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Geachte heer Arnold, 

Hierbij reageer ik namens reclamanten op uw brief met bijlage van 10 mei j l . , in verband met 
de bezwaren tegen het besluit houdende wijziging van de Verordening Winkeltijden Roosen
daal, waarbij onder meer in artikel 10 vrijstelling is verleend van het verbod als bedoeld in 
artikel 2 Winkeltijdenwet, ten behoeve van op de gemeente Roosendaal gericht toerisme. 

Ik heb kennis genomen van de eindrapportage van Grontmij B.V. in verband met het Toerisme 
in de gemeente Roosendaal. Voor wat betreft de inhoud van deze rapportage merk ik het vol
gende op. 

1. In de inleiding van de rapportage wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen het 
daadwerkelijke toerisme zoals bedoeld in de Wtw en het zakelijk toerisme. Dat onder
scheid wordt terecht gemaakt. Immers, zakelijke bestedingen en overnachtingen kun
nen niet worden toegerekend aan de toeristische bezienswaardigheden in de gemeen
te. Zakelijke bezoeken hebben een wezenlijk ander karakter dan de zuiver toeristi
sche bezoeken. Dit onderscheid komt echter na de inleiding in hoofdstuk 1 slechts bij 
de beschrijving van het regionale toerisme op pagina 14 terug. Op geen enkele plaats 
in de rapportage wordt dit onderscheid voor de gemeente Roosendaal gemaakt. Dat 
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betekent dat de cijfers die gehanteerd worden onzuiver zijn: de cijfers voor wat be
treft zakelijke bezoeken en de toeristische bezoeken zijn met elkaar vermengd. Alleen 
al om die reden kunnen de gehanteerde cijfers (hotelovernachtingen) niet dienen ter 
onderbouwing van de stelling dat er sprake is van een substantieel en autonoom toe
risme in de gemeente Roosendaal. 

2. Op verschillende plaatsen in de rapportage wordt gesteld dat West-Brabant toeristisch 
is, om vervolgens aan deze stelling de conclusie te verbinden dat Roosendaal - omdat 
deze gemeente is gelegen in West-Brabant - eveneens toeristisch is. Als kernkwalitei
ten van de gemeente Roosendaal worden in hoofdstuk 2 niet de gemeentelijke 
kernkwaliteiten opgesomd, maar de regionale, West-Brabantse kwaliteiten. Zie hier
voor de gehele tekst op pagina 13 en 14 en de pagina's 7 tot en met 9: deze tekst 
heeft betrekking op het Brabantse landschap. Uit deze passage blijkt dat Roosendaal 
zich niet onderscheidt van de overige in West-Brabant gelegen gemeenten. Op pagina 
9 van de rapportage wordt - terecht - de vergelijking gemaakt met Ossendrecht, 
Woensdrecht, Bergen op Zoom, Halsteren, Steenbergen. Verschillende gemeenten die 
in deze regio zijn gelegen profiteren in meer of mindere mate van het landschap. Dat 
betekent dus dat Roosendaal in de regio als zodanig geen onderscheidende positie in
neemt. Dat blijkt overigens ook uit de cijfers: de totale werkgelegenheid in Roosen
daal die samenhangt met het toerisme bedraagt 5% (p. 18 van de rapportage). Dat 
percentage ligt onder het gemiddelde voor heel Nederlandse (5,9%), voor de provin
cies Groningen (5,3%), Friesland (6,7%), Drenthe (6,5%) en Noord-Brabant als geheel 
(6%). Deze cijfers, die worden ontleend aan het rapport "De toeristisch-recreatieve 
sector in de Biesbosch-regio" (zie bijlage, p. 12), spreken voor zich: Roosendaal on
derscheidt zich niet door het aandeel van het toerisme in de lokale werkgelegenheid. 

3. Bovendien wordt 80% van alle dagtoeristische activiteiten in West-Brabant gedaan 
binnen een reisafstand van 30 kilometer (p. 9 rapportage). Daarmee staat dan ook 
vast dat de regio als zodanig geen bovenregionale of landelijke toeristische aantrek
kingskracht heeft en zich ook in zoverre dus niet onderscheidt. De bevindingen van 
Grontmij onderstrepen daarmee de juistheid van het standpunt van reclamanten, dat 
niet is voldaan aan de strenge uitleg van "toerisme" ten "toeristische aantrekkings
kracht" zoals het CBb die in het kader van de toerismevrijsteUing hanteert. 

4. Ten aanzien van de gestelde aantrekkingskracht van Recreatiepark De Stok merk ik op 
dat De Stok bestaat uit voorzieningen die noch op zichzelf noch in hun onderlinge sa
menhang bezien onderscheidend zijn ten opzichte van hetgeen in andere gemeenten 
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voorhanden is. Voorzieningen als een fitnesscentrum, saunacomplex en tennisbanen 
zijn in de regio geen bijzondere voorzieningen, ledere gemeente van enige omvang 
beschikt over een of meerdere sportfaciliteiten. Hierbij wijs ik nog op hetgeen 
hieromtrent is opgemerkt in de aanvullende gronden van bezwaar (met name rand
nummers 51 t /m 58). Uit de memorie van toelichting bij de Wtw blijkt dat als uit
gangspunt geldt dat er sprake dient te zijn van toerisme van zodanige omvang, dat de 
gemeente of een deel van de gemeente zich duidelijk onderscheidt van andere ge
meenten. Nogmaals wordt verwezen naar de rechtspraak van het College van Beroep 
voor het bedrijfsleven ("CBb") terzake. Te wijzen valt bijvoorbeeld op de uitspraak 
van de Voorzieningenrechter van het CBb d.d. 26 september 2007 (Roosendaal), LJN: 
BB4274, r.o. 6.7 (onderstreping toegevoegd): 

"Het voorgaande betekent dat de woorden "toerisme" en "aantrekkingskracht voor 
dat toerisme" strikt dienen te worden geïnterpreteerd, aangezien bij een andere be
nadering het verbod tot zondagsopenstelling zoals vervat in artikel 2, eerste lid, van 
de wet, feitelijk illusoir zou worden gemaakt. Dat betekent dat wanneer natuur- of 
stedeschoon, toeristische recreatiecentra en toeristische evenementen zich niet in 
betekenende mate onderscheiden van datgene wat ter zake bij vele andere gemeen
ten voor handen is, deze omstandigheden op zichzelf noch tezamen de toeristische 
aantrekkingskracht kunnen vormen waarop artikel 3, derde lid, onder a van de Win
keltijdenwet het oog heeft, zulks omdat bij een andere interpretatie het uitzonde
ringskarakter van de desbetreffende bepaling teloor zou gaan." CBb van 11 maart 
2009, 26 september 2009 en 7 januari 2010; LJN: BH5474, BB4274 en BL3114). 

5. Voor wat betreft het Sky Dive Centrum merk ik nog op dat, hoewel het centrum het 
enige is in Europa en het, zo wordt in deze rapportage gesteld, ook internationale be
zoekers trekt, niet kan worden volgehouden dat het toerisme dat hierdoor wordt ge
genereerd substantieel en autonoom is. Het totale aantal bezoekers van 35.000 in 
2008 is hiervoor duidelijk te gering. 

