwikkelingen - Hotelsector

Hotelovernachtingen (x 1.000) 2012 2015 Ontwikkeling

Totaal Nederland 36.536 41.618 14%

Zuid-Holland 5.025 6.070 21%

Rotterdam 1.216 1.547 27%

Den Haag 1.240 1.484 20%

Resterend Zuid-Holland 2.569 3.039 18%

Zakellijk Nederland 15.750 16.820 7%

Zuid-Holland 2.760 3.040 10%

Rotterdam 690 820 19%

Den Haag 650 810 25%

Resterend Zuid-Holland 1.420 1.410 -1%

Toeristisch Nederland 20.786 24.798 19%

Zuid-Holland 2.265 3.030 34%

Rotterdam 526 727 38%

Den Haag 590 674 14%

Resterend Zuid-Holland 1.149 1.629 42%

Bron: CBS
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Toekomstige zakelijke vraag

Ontwikkelingen binnenstad
• Met het onder de grond brengen van het spoortracé in Delft is ruimte ontstaan voor 

herontwikkeling van de Spoorzone. De nieuwe spoorzone moet leiden tot een wijk waar wonen 
en uitgaan gepaard gaan met vergaderen, netwerken en soepel overstappen. Voor Delft en de 
regio betekent dit een kans voor het ontwikkelen van een hoogwaardig centrum stedelijk 
vervoersknooppunt.

• Momenteel wordt  in Delft gewerkt aan de verdubbeling van de spoorverbinding Den Haag -
Rotterdam zodat in 2017 sprake is van viersporigheid ter hoogte van Delft. 

• In het bestemmingsplan van het van Leeuwenhoekkwartier Noord (Noordelijk deel van Nieuw 
Delft) is een maximum van 47.000 m² bvo opgenomen, waarvan 25.000m² nog uitgeefbaar voor 
kantoren. 

• Het realiseren van tramlijn 19 zal zorgen voor een betere verbinding tussen de TU-wijk en Delft 
centraal (investeren in vernieuwing).

Ontwikkelingen overig Delft
• Het Technopolis terrein blijft zich ontwikkelen. In het project dat in 2005 startte wordt beoogd 

om circa 65 ha sciencepark tot ontwikkeling te brengen. Voor het noordelijk deel van het terrein 
betekent dit de realisatie van circa 300.000 m² bruto vloeroppervlak aan bedrijvigheid. De totale 
ontwikkeling zal een tijdspanne van circa 40 jaar in beslag nemen en kunnen uitmonden in een 
verdubbeling van het bruto vloeroppervlak aan kennis gerelateerde bedrijvigheid. 

• Het DSM-terrein, een plangebied met industrie, bedrijventerreinen, woningen en voorzieningen 
aan de noordelijke stadsrand van Delft heeft een nieuw bestemmingsplan gekregen. Er geldt 
vanaf nu een flexibele bouwregeling en het niet gebruikte Calvé-terrein is nu onderdeel van de 
gezoneerde bedrijfsbestemming.

• In ‘investeren in vernieuwing’ is een verkenning opgemaakt naar Campus Vastgoed Delft; een 
bedrijfsverzamelgebouw met een combinatie van 6.000m² kantoor en 4.000m² laboratorium, 
clean rooms en projectruimten met flexibele huurcontracten. Het gebouw is bedoeld om 
doorgroeiende bedrijven uit incubator YES!Delft op te kunnen vangen en huisvesten. 

• Daarnaast wordt de mogelijkheid verkend naar een expertisecentrum met unieke testfaciliteiten 
voor onderzoek in de offshore industrie. De ambitie is om een sterk, internationaal erkend 
expertisecentrum te creëren dat onderzoek verricht en concrete oplossingen levert voor de 
offshore industrie. 

• Naar verwachting zal het aantal congressen vanuit de TU toenemen, aangezien momenteel nog 
niet alle zes de hoofdpijlers binnen de TU de congresorganisatie via een platform als bijvoorbeeld 
de BlueBoxEvents laten verlopen. 

• De TU staat internationaal zeer goed aangeschreven. Op de Times Higher Education World 
University Rankings staat de TU op de 59e plaats en op het gebied ‘Engineering & Technology zelfs 
inde Top 20. In Europa staat de TU op de 17e plaats. Bij de TU ligt ook een focus op 
internationalisering. Dit geeft richting de toekomst een groeiende spin-off richting de hotels.

