Ondernemers Overijssel positief over verwachtingen toeristisch
seizoen 2015
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Negen van de tien toeristisch- recreatieve bedrijven in Overijssel verwacht dat de omzet in 2015 gelijk blijft (60%)
of toeneemt (29%). Dit blijkt uit het bedrijvenonderzoek van de Regiomonitor van het Kennispunt van
MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme. Ruim driekwart van de ondernemers geeft in hetzelfde
onderzoek aan (zeer) tevreden te zijn over de behaalde omzet in 2014.

In 2014 brachten Nederlanders 1,2 miljoen vakanties door in Overijssel; een stijging van 3% ten opzichte van
2013. Vakantiegangers gaven gemiddeld ook meer geld uit tijdens de vakantie in 2014. De totale bestedingen
(binnenlands- en inkomend toerisme) namen met bijna 14% toe tot ruim 288 miljoen euro. Het totaal aantal
overnachtingen liep in 2014 wel terug ten opzichte van 2013. 2014 positief jaar toerisme Overijssel Overijssel
is één van de weinige provincies waarin het aantal vakanties in de periode 2013-2014 is toegenomen. De
hoeveelheid overnachtingen van Nederlanders in Overijssel liep in 2014 wel terug ten opzichte van 2013.
Buitenlandse gasten wisten Overijssel daarentegen steeds beter te vinden. In 2014 brachten buitenlandse
gasten 456.000 nachten door in Overijssel. Een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van 2013. Positieve
verwachting ondernemers In het bedrijvenonderzoek van de Regiomonitor geven ondernemers hun
omzetverwachting voor het komende jaar aan. Het merendeel van de ondernemers verwacht dat de omzet in
2015 gelijk blijft of toeneemt. Bedrijven geven hiervoor onder andere als verklaring dat het vooruitzicht beter is
door het algemene economische herstel en dat de vraag naar boekingen al concreet is toegenomen. Elf
procent van de bedrijven verwacht geen omzetstijging in 2015. Weersverwachtingen worden hiervoor onder
meer als reden genoemd. 2,5 miljoen Nederlanders op zomervakantie in eigen land in 2015 Uit recent
onderzoek van NBTC-NIPO Research naar de vakantieplannen van de Nederlander blijkt dat zo’n twee derde
van de Nederlandse bevolking op zomervakantie wil in 2015. Circa 2,5 miljoen Nederlanders kiezen voor een
zomervakantie in Nederland; dat is iets minder dan het jaar daarvoor. Zo’n 600.000 Nederlanders hebben nog
geen keuze gemaakt voor een binnen- of buitenlandse vakantie. De verwachting is dat het binnenlands
toerisme in Overijssel stabiel blijft in 2015 en het aantal buitenlandse gasten in Overijssel de komende jaren
verder zal toenemen. Het inkomend toerisme in Nederland zit al jaren in de lift. Meer informatie:
www.marketingoost.nl www.twentsbureauvoortoerisme.nl
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