6. Ten aanzien van de evenementen zij gewezen op de uitspraak van de Afdeling Be
stuursrechtspraak van de Raad van State ("ABRvS"), die zich heeft aangesloten bij de 
tot terughoudendheid nopende maatstaf van het CBB. Specifiek ten aanzien van eve
nementen heeft de Raad van State overwogen dat het gegeven dat in een gemeente 
een aantal evenementen plaatsvindt en enkele trekpleisters aanwezig zijn, onvol
doende is voor de conclusie dat er sprake is van toeristische aantrekkingskracht als 
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bedoeld in artikel 3 Wtw (zie ABRvS 2 maart 2011, LJN: BP6327, inzake Westland, r.o. 
2.6.1 en 2.7). 

7. In dat verband zij er voorts op gewezen dat de evenementen in Roosendaal vooral 
plaatselijk of hoogstens regionaal van karakter (kermissen, wielerrondes, kerstmarkt). 
In de rapportage worden verschillende voorzieningen genoemd die in Roosendaal 
voorhanden zijn (schouwburg, concertzaal, beeldentuin e tc) . De aanwezigheid van 
deze voorzieningen maakt Roosendaal echter niet tot een gemeente met autonoom en 
substantieel toerisme. In dat kader wijs ik op de uitspraak van de Rotterdamse kort
gedingrechter inzake Alexandrium (Vzngr. Rb. Rotterdam 19 februari 2010, LJN: 
BL4558), die aanhaakt bij de rechtspraak van het College van Beroep voor het be
drijfsleven en overweegt dat zaken als een discotheek, een casino, een kunstgalerie 
en aUerlei evenementen onvoldoende onderscheidend zijn te achten om te kwalifice
ren als toeristische trekpleisters, omdat die in andere plaatsen ook voorhanden zijn. 
Gezien deze uitspraak zijn ook vestigingen van restaurants, cafés, kunst- en cultuur-
podia en horecavoorzieningen niet onderscheidend voor wat betreft het toerisme. Het 
feit dat de gemeente Roosendaal plannen heeft om het toerisme te stimuleren is on
voldoende om aan te nemen dat er al sprake is van autonoom en substantieel toerisme 
(zie CBb 11 maart 2009, LJN: BH5474, inzake Amsterdam-Noord). 

8. Uit de rapportage komt naar voren dat jaarlijks één miljoen mensen Roosendaal aan
doet voor een bezoek aan Rosada, een winkelcentrum. Dat is volgens het rapport een 
veelvoud van het bezoekersaantal aan de Wouwse Plantage met jaarlijks 200.000 be
zoekers. Grontmij miskent hier echter - mogelijk vanwege onbekendheid met de ma
terie - dat, zoals ook is aangegeven in de aanvulling op het bezwaarschrift onder 
randnummer 22, dat de wetgever met "autonoom toerisme" uitsluitend doelt op het 
toerisme dat geheel losstaat van de winkelopening op zondag en dat zich dus ook 
voordoet indien de winkels op zondag gesloten zijn. De één miljoen bezoekers die Ro
sada jaarlijks genereert behoren bij de beoordeling van het substantiële karakter van 
het toerisme dan ook buiten beschouwing te worden gelaten. Ook hier geldt overigens 
dat juist het feit dat het overgrote deel van de bezoekers aan Roosendaal bezoekt 
met het oog op Rosada, meer dan duidelijk maakt dat Roosendaal los van de winkelo
pensteUing op zondag geen substantieel toeristisch karakter heeft. Blijkbaar is het 
winkelen Rosada voor de overgrote meerderheid van de bezoekers veel meer de moei
te waard dan alle andere bezienswaardigheden tezamen en beschikt Roosendaal der
halve niet over toeristische trekpleisters die zich naar aard of bezoekersaantallen on
derscheiden van datgene wat in andere plaatsen voorhanden is. Overigens wordt op 
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pagina 10 van de rapportage opgemerkt dat de binnenstad van Roosendaal wekelijks 
150.000 passanten telt. Wat al deze passanten precies doen in de binnenstad van 
Roosendaal, komt uit de rapportage niet naar voren. Onduidelijk is of deze passanten 
toeristen zijn of inwoners van de stad die hun boodschappen doen. AAeest voor de hand 
ligt dat Roosendaal voor wat betreft de toeristische bestedingen niet verschilt van de 
overige gemeenten in West-Brabant, waar de belangrijkste toeristische bestedingen 
worden gedaan in de detailhandel (34% funshoppen) en horeca (50% uit eten gaan), zie 
hiervoor pagina 14 van de rapportage. 

Samenvattend kom ik tot de conclusie dat uit de rapportage van Grontmij niet blijkt dat 
Roosendaal beschikt over substantieel en autonoom toerisme zoals dat door de Winkeltijden
wetgever is beoogd. Zoals aangegeven onderstreept het rapport juist dat het bezwaar gegrond 
dient te worden verklaard. Ik verzoek u dan ook wederom het bezwaarschrift gegrond te ver
klaren en het bestreden besluit te herroepen. 

Hoogachtend, 

CJ.R. van Binsbergen 

niK^eüieisüu'.j.^'a^iaJ! 
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1.1 AANLEIDING EN VRAAG 

Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch wil toerisme en recreatie in de Biesbosch-regio 
duurzaam ontwikkelen. Daartoe is het Parkschap voornemens om eind 2011 het Europese 
kwaliteitslabel voor duurzaam toerisme in natuurgebieden aan te vragen; de European Charter 
for Sustainable Tourism. Hiervoor is de Biesbosch ook partner in het Europese 
samenwerkingsproject STEP. 

Voor het verkrijgen van de European Charter for Sustainable Tourism moet onder meer een 
Strategie- en Actieplan worden opgesteld. In de eerste helft van 2011 heeft Bureau BUITEN, in 
samenwerking met het Parkschap en andere betrokken partijen, dit Strategie- en Actieplan in 
concept opgesteld. Tijdens het opstellen van het plan, bleek niet alle benodigde informatie voor 
handen te zijn. Zo ontbraken gegevens over de sociaal-economische betekenis van recreatie en 
toerisme in de Biesbosch-regio. 

Het Parkschap heeft Bureau BUITEN nu aanvullend de vraag gesteld om kerncijfers over de 
toeristisch-recreatieve sector op een rij te zetten. Enerzijds om te kunnen voldoen aan de 
voorwaarden die worden gesteld aan het strategie- en actieplan, anderzijds (en vooral) om een 
goede nulmeting te hebben om ambities te kunnen formuleren voor de toekomstige ontwikkeling 
van de sector en om deze ook te kunnen monitoren. Concreet vraagt het parkschap om inzicht in: 

a) het huidige aantal vestigingen in de toeristisch-recreatieve sector; 
b) de werkgelegenheid in deze sector en aandeel hiervan in de totale economie van de regio; 
c) de toeristische overnachtingcapaciteit (aantal bedden) in de regio. 

In deze notitie wordt ingegaan op deze drie elementen. 

1.2 DE BIESBOSCH-REGIO 

Het strategie- en actieplan (en daarmee ook deze inventarisatie) richt zich niet alleen op het 
Nationaal Park De Biesbosch, maar op de (grotere) Biesbosch-regio. In figuur 1 is de afbakening 
van deze regio weergegeven. De regio beslaat circa 400 vierkante kilometer en telt zo'n 235.000 
inwoners waarvan ongeveer de helft woonachtig is in de gemeente Dordrecht. Naast Dordrecht 
herbergt de regio een aantal kleinere steden en dorpen, waaronder Geertruidenberg, 
Raamsdonksveer, Drimmelen, Sliedrecht en Werkendam. Het overgrote deel van de regio bestaat 
uit open agrarisch gebied, dat is dooraderd met grote rivieren en kleinere watergangen. Het hart 
van de regio wordt gevormd door een uniek zoetwater-getijdengebied, behorend tot het Nationaal 
Park De Biesbosch. 