Ontwikkelingen regio 
• Nu de A4 klaar is, zullen er meer mensen langs Delft reizen i.v.m. een betere 

verbinding tussen Delft en de omliggende gemeenten.
• Ontwikkelen van tramlijn 37, zodat er een hoogwaardige OV verbinding ontstaat 

tussen de nieuwbouw wijken van Den Haag zuidwest met de campus Delft en de 
TU Delft.

• In investeringsprogramma ‘investeren in vernieuwing’ is in totaal 305 miljoen 
vrijgemaakt om diverse wegen en fietspaden (waaronder een extra rijbaan op de 
A13) te verbeteren of vernieuwen, zodat deze voorbereid zijn op de groei op de 
middellange termijn van de regionale bedrijvigheid.

• De Roadmap Next Economy (RNE), als programma van MRDH, zet in op de aanleg 
van een nieuwe technologische (internet) infrastructuur en het verduurzamen 
van de bebouwde omgeving. Dit moet de komende jaren nieuwe 
werkgelegenheid (25.000-50.000 banen) opleveren in allerlei sectoren, zoals de 
bouw- en constructiesector, installatiebranche en ICT.

Conclusie toekomstige hotelvraag
• Delft zal in de komende jaren zichzelf blijven ontwikkelen op met name het 

Technopolis terrein en de spoorzone (Nieuw Delft). 
• Daarnaast zal door RNE in de metropoolregio extra werkgelegenheid worden 

gecreëerd (dit zal echter met name gelden voor de langere termijn (10-20 jaar).
• Al met al zal naar verwachting de bedrijvigheid verder groeien wat zal leiden tot 

extra hotelvraag

4. Toekomstige ontwikkelingen
4.3. Lokale ontwikkelingen - Zakelijk
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Toekomstige toeristische ontwikkelingen

NBTC:
• Het NBTC ziet met name internationaal kansen en mogelijkheden bij de koppeling met Den Haag en Rotterdam. Belangrijk 

hierbij is dat er heldere keuzes gemaakt worden (waar staan we voor, waar liggen de kwaliteiten).
• Het NBTC geeft aan open te staan voor intensivering van de samenwerking met lokale partijen, zoals Delft Marketing. Zij 

weken al nauw samen met Royal Delft om internationaal marketing campagnes uit te rollen.
• Door het NBTC worden ambities uitgesproken om meer te focussen op de regio als destinatie in Nederland (mede vanwege de 

overvloed aan toeristen in Amsterdam). Dit is positief voor de vraag naar hotels, aangezien bijvoorbeeld het concept 
HollandCity gericht is om toeristen meerdere steden te laten bezoeken. Hierbij worden meer onbekende gebieden onder de 
aandacht gebracht om zo drukbezochte steden te ontlasten.

• In 2016 kwam NBTC Holland met het plan om Nederland als metropool neer te zetten om zo steden die samen een verhaal 
vertellen met elkaar te verbinden. Het idee is om toeristen duidelijk te maken dat de afstanden tussen steden makkelijk te 
overbruggen zijn en men de mogelijkheid heeft om een veel completer beeld te krijgen door meerdere steden te bezoeken.

• Delft is verbonden met het thema ‘The Golden Age Trail’, waarin onder andere één van de grote marketingstrategieën van de 
gemeente ‘Johannes Vermeer’ een hoofdrol speelt. Waar veel toeristen het normaal gesproken vaak bij alleen het 
Rijksmuseum laten, geeft de route hen de mogelijkheid om Delft te bezoeken en zo te duiken in de geschiedenis van Johannes 
Vermeer.

Binnenstad:
• Delft legt  de nadruk op het historische binnenstad en de aan Delft verbonden historische thema’s Delfts Blauw, Oranje en 

Vermeer. Deze thema’s geven Delft als (cultuur) toeristische bestemming een duurzaam toekomstperspectief en geven de 
daarmee verbonden economische ontwikkeling als kennis- en diensten stad een flinke impuls.

• Delft Marketing zal de komende jaren pro-actiever de markt kunnen benaderen, haakt aan en zoekt samenwerking met steden 
in de regio en verwacht een groeiende vraag van toerisme van buiten de randstad en internationaal. Dit mede door een 
specifieke focus op landen en doelgroepen die passen bij de identiteit van en het aanbod in de stad.

Overige relevante plannen binnenstad:
• Met de ontwikkeling van de Spoorzone zal Delft beter bereikbaar zijn met het OV en aantrekkelijker worden voor toeristen. 

Met deze ontwikkeling zorgt Delft onder andere voor een betere verbinding met Rotterdam The Hague Airport en is zo beter 
en sneller te bereiken.

• Delft wilt de hotspots Agathaplein en Paardenmarkt als projectlocaties ontwikkelen en zorgen voor een goede aansluiting van 
de oude binnenstad en Nieuw Delft.

