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Geachte Raad, 

De sector toerisme en recreatie heeft in Wassenaar een positief effect op de bestedingen en 
werkgelegenheid binnen Wassenaar. Dat blijkt uit het rapport ‘Meting ontwikkeling economische en 
maatschappelijke betekenis toerisme en recreatie in Wassenaar’. Graag bieden wij u dit rapport ter 
informatie aan. 

Economisch en maatschappelijk rendement 
De toeristische en recreatieve sector is een belangrijke sector voor gemeente Wassenaar. Naast 
dat deze sector werkgelegenheid genereert draagt het ook bij aan het in stand houden en 

kwaliteitsverbetering van (publieke) voorzieningen, een beter vestigings- en investeringsklimaat en 
een vergroting van de betekenis van het groen en het cultureel erfgoed. De gemeente Wassenaar 

wil daarom toerisme en recreatie versterken. Dit doet de gemeente samen met haar ondernemers 
(en instellingen), inwoners en met stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing. 
 
Meting 
Om de ontwikkeling van de economische en maatschappelijke betekenis van toerisme en recreatie 
in Wassenaar in kaart te brengen verrichten wij eens per 2 jaar een meting. De eerste meting 
(nulmeting) heeft plaats gevonden over het peiljaar 2016. De bijgevoegde meting betreft een 

voortgangsmeting over het jaar 2018. De metingen bieden inzicht in het functioneren van de 
sector. Zo blijkt uit de meting dat de toeristische bestedingen in Wassenaar in twee jaar tijd zijn 
gestegen met 6 miljoen. Ook de werkgelegenheid in de toeristische en recreatieve sector is 
gestegen met 5%. De meting biedt tevens voor zowel de gemeente als voor Stichting Wassenaar-
Voorschoten Marketing en ondernemers uit het gebied handvatten voor verdere versterking.  
 
Vervolg 

Samen met Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing, het Centrummanagement van Wassenaar 

en andere partijen zal de versterking van deze bedrijfstak (met een duidelijk groeipotentieel) de 
komende periode conform de programmabegroting en samenwerkingsafspraken verder vorm 
gegeven worden.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 



 

 

 

gemeentesecretaris burgemeester 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.  