De toeristisch-recreatieve kerncijfers zijn geïnventariseerd op het niveau van de gemeenten 
vanwege pragmatische redenen en omdat sommige gegevens privacy-gevoelig (kunnen) zijn. 
Deze notitie geeft de kerncijfers weer voor zeven gemeenten: Dordrecht, Papendrecht, 
Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam, Drimmelen, Geertruidenberg en Werkendam (zie figuur 2). 
De afbakening van de regio voor de inventarisatie wijkt daarmee dus licht af van de afbakening 
in figuur 1; de gehanteerde afbakening omvat een groter gebied. 

Figuur 1: De Biesbosch-regio Figuur 2: 7 gemeenten in de Biesbosch-regio 

1.3 DEZE NOTITIE 

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van kerncijfers van de toeristisch-recreatieve sector 
in de Biesbosch-regio. Daaraan voorafgaand wordt kort stilgestaan bij de gehanteerde methode 
voor de inventarisatie (hoofdstuk 2). In hoofdstuk 3 worden de cijfers aangaande de vestigingen, 
de werkgelegenheid en de overnachtingscapaciteit gepresenteerd, waarna in hoofdstuk 4 de 
belangrijkste uitkomsten worden opgesomd. 



2.1 KEUZE VOOR DE AANBODZIJDE-BENADERING 

Voor het in beeld brengen van de gevraagde toeristisch-recreatieve kerncijfers kunnen twee 
verschillende benaderingen worden gehanteerd. Een benadering vanuit de vraag (aantal 
bezoekers en hun bestedingen) en een benadering die start vanuit het aanbod (het aantal 
vestigingen en bijbehorende werkgelegenheid). 

Beide methoden hebben hun eigen voor- en nadelen. In bijlage 1 is hiervan een overzicht 
opgenomen. In uitgebreidere studies worden vaak beide methoden naast elkaar gehanteerd en 
vergeleken. Voor deze inventarisatie is ervoor gekozen om uit te gaan van de benadering vanuit 
het aanbod. Redenen hiervoor zijn: 

_ Deze methode is eenvoudig en transparant (en daarmee makkelijk te herhalen); 
- Deze methode levert voldoende inzicht op voor het strategie- en actieplan; 
. Het feit dat er momenteel onvoldoende zicht is op het huidige aantal bezoekers in de regio 

om de inventarisatie op een goede manier via de vraagzijde-benadering te kunnen 
uitvoeren; 

. Het (beperkte) beschikbare budget voor de inventarisatie. 

2.2 AFBAKENING TOERISTISCH-RECREATIEVE SECTOR 

Voor de inventarisatie van kerncijfers over de toeristisch-recreatieve sector, moet uiteraard eerst 
bepaald worden welke bedrijven/activiteiten behoren tot deze sector. In Nederland wordt gebruik 
gemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) om economische activiteiten in te delen en te 
analyseren. Ieder bedrijf wordt daarvoor gelabeld met een SBl-code. Met behulp van deze codes 
kan iedere gewenste indeling van de toeristisch-recreatieve sector worden gemaakt. 

Voor de inventarisatie in deze notitie is echter geen eigen indeling van de sector gemaakt, maar 
wordt gebruik gemaakt van de 'Landelijke R&T Standaard', die is opgesteld door het 
Interprovinciaal Overieg (IPO). Door deze standaard te hanteren, is het mogelijk de uitkomsten te 
vergelijken met die van andere inventarisaties die volgens dezelfde standaard zijn (en in de 
toekomst zullen worden) uitgevoerd. 

De landelijke standaard maakt binnen de toeristisch-recreatieve sector onderscheid in 67 SBI-
codes', onderverdeeld in zeven subsectoren^ (zie ook bijlage 2). Daarbij worden sommige 
activiteiten (SBI-codes) gewogen. Hierdoor wordt alleen dat deel van de werkgelegenheid 
meegenomen dat gerelateerd kan worden aan uitgaven van toeristen en recreanten. Een 
voorbeeld: bij de plaatselijke bakker komen zowel bewoners uit de buurt als toeristen / 

' Het betreft de Standaard Bedrijfsindeling. ledere economische activiteit kan onder één van deze codes 
worden geschaard. 
2 Het gaat om de subsectoren: detail- en groothandel, logiesverstrekking, horeca, vervoer, cultuur-recreatie-
amusement, sport en overig. 



recreanten. Met de weging wordt het toeristisch-recreatieve bezoek eruit gefilterd. Deze weging is 
een inschatting van de verschillende statistiekafdelingen van de provincies. In bijlage 2 zijn de 
wegingsfactoren per SBl-code weergegeven. 

Naast een afbakening voor de toeristisch-recreatieve sector als geheel, is een specifieke 
afbakening gemaakt voor de watersport. Ook deze afbakening is weergegeven in bijlage 2. 
Opgemerkt wordt dat deze watersportbedrijven een nadere selectie vormen binnen de eerder 
genoemde afbakening van de toeristisch-recreatieve sector. 

Eén bedrijf, één SBl-code 
Bij het hanteren van de Standaard Bedrijfsindeling is de volgende opmerking op zijn plaats. Specifiek voor 
de toeristisch-recreatieve sector geldt dat veel bedrijven verschillende voorzieningen aanbieden 
(bijvoorbeeld een hotel dat tevens enkele kampeerplaatsen telt). In LISA wordt iedere vestiging met één 
sbi-code gelabeld, gebaseerd op de hoofdactiviteit van het bedrijf. Hierdoor wordt een bedrijf toegerekend 
aan één subsector. Een voorbeeld in de Biesbosch-regio: Hotel restaurant De Brabantse Biesbosch wordt in 
LISA gerekend tot de horeca, terwijl het bedrijf ook hotelkamers telt. Ook Chaletpark Hermenzeil valt binnen 
LISA onder horeca, niet onder de logiesverstrekkers. In deze studie is ervoor gekozen geen aanpassingen op 
deze toedeling in LISA door te voeren. Dit maakt het mogelijk om op een later moment de meting te 
herhalen en te vergelijken met de resultaten in deze notitie.  

2.3 STAPPEN IN DE INVENTARISATIE 
Voor de inventarisatie zijn de volgende stappen ondernomen: 

1. Werkqeleaenheid en aantal vestigingen 
Bij het landelijke werkgelegenheidsregister LISA, zijn allereerst de volgende gegevens besteld: 

L de absolute werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector voor de jaren 2000, 2005 
en 2010, per gemeente en per subsector; 

L öe totale absolute werkgelegenheid in de Biesbosch-regio (per gemeente); 
L een overzicht van de toeristisch-recreatieve bedrijven (NAW-gegevens en de SBl-code). 

2. Overnachtingscapaciteit 
In deze tweede stap is een zo compleet mogelijk overzicht gemaakt van de 
overnachtingscapaciteit in de regio. Basis hiervoor waren de gegevens uit LISA en de recent 
uitgebrachte WV-gids voor De Biesbosch (2011). 

Alle accommodaties zijn op basis van bovenstaande bronnen op een rij gezet, waarna vervolgens 
met name via internet en enkele telefoongesprekken met de betreffende ondernemingen de 
overnachtingscapaciteit in beeld is gebracht. Deze gegevens zijn tenslotte met de betreffende 
gemeenten besproken en waar nodig aangepast. 