Plannen regio Delft:
• Ruyven-Noord, een groene zone tussen Rotterdam en Delft, zal recreatief doorontwikkeld worden (2017-2019). In deze 

gebiedsontwikkeling verleidt de gemeente Pijnacker-Nootdorp de markt om te investeren in commerciële Leisure 
voorzieningen. 

Conclusie
Indien er voldoende geïnvesteerd kan worden in het toeristisch product, de duidelijke positionering van Delft wordt gebruikt en de 
internationale communicatie en samenwerking met de regio wordt gezocht, verwachten wij richting de toekomst een groeiende 
vraag vanuit het toeristische segment. 

4. Toekomstige ontwikkelingen
4.4. Lokale ontwikkelingen - Toeristisch
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5. SWOT-analyse
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SWOT-analyse hotelmarkt

Sterktes
• Hoog aandeel geclassificeerd 4 sterren aanbod.
• Kamerbezetting en -prijs is de afgelopen jaren gestegen, met name in 

viersterrensegment.
• Structurele groei aantal overnachtingen de afgelopen 10 jaar in Delft.
• Gevarieerd hotelaanbod (snelweg, binnenstad, ketens, zelfstandig, boetiek).
• Stabiel kameraanbod in de stad (weinig hotels die deuren moesten sluiten in 

de crisis).

Zwaktes
• Beperkt beeld van de hotelgasten in relatie tot de congresmarkt.
• Door uitblijven van nieuwe hotels ontstaat een mogelijkheid dat bestaande 

hotels ‘achterover kunnen gaan leunen’. 

Kansen
• Optimaliseren van relatie hotels en Delft congresservice.
• Optimalisatie samenwerking met regionale partners
• Communicatie- en merkenstrategie (merk Delft) optimaliseren.
• Relatief grote bedrijven binnen Delft zorgt voor logiesvraag.
• Regionale ontwikkeling  in kader van RNE en investeringsprogramma zorgt 

voor groeiende zakelijke vraag
• Toename van evenementen zorgt voor stijgende vraag naar hotels
• Toeristen uit landen als China en India, mede door hen zullen de toeristische 

bestedingen blijven toenemen.
• Meeliften op internationaal karakter van TU.
• Profilering van stad met historie biedt perspectief 
• Vernieuwing aanbod creëert deels additionele vraag
• De Europese economie trekt  aan

Bedreigingen
• Dalende REVPAR bij hoteluitbreiding.
• Fors aantal plannen voor nieuwe hotels in Delft en de regio  Kans op 

verstoring gezonde balans vraag en aanbod
• Veel hotelkamers in de regio (zowel bestaand als in planvorming).
• Toenemend aantal aanbieders op Airbnb.
• Short stay concepten
• Dalende internationale vraag door Brexit, uitslag verkiezingen USA en 

spanningen Oost-Europa.
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6. Toekomstvisie
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Uitbreidingspotentieel kamers tot 2021

Groeiverwachting overnachtingen
• Op basis van de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet, is per 

segment een groeiverwachting opgesteld voor de komende vijf jaar. 
• De verwachte groei zit met name in het toeristische segment (relatief gezien). Dit komt onder andere 

door de verwachte verbeterde mogelijkheden van Delft Marketing en daarnaast de verwachte 
landelijke groei van het aantal overnachtingen ten gevolge van de groei van het verblijfstoerisme.

• Zakelijk verwachten we relatief gezien met name groei in het MICE segment (absoluut gezien is de 
groei hier beperkt). Dit komt met name door de beoogde verdere professionalisering en aandacht voor 
de organisatie en potentiële vraag vanuit de TU. Daarnaast beidt de beoogde intensivering van 
samenwerking met regio partners kansen. 

• In totaal verwachten we een groei van het aantal overnachtingen in Delft van ruim 17%. Het aantal 
overnachtingen in 2021 bedraagt daarmee naar verwachting circa 284.000. Dit is een groei van 
gemiddeld bijna 6.950 per jaar, wat neerkomt op 2,7% stijging per jaar. Ter vergelijking; in de periode 
2012-2015 steeg het aantal overnachtingen gemiddeld met 6.640 per jaar (+2,8% per jaar). 

• Het groeipercentage ligt weliswaar iets lager, maar de stijging van het gemiddelde aantal 
overnachtingen per jaar over de periode 2016 – 2021 (bijna 6.950) ligt bijna 5% hoger dan de 
gemiddelde absolute groei van het aantal overnachtingen in de periode 2012 – 2015 (6.640). Dit 
weerspiegelt de eerder geschetste positieve ontwikkelingen voor de hotelmarkt.

• De groeiverwachting van het aantal overnachtingen geldt voor het huidige kameraanbod (hotels & 
B&B). Bij uitbreiding van hotelkamers zal het aantal overnachtingen hoger liggen door additionele 
hotelvraag. Een nieuw hotel realiseert wegens marketinginspanningen eigen ‘nieuwe’ vraag van 
gemiddeld 15-20% (afhankelijk van de uniciteit van het concept). Voor nieuwe hotelkamers in Delft 
gaan we uit van een initiële hotelvraag van 15%, gezien het feit dat er in omgeving zeer veel nieuwe 
hotelplannen liggen, die al een deel van nieuwe vraag aan zich zullen binden. 

• NB: Indien een nieuw uniek hotel aantoonbaar een fors groter aandeel nieuwe markt aanboort, zullen 
deze nieuwe kamers niet volledig ten laste komen aan het vastgestelde uitbreidingspotentieel  De 
additionele vraag is dus afhankelijk van het aantal nieuwe hotelkamers en wordt per toekomstscenario 
doorgerekend.

6. Toekomst visie
6.1 Verwachting overnachtingen 2021
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Business mix 2015 Groei 2021 Groei  per jaar

Zakel i jk individueel 114.141 12,5% 128.409 2.378

MICE 29.195 25,0% 36.494 1.216

Totaal Zakelijk 143.336 15,0% 164.903 3.594

Toeris tisch individueel 76.646 20,0% 91.975 2.555

Toeris tisch groepen 18.153 25,0% 22.691 756

Totaal toeristisch 94.799 21,0% 114.667 3.311

Overig 4.677 5,0% 4.911 39

Totaal 242.813 17,2% 284.481 6.945
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Uitbreidingspotentieel kamers tot 2021 (zie pagina 49 voor scenario tot 2026)

Uitbreidingspotentieel hotelkamers Scenario A: De juiste balans
• De basis voor scenario A ligt in het aantal verwachtte overnachtingen in 2021 van 284.000 (zie vorige pagina).
• Voor de bepaling van het maximale uitbreidingspotentieel van hotelkamers stellen wij vast dat de gemiddelde 

kamerbezetting voor de gehele logiesmarkt minimaal 60% moet bedragen. Hierbij dient tevens een gezonde 
REVPAR te worden behaald.

• De huidige bezetting van de gehele logiesmarkt in Delft ligt op 62%, terwijl de 4-sterrenhotels een bezetting van 
69% realiseren. Bij een ondergrens van 60% voor de gehele Delftse logiesmarkt zullen de hotels in het 4-
sterrensegment normaliter een hogere bezetting dan deze ondergrens realiseren. 

• In de tabel rechts is te zien dat door toevoeging van 225 kamers (scenario A) het aantal overnachtingen stijgt naar 
301.727. Dit aantal is opgebouwd uit de verwachting van 284.481 overnachtingen plus de additionele vraag (15%) 
die 225 nieuwe kamers realiseren (17.246 overnachtingen).

• Bij ruim 300.000 overnachtingen en een gemiddelde bezetting van 1,4 personen per kamer, bedraagt de 
gemiddelde kamerbezetting 60%, de gestelde ondergrens.

• Met een uitbreiding van 225 kamers verwachten we een daling van de kamerprijs met circa 3% naar € 73. Deze 
verwachting is gebaseerd op hetgeen we in andere steden en de regio zien en onze ervaringscijfers. 

• Hierdoor daalt de REVPAR van € 47 naar € 43. Deze € 43 kan als indicatieve ondergrens worden gezien, echter is dit 
wel afhankelijk van de samenstelling van de markt  Een logiesmarkt met een hoog aandeel laagsegment 
kameraanbod zal een lagere REVPAR realiseren dan een logiesmarkt waar met name een hoger segment kamers 
goed vertegenwoordigd is.

• De REVPAR van € 43 geldt voor de gehele logiesmarkt van Delft. Voor het drie- en viersterrensegment betekent de 
uitbreiding een daling van de REVPAR van € 48 naar circa € 44,=. Ter vergelijking: De gemiddelde REVPAR van 3-, 4-
en 5-sterrenhotels in grotere steden (Hosta) ligt tussen de € 40 en € 62. De verwachtte € 44 voor het hogere segment 
valt derhalve binnen het marktgemiddelde. Daarbij worden de marktgemiddelden in de Hosta in hoge bepaald door 
hotels met een bovengemiddelde professionele bedrijfsvoering (ketenhotels, groet hotels). De werkelijke cijfers van 
de gehele markt zullen over het algemeen lager liggen.