3. Analvse en rapportage 
De geïnventariseerde gegevens zijn vervolgens overzichtelijk op een rij gezet en geanalyseerd. 
Ook zijn enkele uitkomsten vergeleken met die van andere bestaande studies. In het volgende 
hoofdstuk zijn de resultaten weergegeven. 
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3.1 AANTAL VESTIGINGEN 

Totaal aantal vestigingen 
In tabel 1 is het totaal aantal vestigingen (op basis van de LISA-database en uitgaande van de 
Landelijke R8iT Standaard) in de toeristisch-recreatieve sector weergegeven. In 2010 telt de 
Biesbosch-regio in totaal 910 vestigingen. Ruim een derde van het aantal vestigingen betreft 
horecagelegenheden (371). De subsectoren Vervoer', 'sport' en 'overig' tellen ieder ruim 100 
vestigingen en de subsector detail- en groothandel zit daar net onder. Binnen de sector cultuur-

recreatie-amusement gaat het om 74 vestigingen. Het aantal overnachtingslocaties in LISA 
bedraagt 31. Opgemerkt wordt dat de jachthavens binnen LISA behoren tot de subsector 'sport'. 
In paragraaf 3.3 zijn de jachthavens geïnventariseerd bij het in beeld brengen van de 
overnachtingscapaciteit. 

ginnTT"TTTiiM'niTTiiiitrriTnnT>Tftii'»'i>''TtTw»rfTiiiiiintiiiT»tiiii'irn^j»<»iM»M«wiii»i«wi»i€«w"«iw'«<i*i>iM<iii^<iii»iiiii>t^ 

i ,l.....Absoluut,̂ ,.£en:ent̂ ^^ 
!.j(?Sti?J.!:..9.™°tharid?i I I E . i ïi°k  
i l̂ ogiesyeretrekking | 31 j 3% 
[HÖrëca]"""^]^'^]"'"^^ 
i'Vervoer I 117 1 13% 
■..■■> • !•• ■■■■ ■ .■■ •;■■■■■■■• ■ ■■■■■■•■■■«•••II ■■•• ■•••••1 

Cultuur̂  recreatie, amusement ) 74 j 8% 
Sport "'"""""■" ' "ZZ~ZZI'1ZIIII^LZ£IZIJI^Z1 
gyerïgZZl ZZZIZZZZZZZZHZZIZZZ^^'. 
Totaiai' 1 910 1 100% Bron: LISA, bewerking Bureau BUITEN 

Spreiding over de regio 
Kijken we naar de verspreiding over de regio, dan zijn (zoals te verwachten) de meeste 
vestigingen (ruim één derde) te vinden in de gemeente Dordrecht. Drimmelen en Werkendam 
volgen met respectievelijk 152 en 118 vestigingen. Circa de helft van de vestigingen in Dordrecht 
bestaat uit horecagelegenheden, en ook Sliedrecht herbergt naar verhouding een groot aantal 
horecagelegenheden. Ten aanzien van de overnachtingslocaties, valt met name Drimmelen op 
met 9 van de 31 vestigingen (bijna net zoveel als in Dordrecht). Binnen de sector cultuur-

recreatie-amusement is het verschil tussen de noord- en zuidkant van het gebied groot: de sector 
neemt binnen de Drechtsteden een aandeel in van 3% tot 8%, in de overige gemeenten is het 
aandeel van deze sector 10% tot 15%. 
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[amusement 20 15 ! 16 3 
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25 
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14 i 5 
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39 
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25 
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104 
8 

40 
Bron: LISA, bewerking Bureau BUITEN 

Papendrecht 
ïr"""" 
22 
12 

6 4 

Sliedrecht I Werkendam 

33 

59 

14 

39 
13 

15 
16 
17 

118 

In LISA ontbreltende overnachtingsaccommodaties 

In tabel 1 en 2 is op basis van LISA het aantal vestigingen in de toeristisch-recreatieve sector weergegeven, 
zo ook het aantal logiesverstrekkers. In paragraaf 3.3 is de overnachtingscapaciteit in de regio in beeld 
gebracht. Bij deze analyse bleek dat niet alle logiesverstrekkers in LISA staan geregistreerd. Het aantal 
logiesverstrekkers blijkt in werkelijkheid (aanzienlijk) hoger dan zoals is weergegeven in tabel 1 en 2. Een 
korte toelichting hierop: 

Het werkgelegenheidsregister LISA is een databestand met gegevens over vestigingen in Nederland waar 
betaald werk wordt verricht. Hoewel LISA de meest complete en actuele werkgelegenheidsdatabase van 
Nederland is, is het niet 100% volledig en kent het (zoals iedere database) enige vervuiling*. Om 
verschillende redenen is in deze studie toch voor deze inventarisatie-methode gekozen (zie hiervoor 
paragraaf 2.1). 

Voor de Biesbosch-regio geldt dat er in totaal 67 overnachtingsaccommodaties niet in LISA zijn opgenomen. 
Deze vestigingen en bijbehorende werkgelegenheid zijn (dus) niet opgenomen in tabellen 1, 2 en 3. Het 
gaat hierbij voornamelijk om kleinere bedrijven met (naar verwachting) weinig werkgelegenheid. Ook voor 
de jachthavens geldt dat deze niet alle in LISA zijn opgenomen. Voor zover dit nagegaan kon worden, gaat 
het hierbij om havens die in beheer zijn van vrijwilligers. Deze havens dragen daarmee niet bij aan de 
werkgelegenheid en zijn niet in het LISA-bestand zijn opgenomen. 

Concreet gaat het om: 
- Werkendam: 10 B&B's, twee mini-campings (waarvan één ook fungeert als B&B) en drie jachthavens. Eén 
camping telt ook enkele ligplaatsen. 
- Geertruidenberg: Twee B&B's, één vakantiepark inclusief jachthaven (betreft Hermenzeil; dit bedrijf is in 
LISA opgenomen onder 'horeca'), vier jachthavens (waaronder een kleine passantenhaven). 
- Sliedrecht: één B&B. 
- Papendrecht: drie B&B's. 
- Drimmelen: vier mini-campings, waarvan één ook B&B-kamers en een vakantiehuisje telt, en een ander 
enkele vakantiehuisjes. Een bedrijf met één vakantiehuisje. Een grotere camping behoort tot een jachthaven 
die wel in LISA is opgenomen. 
-Dordrecht: drie hotels, 18 B&B's (waarvan één met kampeerplaatsen), twee campings, vier bedrijven met 
vakantiehuisjes (met ieder circa vier bedden), acht jachthavens en een chaletpark met eigen ligplaatsen. 

* Zo is het Rickloo in Lisa opgenomen: betreft één vakantiehuisje in de gemeente Chaam met een 
correspondentieadres in Geertruidenberg). 
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Watersport 
Specifiek onderdeel van de toeristisch-recreatieve sector in de Biesbosch is de watergebonden 
recreatie. In totaal gaat het dan om 96 vestigingen (bron: LISA). Circa een derde hiervan (33) 
behoort tot de subsector 'vervoer'. Het gaat dan met name om bedrijven die actief zijn in de 
binnenvaart (wo. De Zilvermeeuw en Aqua Dordt) en om dienstverienende bedrijven (zoals Snoek 
jachtstall ing en Duik en bergingsbedrijf Europa). 31 vestigingen behoren tot de 'overige' 
bedrijven. Hierbij gaat het om bedrijven in de bouw van sport- en recreatievaartuigen en 
bedrijven in de verhuur van sport- en recreatiea rtl kelen. 17 vestigingen zijn actief in de handel in 
watersportartikelen (behorend tot de subsector detail- en groothandel)- 15 bedrijven vallen 
binnen de subsector 'sport'. Hiertoe behoren zeil- en surfscholen en ook 10 jachthavens^ in de 
regio. 

3.2 DE WERKGELEGENHEID 

Werkgelegenheid 2010 
In tabel 3 is de totale toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in de Biesbosch-regio in 2010 
weergegeven". Deze bedraagt de circa 4.000 banen, waarvan bijna 3.000 grote banen (meer dan 
12 uur per week). Ongeveer de helft van de banen van meer dan 12 uur per week bevindt zich in 
de horeca. Van de kleine banen (<12 uur per week) bevindt zich driekwart in de horeca. 

l..:.....:.:..:...;.;;;;;.;.'; '.'..: ;....:...i;....„..l;,K!i?Jn!?..!!i3ni§in;J.^!^^ 

LJ(?iiiïEi™o!^tiiQier"""^^ yZZZ.zï. ="""" ï̂ ö i Logiesverstrekking 93 243 
1 IHoreca i 760 Ï.458 
iVervoer 1 47 310 
i Cultuur, recreatie, amusement ! 37 154 
ISport l 53 178 
i Overig 64 404 
ITotaal j 1.081 2.927 
Bron: LISA 

3 Zoals eerder aangegeven, zijn (om verschillende redenen) niet alle jachthavens in de regio in de LISA-
database opgenomen. 
" Opgemerkt wordt dat in de werkgelegenheidsgegevens in deze paragraaf (geïnventariseerd conform de 
Landelijke Standaard, zie ook bijlage 1 en 2) de indirecte en seizoensarbeid niet is meegenomen. Tevens 
wordt opgemerkt dat de gepresenteerde werkgelegenheidsgegevens behoren bij de vestigingen zoals 
geïnventariseerd in tabel 1 en 2. Zoals beschreven in de vorige paragraaf zitten niet alle 
overnachtingsaccommodaties in de LISA-database. De ontbrekende (veelal kleinere) vestigingen zijn dan 
ook niet vertegenwoordigd in de werkgelegenheidscijfers. 
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Tabel 4 geeft de verdeling weer naar de zeven gemeenten in de regio. Niet verrassend neemt 
Dordrecht een groot deel van de werkgelegenheid voor zijn rekening (50% van het aantal grote 
banen). In de gemeenten Drimmelen, Geertruidenberg, Papendrecht en Werkendam ligt de 
werkgelegenheid tussen de 360 en 320 banen, in Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam ligt 
deze beduidend lager. 

In de tabel is tevens (per gemeente) het aandeel van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid 
in de totale werkgelegenheid weergegeven. Bij de kleine banen gaat het om een aandeel van 
9,5%, voor de grote banen om 2,8%. De gemeente Drimmelen telt naar verhouding de meeste 
werkgelegenheid in toerisme en recreatie. Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam tellen naar 
verhouding de minst toeristisch-recreatieve werkgelegenheid. 

iTniinii)iiiiiiiiiiTTrnniiii)intiiii7niT)tTit>iTiTi¥i)i>>tiitTiii«iTiiitfta*iniitiii«>«ii*i(i*nin«ini(iifiinniininiiinniiiitiM«*^ 

Kleine banen Grote banen 

Abs. %T&Rcp I Abs. **^™^°P i 
totaal I totaal I 

i Dordrecht j 3.14 i. 7,8% L 1.472 2,9% i 
i Drimmelen 217 13,4%_i... 320 4,6% i 
[Geertruidenberg 1 .161 11,0% 1 260 2,7% = 
1 Hardinxveld-Giessendam i 6.1 7,5% i 138 . 1.9%.„J 
IPapendrecht 82 7,8% 1 276 2,4% i 
1 Sliedrecht i 57 4,7% i 164 M%._..i 
i Werkendam j .188 16,1% |.. .252 M % . . 
jDe BÏesboscjii^reg^ 
Bron: LISA, bewerking Bureau BÜÏfÉN 

Vergelijking 
Uit een studie van Toerdata Noord^ blijkt dat het aandeel van de toeristisch-recreatieve sector 
(volgens de Landelijke Standaard) in 2009 in Nederiand 5,9% bedraagt (grote en kleine banen 
opgeteld). Voorde Biesbosch-regio ligt dit aandeel (in 2010) met 3,4% beduidend lager. Dezelfde 
studie geeft ook cijfers voor de drie noordelijke provincies: Groningen (5,3%), Friesland (6,7%) 
en Drenthe (6,5%). Dichterbij: in de provincie Zuid-Holland is het aandeel 5% en in Noord
Brabant 6%'*. Ook ten opzichte van deze cijfers is het aandeel van de toeristisch-recreatieve 
sector in de Biesbosch-regio laag te noemen. 

5 Toerdata Noord (2010), Toerisme in Cijfers 2010. 
^ Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme (2011), Toeristische trendrapportage Zuid-Holland 2011, en 
Vrijetijdshuis Brabant (2010), Vrijetijdsector in cijfers, 2010 en bijbehorende onderzoeksverantwoording 
'Vrijetijdssector in cijfers' van het Vrijetijdshuis Brabant. In beide bronnen is aangegeven dat de cijfers zijn 
opgesteld conform de Landelijke Standaard, waarmee deze cijfers vergelijkbaar zijn met die over de 
Biesbosch-regio. 
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Ontwikkeling van de werkgelegenheid 
In tabel 5 is de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de afgelopen 10 jaar weergegeven. Het 
blijkt dat de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid het afgelopen decennium is gedaald, zowel 
absoluut als ten opzichte van de economie als geheel. In 2000 telde de regio nog bijna 3.200 
grote banen in deze sector. Dit daalde in 10 jaar naar circa 2.900, een daling van 8%. Wel steeg 
het aantal kleine banen (met circa 120), maar dit is onvoldoende om de daling van het aantal 
grote banen te compenseren. Ook in relatieve zin daalde de werkgelegenheid: waar in 2000 het 
aandeel van toerisme en recreatie nog ruim 3% bedroeg (grote banen), daalde dit naar 2,8% in 
2010. Ook het aandeel kleine banen daalde van 10,9% naar 9,5%. De toeristisch-recreatieve 
sector heeft daarmee niet mee kunnen profiteren van de groei van de gehele economie in de 
regio tussen 2000 en 2010: 1 % groei van het aantal grote banen en bijna 30% in de kleine 
banen. Kijkend naar de cijfers over 2005, kan geconcludeerd worden dat deze daling ook al voor 
2005 is ingezet, en dus geen gevolg is van de economische crisis die ontstond na 2005. 