Conclusies
• Op basis van bovenstaande uitgangspunten is het maximale uitbreidingspotentieel van kamers tot 2021 bepaald op 

225 kamers  Dit impliceert dat bij realisatie van alle nieuwe hotelplannen in Delft (scenario B, volgende pagina) 
de balans tussen vraag en aanbod verstoort en er een overaanbod is.

• Het plafond van 989 kamers staat hierbij centraal. Mochten bestaande hotels om wat voor reden dan ook de 
deuren sluiten, dan neemt de ruimte voor nieuwe kamers derhalve navenant toe  Stel: er verdwijnt een hotel 
met 35 kamers, dan kunnen plannen voor 260 kamers worden gefaciliteerd (225 + 35).

• Wij adviseren een bandbreedte van maximaal 10% op het uitbreidingspotentieel.
• NB: In de bijlage is de verdeling tussen de B&B’s en hotellerie uiteengezet.
• NB: eventuele uitbreidingsplannen van bestaande hotels (echter niet bekend op dit moment) hebben een drukkend 

effect op de marktruimte.
• NB d.d. april 2017: In 2017 is Casa Julia geopend (24 kamers). Dit dient in mindering gebracht te worden op het 

uitbreidingspotentieel. Er resteert derhalve een uitbreidingspotentieel van circa 200 kamers, inclusief bandbreedte 
van 10% derhalve circa 220 kamers.

6. Toekomst visie
6.2 Bepaling uitbreidingspotentieel aantal kamers
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Gebied Kameraanbod Overnachtingen Kamerprijs REVPAR
Zuid-Hol land 13% 21% -1% 6%
Rotterdam 35% 27% 0% 2%
Den Haag 17% 20% -3% 0%
Delft huidig -5% 10% 5% 13%

Horeca DNA aantal kamers (incl niet geclassificeeerd)

Overnachtingen: CBS en Gemeente Delft

Kamerprijs/revpar: Hosta

Kameraanbod Overnachtingen Kamerprijs REVPAR

Delft scenario A 29% 24% -3% -8%
Delft scenario B 52% 31% -7% -22%

Ontwikkeling vraag en aanbod 2012-2015

Scenario's Delft richting 2021

Toekomstverwachting Huidig Scenario A

Overnachtingen 242.813 284.481

Personen per kamer * 1,39 1,40

Verkochte kamers 174.164 203.201

Uitbreiding kameraanbod 225

Uitbreiding % 29%

Kameraanbod 764 989

Additionele bezetting (door nieuw aanbod) 15%

Additionele overnachtingen 17.246

Totaal  aanta l  overnachtingen 242.813 301.727

Totaal  aanta l  verkochte kamers 174.164 215.519

Kamerbezetting 62% 60%

Verwachte ontwikkel ing kamerpri js -3,0%

Gemiddelde kamerpri js 75€             73€                  

Revpar 47€             43€                  

* 1,39 is afronding in tabel waardoor lichte afwijking ontstaat
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6. Toekomst visie
6.3 Alternatieve scenario’s
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Uitbreidingspotentieel hotelkamers tot en met 2021*

Scenario B: Alle hotelplannen worden gerealiseerd, de balans is zoek 
• Scenario B geeft aan wat de gevolgen zijn van het realiseren van de alle hotelplannen 

zoals nu bekend zijn (zie pagina 16). Het betreft een uitbreiding van minimaal 400 
hotelkamers. 

• Op basis van het toekomstig aantal overnachtingen inclusief de additionele vraag van 
15% kamerbezetting zal de gemiddelde kamerbezetting bij uitbreiding met 400 
hotelkamers dalen tot 53%. 

• Als gevolg van de toevoeging van de hotelkamers zal de gemiddelde kamerprijs naar 
verwachting met circa 6,5% dalen tot € 70,= *. 

• Scenario B betekent een verwachte daling van de gemiddelde REVPAR naar € 37,=, 
waarmee een gezonde hotelexploitatie eigenlijk niet mogelijk is. 

• Het gevolg van een uitbreiding van 400 hotelkamers in Delft is een vechtersmarkt, waar 
harde concurrentie op prijs (prijsdumping) effecten op de bestaande hotelsector zal 
hebben. Rendementen komen onder druk te staan met mogelijke bezuinigingen op 
personeel en de service, achterblijvend onderhoud en concessies op uitstraling en 
kwaliteit als gevolg. In onze optiek kan dit scenario tot een zodanige ontwikkeling in de 
hotelsector leiden dat mogelijk schadelijke effecten ontstaan voor de kwaliteit van het 
hotelaanbod in Delft als geheel**.