I I 2000 I 2Ö0S 1 2Ö1Ö I 
: Kleine banen: Grote banen : Kleine banen] Grote ban 

jToeris'me''&'recreatie "1 96Ï f ••■j~^g:̂ "-t̂  -g------^-. ---^^ 1 Txiêl 1 2!9'27 1 
ifotaieecoriomie [" " si lpS^j l^Og^gsF""! j ïT;366'""j ÏOSJOIO"""; 
[AandeeiT&R ; ï'oi9% F j~.^"ö^^] 9"4%"""T""" 2"9% 1 9^5% j 2ii8% ] 
Bron: LISA, bewerking Bureau BÜÏfÉN 

mmm. fÖiil^|rï||IJspiTii|i3^ 2 0 0 0 ^ 1 ^ «Ébsoluut 

In tabel 6 en 7 is de ontwikkeling van de werkgelegenheid weergegeven per gemeente en per 
subsector. De grootste absolute daling in grote banen vond plaats in de gemeenten Hardinxveld-

Giessendam (-162) en Dordrecht (-150). Ook in Sliedrecht daalde de werkgelegenheid aanzienlijk 
(-102). In de overige gemeenten steeg het aantal grote banen met in totaal circa 150. In 
relatieve zin daalde het aantal grote banen het sterkst in Hardinxveld-Giessendam (-54%) en 
Sliedrecht (-39%). De grootste relatieve groei vond plaats in Werkendam (-1-21%) en 
Papendrecht (-1-25%). 

Kijkend naar de ontwikkeling in de werkgelegenheid per sector dan blijkt dat de daling in absolute 
aantallen met name plaats heeft gevonden in de horeca (-193 grote banen). Hier komen 
overigens wel circa 60 kleine banen voor terug. Ook in het vervoer is de daling behooriijk (-96 
grote banen). De vervoer-sector is ook in relatieve zin een sterke daler wat betreft de grote 
banen (-24%), gevolgd door de detail- en groothandel (-19%). De grootste relatieve stijging 
heeft plaats gevonden in de sport (-1-23%). De sectoren 'logiesverstrekking' en 'overig' noteren 
een stijging van respectievelijk 8% en 7% tussen 2000 en 2010. 
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1 2000 j 2005 I 2010 
I Kleine banenj Grote banen | Kleine banenj Grote banen | Kleine banenj Grote banen | 

[Dordrecht I 240 = L622 \ 249 j 1^507 1 ~ - - i - — • | 
[Drimmelen 244 293 237 i 284 i 217 320 
jGeertruidenberg 168 \ 242 113 j 242 r 161 260 
IHardinxveld-Giessend. 
jPapendrecht j 

44 
34 

300 
221 

31 j 
67 

169 r 
215 f 

61 
82 

138 
276 

iSliedrecht 
: „ ^,„ 

38 269 27 1 249 i 57 164 
[Werkendam 
JDe Biesbosch-regio 

194 
961 

245 
3.191 

165 i 
889 *' 

296 
♦• 

2.963 
• ,\. 

188 
1.081 

297 
. . . . . . „ . . . _ 

Bron: LISA 

194 
961 

245 
3.191 

165 i 
889 *' 

296 
♦• 

2.963 
• ,\. 

2000 j 2005 1 2010 
^ Kleine banen[ Grote banen Kleine banenj Grote banen Kleine banen Grote banen 

Detail- en groothandel 18 j 223 25 j 203 27 180 
Logiesverstrekking 62 226 ÏÖ7 214 93 243 

•Horeca "̂  7Ö3 Ï . 6 5 Ï ] 554 ' Ï .593 760 1.458 
Vervoer "39 406 ' 37 ' 287 47 310 
Cuituur, recr. & amus " "3""6" 165 25 162 37 154 
Sport "58 144 _ 6 Ï ^ 154 53 178 
Overig 44 377 80 [ 350 64 404 

:Totaal ] '96Ï' \ 3 . ï ? i .??? 1 2...?63  1.081 2.927 
Bron: LISA 
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3.3 DE OVERNACHTINGSCAPACITEIT 

Huidige overnachtingscapaciteit 
In tabel 8 is de geïnventariseerde overnachtingscapaciteit in de Biesbosch-regio weergegeven. 
Het gaat hierbij om de 31 logiesverstrekkers en 10 jachthavens uit het LISA-register (zie ook 
tabel 1), aangevuld met vestigingen uit onder andere de VW-g ids (zie ook kader op pagina 12). 

Hotel/ 
Pension B&B 

j Dordrecht 
[Drimmelen 
i  
(Geertruidenberg 
I Hardinxveld-Giessendam 
IPapendrecht 

(mini) 

(SS 1 —— i SS. 
666 i 119 i 210 
222.. 

3.0. 
0.. 

152 
I Sliedrecht j o 
[Werkendam 32 
[ De Biesbosch-regio 1.102 

27 
..ii.. 
.....q 

9 
3 

.46. 
216" 

.33.2. 
P. 
O 
O 

Vaicantieliui^es: 
Appartementen 

(bedden)  
2.367 

P.. 
702. 

1.244 

54 
200 

184 
2.805 

Jachthavens 
(plaatsen) 

1.974 
1.768 

734 

1.350 
5.826 

De totale overnachtingscapaciteit is ruim 4000 bedden bij hotels/pensions, B&B's en 
vakantiehuisjes/appartementen, 1244 kampeerplaatsen en ruim 5800 ligplaatsen in de 
jachthavens. Enkele grote bedrijven zi jn: De Kurenpolder in Werkendam (644 kampeerplaatsen, 
30 vakantiechalets), WSV Werkendam (500 ligplaatsen), Watersport Hermenzeil (40 chalets en 
ruim 300 ligplaatsen), Recreatie en watersportcentrum De Biesbosch (470 chalets, en bijna 300 
ligplaatsen) en jachthaven Biesbosch Manna (1400 ligplaatsen). 

In bijlage 3 zijn alle verblijfsaccommodaties in de regio weergegeven. In dit overzicht zijn 
bedrijven met meerdere overnachtingsmogelijkheden meerdere keren (per 
overnachtingsmogelijkheid) opgenomen. 

Uitbreidingsplannen 
Tot slot is bij de zeven gemeenten navraag gedaan naar eventuele uitbreidingsplannen van de 
overnachtingscapaciteit. Bij de gemeenten zijn de volgende plannen bekend: 

_ Eén nieuwe (mini)camping in de komende jaren: -i- 20 kampeerplaatsen (gemeente 
Geertruidenberg); 

_ Uitbreiding Golden Tulip Papendrecht in 2012: -i- 20 bedden (gemeente Papendrecht); 
_ Uitbreiding aantal vakantiehuisjes Biesbosch Manna. Aantal en planning onbekend; 
- Eén nieuwe B&B te Helkant in 2012: vijf kamers (gemeente Drimmelen); 
_ Drie nieuwe hotels in Dordrecht: 

o Holster/ Henegouwen (op zijn vroegst 2012): -t- circa 30 kamers; 
o Van der Valk (2011): -1-140 kamers; 
o Best Western: -t-88 kamers. 
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^iM^^^^MZZlZ. 
Hieronder zijn de belangrijkste conclusies uit deze inventarisatie weergegeven: 

L In 2010 telt de Biesbosch-regio (op basis van LISA) 910 vestigingen in de toeristisch-
recreatieve sector; 

'ÏL De horeca is met 371 bedrijven de sector met de meeste vestigingen; 
ii De regio telt volgens LISA 10 jachthavens en daarnaast nog 86 andere vestigingen in de 

watersport; daarnaast zijn er nog 16 andere havens in beheer door vrijwilligers (lees: 
verenigingen); 

'i- De gemeente Dordrecht is goed voor circa een derde van het aantal vestigingen in de 
regio, Hardinxveld-Giessendam telt het minst aantal vestigingen; 

ii. Dordrecht en Drimmelen tellen op basis van LISA de meeste logiesverstrekkers in de 
regio. Uit de nadere inventarisatie van de overnachtingscapaciteit blijkt dat Werkendam 
ongeveer evenveel logiesverstrekkers telt; 

L De werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector volgens de Landelijke Standaard 
bedraagt ruim 1.000 kleine banen en bijna 3.000 grote banen; 

'ÏL De horeca is goed voor ongeveer de helft van het aantal grote banen (> 12 uur per week) 
en driekwart van het aantal kleine banen (< 12 uur per week); 

ü Dordrecht is goed voor 50% van het aantal grote banen; 
ÏÏ Het aandeel van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid In de totale werkgelegenheid 

in 2010 in de regio bedraagt voor de kleine banen 9,5% en voor de grote banen 2,8%. 
£. Voor de kleine en grote banen opgeteld bedraagt dit aandeel 3,4%. Dit is laag ten opzichte 

van het aandeel in Nederiand (6%) en andere provincies waaronder Noord-Brabant, Zuid-
Holland en de Noordelijke provincies. 