Scenario C: Hoeveel overnachtingen zijn er nodig bij realisatie van alle hotelplannen
• In scenario C is bepaald hoeveel overnachtingen nodig zijn om bij uitbreiding van 400 

hotelkamers een gelijke kamerbezetting te kunnen behalen als de huidige situatie  
(minimaal 62%). Hiervoor zijn bijna 372.000 hotelovernachtingen nodig (inclusief de 
additionele hotelvraag van de 400 nieuwe kamers). 

• Dit is een stijging van ruim 50% ten opzichte van het huidige aantal overnachtingen en 
komt overeen met de procentuele uitbreiding van het aanbod (+52%) en zou 
impliceren dat uitbreiding met één kamer volledige nieuwe eigen vraag creëert (één op 
één).

• Een groei naar 372.000 overnachtingen in 2021 betekent een gemiddelde stijging van 
21.500 overnachtingen per jaar voor de komende vijf jaar. Dit scenario achten wij niet 
realistisch en dient eigenlijk slechts om te laten zien dat een uitbreiding met 400 
kamers als resultaat heeft dat er onvoldoende vraag is om deze kamers te vullen. 

Conclusie: 
• Ons advies aan de gemeente is om op dit moment niet alle plannen te faciliteren/toe te 

staan aangezien dit de markt ontwricht (verhouding tussen vraag en aanbod is niet 
evenwichtig).

• Op de volgende pagina zijn de verschillende scenario's gevisualiseerd. 
• NB: In de bijlage is tevens een doorkijk richting 2026 opgenomen.

Toekomstverwachting Huidig Scenario A Scenario B Scenario C

Overnachtingen 242.813 284.481 284.481 341.000

Personen per kamer 1,39 1,40 1,40 1,40

Verkochte kamers 174.164 203.201 203.201 203.201

Uitbreiding kameraanbod 225 400 400

Uitbreiding % 29% 52% 52%

Kameraanbod 764 989 1.164 1.164

Additionele bezetting (door nieuw aanbod) 15% 15% 15%

Additionele overnachtingen 17.246 30.660 30.660

Totaal  aantal  overnachtingen 242.813 301.727 315.141 371.660

Totaal  aantal  verkochte kamers 174.164 215.519 225.101 265.471

Kamerbezetting 62% 60% 53% 62%

Verwachte ontwikkel ing kamerpri js -3,0% -6,5% 2,5%

Gemiddelde kamerpri js 75€             73€                  70€                         77€               

Revpar 47€             43€                  37€                         48€               

* Het inelastische karakter van de hotelvraag (bron SEO) leidt ertoe dat vergroting van het aanbod tot 
een relatief sterke daling van de kamerprijs kan leiden.
** Onderzoek van Cornell School of Hotel Administration toont aan dat forse prijsverlagingen wel 
leiden tot een hogere bezettingsgraad, maar dat dit niet leidt tot een verbeterde RevPAR of winst, Dit 
komt doordat de kortingen niet leiden tot meer omzet, maar het hotel heeft door de hogere 
bezettingsgraad wel hogere (variabele) kosten. 



41
6. Toekomst visie
6.4 Weergave scenario’s (zie bijlage voor scenario D richting 2026)
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Bij handhaving van het aanbod is duidelijk te zien dat de vraag harder toeneemt en 
dat het aanbod achter blijft. Uitbreiding is noodzakelijk en past ook in de lange 
termijn ontwikkeling tussen beide indices.

Bij uitbreiding met 225 kamers is duidelijk te zien de uitbreiding goed in de pas 
loopt met de groeiende vraag naar hotelkamers.

Bij uitbreiding met 400 kamers is duidelijk te zien dat aanbod en vraag uit 
ieder jaar verder uit elkaar groeien waarmee de balans verstoort.

Dit scenario laat duidelijk zien dat een extreme stijging van vraag nodig om de 
groei in aanbod te kunnen ‘bijbenen’. In de markt zijn geen ontwikkelingen 
waarneembaar dat deze groei in vraag realistisch te veronderstellen is. 
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6. Toekomst visie
6.5 Overig

42

Airbnb

• Wij adviseren ten aanzien van Airbnb op enige wijze een kader te scheppen waarmee 
ingezet op het waar mogelijk gelijk trekken van verplichtingen ten aanzien van 
reguliere logiesbedrijven. Hierbij kan gedacht worden aan toeristenbelasting

• Wij onderschrijven wel nogmaals het feit dat Airbnb ook deels iets toevoegt aan de 
aanbodzijde van de logiesmarkt en duiden hierbij op de toelichting op pagina 14