- De toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in de regio is in het afgelopen decennium 
gedaald, zowel absoluut als relatief. Het aantal grote banen daalde in de regio met 8%. 
Het aandeel in de totale economie daalde van 3 ,1% in 2000 naar 2,8% in 2010. 

IL De daling lijkt een trend te zijn; ook voor 2005 (voor de economische crisis) was er sprake 
van een daling. 

L De grootste absolute daling in grote banen vond plaats in de gemeenten Hardinxveld-
Giessendam en Dordrecht. Relatief was de daling het sterkst in Hardinxveld-Giessendam 
en Sliedrecht. 

L De grootste relatieve groei van grote banen vond plaats in Werkendam (+21%) en 
Papendrecht (-1-25%). 

L Kijkend naar de ontwikkeling in de werkgelegenheid per sector, dan blijkt dat de daling in 
absolute aantallen met name plaats heeft gevonden in de horeca en in het vervoer. De 
vervoer-sector daalt in relatieve zin het sterkst. 

:_ De grootste relatieve stijging van grote banen heeft plaats gevonden in de sport (+23%). 
L. De Biesbosch-regio telt 31 (bij LISA geregistreerde) logiesverstrekkers, 10 jachthavens en 

67 (niet als zodanig bij LISA geregistreerde) logiesverstrekkers. 
L. De overnachtingscapaciteit bij deze vestigingen tezamen bedraagt: ruim 4000 bedden bij 

hotels/pensions, B&B's en vakantiehuisjes/appartementen, ruim 1200 kampeerplaatsen en 
ruim 5800 ligplaatsen. 
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Voor het in beeld brengen van de gevraagde toeristisch-recreatieve kerncijfers kunnen twee 
verschillende benaderingen worden gehanteerd. Een benadering vanuit de vraag (aantal 
bezoekers en hun bestedingen) en een benadering vanuit het aanbod (het aantal vestigingen en 
bijbehorende werkgelegenheid). Hieronder zijn de belangrijkste kenmerken en voor- en nadelen 
weergegeven. 

Kenmerken 
- Werkgelegenheid op basis van het werkgelegenheidsregister LISA 
- Uitgedrukt in kleine en grote banen 
- Conform de Landelijke T&R standaard. Deze standaard is ontwikkeld 

door het Interprovinciaal Overieg (IPO), zodat provincies op uniforme 
wijze de werkgelegenheid binnen de vrijetijdssector kunnen bepalen. 

Aanbodzijde 

Voordelen 
- Eenvoudig en snel 
- Transparant 
- Gemakkelijk te herhalen, 

want eenduidige definitie en 
bron (LISA) 

- Maakt vergelijking met 
andere regio's en sectoren 
mogelijk 

Nadelen 
- Houdt geen rekening met 

seizoensarbeid 
- Geen onderscheid zakelijk, dag- en 

verblijfstoerisme 
- Houdt geen rekening met toeristische 

nevenactiviteiten van agrariërs 
- Indirecte werkgelegenheid niet 

meegenomen 

Kenmerken 
- Werkgelegenheid op basis van rekenmodel, gebaseerd op schattingen 

van bezoekersaantallen en hun bestedingen 
- Uitgedrukt in fulltime equivalenten (fte) 
- Deze aanpak is gehanteerd voor het rapport 'Het economisch belang 

van toerisme voor het land van Heusden en Altena'. 

Vraagzijde 

Voordelen 
- Uitkomsten model inclusief 

seizoensarbeid en 
toeristische neven
activiteiten van agrariërs 

- Onderscheid zakelijk, 
dag- en verblijfstoerisme 

- Mogelijk indirecte 
werkgelegenheid bepalen, 
wel aannames nodig 

Nadelen 
- Minder transparant omdat meer 

'rekenslagen' en meerdere aannames 
worden gemaakt 

- Niet alle benodigde data 
(bezoekersaantallen, bestedingen) is 
beschikbaar op niveau van de 
Biesbosch-regio: aannames zijn voor 
discussie vatbaar 
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Handel in en reparatie van caravans 4519.4 
Groothandel in watersportartikelen 4649.2 
Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) 4649.3 
Benzineservicestations 4730 0,1 
Winkels in watersportartikelen 4764.2 
Winkels in sportartikelen (geen watersport) 4764.3 
Winkels in kampeerartikelen (qeen caravans) 4764.4 
Winkels in lederwaren en reisartikelen 4772.2 0,3 
Winkels in fotografische artikelen 4778.1 0,3 

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro) 4910 0,1 
Vervoer per taxi 4932 0,1 
Ongeregeld personenvervoer over de weg 4939.1 
Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 5010 0,5 
Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 5030 0,1 
Personenvervoer door de lucht 5110 0,1 
Dienstveriening voor vervoer over water 5222 0,1 
Dienstverlening voor de luchtvaart 5223 A i 
Reisorganisatie 7912 
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme 7990 
Reisbemiddelinc 

Hotel restaurants 

7911 

5510.1 
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden 5510.2 
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 5520.1 
Jeugdherbergen en vakantiekampen 5520.2 
Kampeerterreinen 5530 
Overiqe logiesverstrekking 

W^: 
5590 

a ^ 
Restaurants 5610.1 
Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen e.d. 5610.2 
IJssalons 5610.3 
Cafés 

: ^ ' ^ l ^ '^k 
5630 

T ^ f l f ^ Slfi s. Bioscopen 5914 
Beoefening van podiumkunst 9001.1 
Circus en variété 9001.3 
Theaters en schouwburgen 9004.1 
Evenementenhalllen 9004.2 
Musea 9102.1 
Kunstgalerieën en expositieruimten 9102.2 
Dieren en plantentuinen, kinderboerderilen 9104.1 
Natuurbehoud 9104.2 
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Pret- en themaparken 9321.1 
Kermisattracties 

Zeil- en surfscholen 

^ ^ 9 3 2 0 

8551.1 
Overig sport- en recreatieonderwijs 8551.9 0,3 
Exploitatie van sportaccommodaties (zwembaden + overiq) 9311 0,3 
Buitensport 9312 0,3 
Fitnesscentra 9313 
Binnensport 9314 0,3 
Zwem- en onderwatersport 9315.1 0,3 
Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d. 9315.2 0,3 
Beroepssportlieden 9319.1 0,3 
Henqelsport 9319.2 
Verzorqen van vistochten 9319.3 
Supportersverenigingen (sport) 9319.4 0,3 
Organiseren van sportevenementen 9319.5 0,3 
Overkoepelende organen en samenw. adviesorganen op het terrein van 
sport 9319.6 0,3 
Overiqe sportactviteiten n.e.g. 9319.9 0,3 
Jachthavens 9329.1 
Overige recreatie n.e.g. (geenjachthavensj  

Bouw van sport- en recreatievaartuiqen 

^ ^ 9 3 2 9 ^ 

3012 
^H 

Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational 
lease) 7711.1 0,1 
Verhuur en lease van bestel en vrachtauto's, autobussen en campers 7712 0,3 
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 7721 
Verhuur en lease van schepen 7734 0,3 
Loteriien en kansspelen 9200.1 
Exploitatie van amusements- en speelautomaten 9200.9 
Organiseren van congressen en beurzen 8230 
Sauna's, solaria, baden e.d. 9604 
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Selectie binnen de Landelijke T&R Standaard: Watersport 

Groothandel in watersportartikelen 4649.2 
Winkels in watersportartikelen 4764.2 

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 5010 0,5 
Binnenvaart (passaqiersvaart en veerdiensten) 5030 0,1 
Dienstveriening voor vervoer over water 5222 0,1 

Zwem- en onderwatersport 9315.1 0,3 
Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d. 9315.2 0,3 
Zeil- en surfscholen 8551.1 
Jachthavens 9329.1 

Bouw van sport- en recreatievaartuiqen 3012 
Reparatie en onderhoud van sport- en recreatievaartuiqen 3315.02 
Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 7721 0,3 
Verzorgen van vistochten 9319.3 
Hengelsport 9319.2 
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Werkendam 

Hotel de Brabantse Biesbosch 16 
De Koppelpaarden B.V. 16 
Totaai Hotel /pension 3 2 

De witboom 4 
De Appelschuur 4 
De 3 eenden 4 
Fortu na hoeve 5 
Nummer 3 2 
De spreekkamer 5 
Het sashuis 4 
Het Zweedse Huis 4 
Wolf 5 
De Acacia 4 
Fam. Van Scheepstal 5 
Totaai B&B 4 6 

Camping De Peereboom 13 
Camping de Geitenbrij 15 
De Kurenpolder 644 
De witboom 15 
Seleviahoeve 15 
Totaal Camping 
J/akantiehuisies/atfËaJteh<entenr :i;f'w;- ;■ 

De Kurenpolder 

702 

180 
Camping de Geitenbrij 
Totaai Vakantiehuisjes/appartementen 
mMssmiéf^-mÊm^èjff^^i-^m.mè7Més$^ f r y 

184 
'•'"""rii'mri-

■'■■>k~ff<tst 
UmalM 

Jachthaven van Oversteeg V.O.F. 110 
Sleeuwijk Yachting 180 
WSV Werkendam 500 
Jachthaven De Steur 105 
Jachthaven Vissershanq 435 
Peerenboom 20 
Totaal Jachthavens 1350 
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Drimmelen 

De Theeplaats 15 
Camping West-Noordeind 4 
D'ouwe grutter 8 
Totaal B&B 27 

Camping De Beverburcht 60 
Minicamping Munnikenhof 22 
Landschapscamping in de polder 40 
Minicamping De Rooie Weel 10 
Camping Biesbosch Marina 140 
Minicamping Oud Drimmelen 15 
Camping West-Noordeind 15 
Biesboschhoeve 15 
Boerderijcamping Hoeve Bouwiust (fam Van Loenhout) 15 
Totaal Camping 3 3 2 

Vakantiewoning Achter de Linden 2 
Camping Biesbosch Marina 30 
Minicamping Oud Drimmelen 20 
Camping West-Noordeind 2 
Totaal Vakantiehuisjes/appartementen 54 
^ilgïfiÊS«Mö^^.£^fe :';;:::-'■.V"^.#Mifl-s/^ ^:'^'-é'MÉ^'È:.>^i\'i'..-' ■'.'-<«-'^^^I^^^^^^Bn 

Jachthaven Biesbosch Marina 1400 
Jachthaven Terheijden 120 
Jachthaven CREZEE 223 
Watersportservice CREZEE 25 
Totaal Jachthavens 1768 

Sliedrecht 

Vestiging  
Aantal 

bedden/plaatsen 
Y ■■'■ 3^ ■A'-i 

B&B Jasperina 
Totaal B&B 
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Papendrecht 

Aantal 
bedden/plaatsen 

Golden Tulip Papendrecht 152 
Totaal Hotel; 

Margriethof (La Belle Epoque) 4 
Kom erbij 3 
Straatje Van Vermeer 2 
Totaal B&B 9 

Geertruidenberg 

Hotel cafe De Munt 12 
Hotel Heere 18 
Totaal Hotel/pension 30 

Inn de Vijf Sinnen 
ALL'URE B & B 
De Bergense Hof bed & ontbijt 

Chaletpark Hermenzeil 
Totaal Vakantiehuisjes/appartementen 

' v° :• j V 4 . .... -,;. «... 
Jachthaven WSV Geertruidenberg 
Jachthaven WSV De Donge 70 
Passantenhaven Het Scheepsdiep 
Hermenzeil 305 
Marina Dongeburgh 200 
Totaal Jachthavens 734 

Hardinxveld-Giessendam 

Geen overnachtingscapaciteit 
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Dordrecht 

BASTION HOTEL DORDRECHT BV 204 
HERBERG DE KOP VAN 'T LAND 6 
Hotel DE WATERTOREN / POLDERCAFE DE WATERJUFFER 10 
Hotel DORDRECHT BV 40 
Hotel Postillion Dordrecht 136 
Hotel RESTAURANT BLAUWPOORT 0 
Stayokay 128 
De Kade appartementen 12 
Bellevue Groothoofd 20 
Villa Auqustus 74 
AS DESIGN SUITES 6 
'T HOFHUYSJE 4 
Innercity (voorheen Hier Hotel) 26 
Totaal Hotel /pension 666 

Aan de haven 
Anemoon Mulder 
B&B de berkenhof 11 
B&B Bommelsteijn 
fam. Bots 
Enjoy Dordrecht 
Blom aan de Gracht 
R.J. Nagelkerke 
Piccoloa Italia 
De Luthiers 
Het Tuinhuis 
De Kleine Rug 33 
Bed and beautiful view 
Amstelwijck 
Biesburcht 
Be&B de mooie voetjes 
B&B de Logeerboot 
B&B Viottakade 46 
B&B Welcome 
Totaal B&B 
m^mi^^mm^Ê^^mmmmÊmmmmm ^s'm. 119 

jÉ^^ 

Camping 't Vissertje: 65 
Camping Stay Okay 30 
Natuurkampeerterrein De Kleine Rug 15 
Naturistencampinq Ammoniet 100 
Totaai Camping 
m 't '.."-iiJBi miiMiii ^.iwlii n.^ 

210 
f^smstmm f....-4^. WS^i 

A.E.J. van Asselt 
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Holland Huis 4 
Studio Sweet Dreams 3 
Recreatie en watersportcentrum De Biesbosch 2350 
Dichterbij Dordt 4 
Totaal vakant iehuisjes/appartementen 

Nieuwe haven (Koninkl. Dordrechtse Roei en zeilvereniging) 

^ ^ 2 3 6 i ^ ^ ^ 

125* 
De Kil Willemsdorp 292 
Wijnhaven 110* 
Vlijhaven 220 
loswal 25 
2e jachthaven 150 
zuidhaven 70 
voorstraathaven (WSV Jolly) 45 
WSV Maartensgat 60* 
Totaal Jachthavens 1974 
* Exclusief een passantensteiger. 
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