Toekomst
• Wij adviseren vinger aan de pols te houden ten aanzien van de ontwikkelingen van de 

logiesvraag. Indien nodig kan er worden ingezet op wijzingen in beleid. Het 
ontwikkelen van een Hotelvisie richting 2030/2040 heeft hier minder zin, omdat vraag 
afhankelijk is van veel factoren die voor de lange termijn moeilijk te voorzien zijn. 
Beter is het beleid/visie niet voor lange termijn ‘’dicht te timmeren’, maar zo nu en 
dan te updaten/actualiseren aan de hand van de werkelijke lokale en regionale 
ontwikkelingen.
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Bijlage: Hotelaanbod

WestCord Hotel Delft 
(140) ****

Shanghai Hotel Holland
(73) ****

Hotel Royal Bridges
(28) ****

Delft Museumhotel en Residence
(66) ****

Hampshire Hotel Delft Centre 
(92) ****

Campanile Hotel
(95) ***
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Bijlage: Hotelaanbod

Hotel Coen Delft
(37) ***

Hotel de Plataan
(28) ***

De Emauspoort
(26) ***

Hotel Johannes Vermeer
(27) ***

Hotel Leeuwenburg
(36) ***

Hotel de Koophandel
(25) ***
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Hotel Bridges House
(11) ***

Grand Canal Delft
(17) ***

Bijlage: Hotelaanbod
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Nr. Naam Aantal Zalen Capaciteit grootste zaal Vergaderen Lunch/Diner Borrel Feest

1 Nieuwe Kerk 3 1000 x x x x

2 Aula Congresscentrum TU Delft* 7 1000 x x x

3 Oude Kerk Delft 4 800 x x x x

4 Sociëteit Alcuin 20 500 x x x x

5 Theater de Veste 2 500 x x x x

6 Museum het prinsenhof 3 450 x x x x

7 Lijm en Cultuur 11 375 x x x x

8 Pathé Delft 7 361 x x

9 WestCord Hotel Delft 10 350 x x x x

10 De Lindenhof 8 250 x x x x

11 Science Centre Delft 3 250 x x x x

12 Art Centre Delft 8 180 x x x x

13 De Bouwcampus 6 150 x x x

14 Trefcentrum Delft  Restaurant Kwasi-Kwame 2 150 x x x x

15 Knus 1 150 x x x

16 Hotel Campanile 4 140 x x x

17 de Schaapskooi 4 130 x x x x

18 Party Centrum De Gaech 1 125 x x x x

19 Partycentrum de Brasserij 5 120 x x x x

20 Vierhovenkerk 7 100 x

21 Shanghai Hotel Delft 4 100 x x x x

22 Vermeer Centrum Delft Café Mechelen 3 100 x x x

23 Het Postkantoor Delft 1 80 x x x x

24 Hotel Johannes Vermeer 3 60 x x x x

25 De Watertoren 3 50 x

26 Hotel de emauspoort 2 50 x x x

27 OD 40 Art Centrum 3 40 x x

28 Hotel de Plataan 3 36 x x x

29 Hampshire Hotel Delft Centre 2 30 x x

30 Cubicle Lab 5 25 x

31 Arsenaal Delft n.n.b. n.n.b. x x x x

Bijlage: Aanbod congresfaciliteiten

Bron: WestCord Hotel Delft Bron: De Lindenhof Delft Bron: Art CenreDelft Bron: Museum het Prinsenhof
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Bijlage: Hotelvraag per segment

Toekomstverwachting Huidig Scenario A Scenario B Scenario C

Overnachtingen 242.813 284.481 284.481 341.000

Personen per kamer 1,39 1,40 1,40 1,40

Verkochte kamers 174.164 203.201 203.201 203.201

Uitbreiding kameraanbod 225 400 400

Uitbreiding % 29% 52% 52%

Kameraanbod 764 989 1.164 1.164

Additionele bezetting (door nieuw aanbod) 15% 15% 15%

Additionele overnachtingen 17.246 30.660 30.660

Totaal  aantal  overnachtingen 242.813 301.727 315.141 371.660

Totaal  aantal  verkochte kamers 174.164 215.519 225.101 265.471

Kamerbezetting 62% 59,7% 53% 62%

Verwachte ontwikkel ing kamerpri js -3,0% -6,5% 2,5%

Gemiddelde kamerpri js 75€             73€                  70€                         77€               

Revpar 47€             43€                  37€                         48€               

Verdeling overnachtingen naar segment Huidig Scenario A A. Met uitbreiding Scenario B

B&B 7,0% 6,5% 6%

Hotels 93,0% 93,5% 94,0%

Overnachtingen

B&B 16.997 18.491 18.491 18.908

Hotels 225.816 265.990 283.236 296.232

Totaal 242.813 284.481 301.727 315.141

Personen per kamer

B&B 1,80 1,8 1,8 1,8

Hotels 1,37 1,38 1,38 1,38

Verkochte kamers

B&B 9.443 10.273 10.273 10505

Hotels 164.570 192.928 205.246 214596

Totaal 174.013 203.201 215.519 225.101

Kamers

B&B 54 54 54 54

Hotels 710 710 935 1.110

Totaal 764 764 989 1.164

Kamerbezetting

B&B 48% 52% 52% 53%

Hotels 64% 74% 60% 53%

Totaal 62% 73% 60% 53%

Kamerprijs

B&B 68,0€          66,0€                      63,6€            

Hotels 75,3€          73,1€                      70,4€            

Totaal 75€             72,7€                      70,1€            

REVPAR

B&B 33€             34€                         34€               

Hotels 48€             44€                         37€               

Totaal 47€             43€                         37€               
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Bijlage: Scenario D  Projectie 2016-2026

Scenario D
• In onderstaande grafieken is de ontwikkeling van vraag en aanbod richting 2026 uiteengezet.
• Hierbij wordt tevens uitgegaan van realisatie van 400 kamers in de periode 2016-2021.
• Naar verwachting stijgt het aantal overnachtingen richting 2026 richting de 313.000
• Het is realistisch te veronderstellen dat er de komende 10 jaar niet alleen economische 

voorspoed zal zijn en dat de kans op krimp in enig jaar realistisch is. Hierdoor is het in onze 
optiek niet realistisch te veronderstellen dat de groei na 2021 even groot blijft. 

• Ook al blijft de kamerprijs redelijk op peil (mede doordat de uitbreiding over langere termijn 
zou worden gespreid, de REVPAR zakt aanzienlijk en is, zo ver vooruitkijkend te laag. Dit komt 
door de kamerbezetting die in dit scenario door de gestelde ondergrens van 60% zakt.

Conclusie: 
• Ook hier is duidelijk te zien dat een uitbreiding van 400 kamers nog steeds te fors is in relatie 

tot de te verwachten vraag (overnachtingen) in 2026.
• NB: Hierbij duiden we nogmaals op de noodzaak om richting 2021 vinger aan de pols te houden 

en te monitoren wat er met de hotelvraag gebeurt. 

Business mix 2015 Groei 2021 Groei per jaar

Zakel i jk individueel 114.141 12,5% 128.409 2.378 8% 138.040

MICE 29.195 25,0% 36.494 1.216 10% 40.143

Totaal Zakelijk 143.336 15,0% 164.903 3.594 8% 178.183

Toeris tisch individueel 76.646 20,0% 91.975 2.555 13% 103.472

Toeris tisch groepen 18.153 25,0% 22.691 756 15% 26.095

Totaal toeristisch 94.799 21,0% 114.667 3.311 13% 129.567

Overig 4.677 5,0% 4.911 39 5% 5.157

Totaal 242.813 17,2% 284.481 6.945 10% 312.907

Groei 2026 vs. 2021

Toekomstverwachting Huidig Scenario D: 2026

Overnachtingen 242.813 312.907

Personen per kamer 1,39 1,40

Verkochte kamers 174.164 223.505

Uitbreiding kameraanbod 400

Uitbreiding % 52%

Kameraanbod 764 1164

Additionele bezetting (door nieuw aanbod) 15%

Additionele overnachtingen 30.660

Totaal  aanta l  overnachtingen 242.813 343.567

Totaal  aanta l  verkochte kamers 174.164 245.405

Kamerbezetting 62% 58%

Verwachte ontwikkel ing kamerpri js -2,5%

Gemiddelde kamerpri js 75€             73€                      

Revpar 47€             42€                      
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Bijlage: Bronnen

Bronnen
• Centraal Bureau voor de Statistiek
• Hosta 2016
• Informatiebestand Van Spronsen & Partners
• Hoteloverleg
• Delft Congresservice
• Delft Marketing
• NBTC 
• TU Delft / Blue Box
• Delft Parel in de Randstad
• Nota Stadsmarketing 2015
• Kracht van delft
• Gemeente Delft
• Gemeente Den Haag
• Gemeente Rotterdam
• Dynamis – Sprekende Cijfers Kantorenmarkt 2015
• Cornell University School of Hotel Administration - Demand Management
• SEO Economisch onderzoek
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