
Van: Lemmen, Ton (AMH) <T.Lemmen@weert.nl> 
Verzonden: vrijdag 6 december 2019 11:49
Aan: Slangen, JLM (Hans) <hans.slangen@zuyd.nl>
Onderwerp: EK Triathlon 

Hans,

De raadsfractie van de VVD heeft bij ons college van B&W de volgende twee vragen gesteld over de 
uitkomst van jullie onderzoek waarop wij zelf het antwoord niet kunnen geven.
Mag ik deze vragen hierbij aan jullie voorleggen.
1. Waar is extra omzet economische impact terecht gekomen (locatie; in Weert of meer erbuiten)?
2. Uitkomsten EK Weert vergelijkbaar met Iron Man Maastricht en Amstel Gold Race en mate 
betrokkenheid gemeente daar?
Alvast bedankt.

Ton Lemmen

Ton,

Hieronder de antwoorden van de Zuyd Hogeschool.
 

1. Waar is extra omzet economische impact terecht gekomen (locatie; in Weert of meer erbuiten)?
We hebben gemeten op net niveau ‘regio Weert’ dit is gebruikelijk bij dit soort evenementen. We 
beperken het gebied niet tot een gemeente, het is een bovenregionaal evenement. Als we naar de 
gebieden kijken komen we tor de volgende omzetcijfer voor wat betreft overnachtingen:

Vanuit het aandeel overnachters geredeneerd:

Waar overnacht? Percentage

Nederland 96,4 %

Duitsland 0,6%

België 3%

Overnachters in Nederland

Waar in Nederland? Percentage

In regio Weert 61,4 %

Elders in Limburg 22,8%

In Brabant 15,8%

Het aantal overnachtingen verdeeld over de regio en verdeeld naar type accommodatie zijn af te 
lezen in de infographic. We hebben alleen gemeten in welk type accommodatie de overnachters 
geboekt hebben.

Indicatie omzet overnachtingen per regio is dan:

Waar? Overnachtingen 
bezoekers

Omzet
bezoekers

Overnachtingen 
deelnemers

Omzet 
deelnemers

Totale omzet
overnachtingen

Nederland 2718 € 125.050  9110  €419.060  € 431.565

Duitsland 17 € 782  57  € 2.622  € 3.404

België 85 € 3.910  283 € 13.018  € 16.928
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Waar in Nederland? Percentage omzet overnachten Omzet overnachten

In regio Weert 61,4 % € 264.981

Elders in Limburg 22,8% € 98.492

In Brabant 15,8% € 68.187

Wat betreft de dagbesteding, wij hebben de vraag gesteld: Hoeveel denkt U vandaag ongeveer uit te 
geven voor uzelf en/of uw gezelschap? Het gaat om bestedingen in Weert.

Van het bedrag dat vermeld wordt in de infographic kan gesteld worden dat dit geheel 
toegeschreven kan worden aan de gemeente Weert, dus:

Dagbesteding bezoekers € 111.400
Dagbesteding deelnemers € 302.000 +
Totale dagbestedingen € 413.400

2. Uitkomsten EK Weert vergelijkbaar met Iron Man Maastricht en Amstel Gold Race en mate 
betrokkenheid gemeente daar?

Wij hebben onderzoeken uitgevoerd rond een drietal versies van de IM in Maastricht, de Hammer 
Series in Sittard-Geleen en Vaals (3X), de AGR (economische- en maatschappelijke impact) en recent 
naar de impact van de concerten van Andre Rieu op het Vrijthof in Maastricht. Zuyd Hogeschool is 
aangesloten bij de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). Alle (impact)onderzoeken die 
door Zuyd worden uitgevoerd zijn afgeleid van de richtlijnen van de WESP. Hierdoor zijn de 
resultaten van de onderzoeken vergelijkbaar maar let wel, de aard van de evenementen verschilt.

Goed te vergelijken zijn de verschillen in de bezoekersprofielen, De economische impact hangt 
daarentegen hangt meer af van deelnemers- en bezoekersaantallen.
Wat betreft de rol van de gemeente bij andere evenementen, de gemeenten verlenen bij dit soort 
bovenregionale evenementen altijd subsidie (naast de subsidie van provincie en ministerie). Subsidie 
van gemeenten worden niet als additioneel beschouwd waardoor een gedeelte van de uitgaven van 
de organisatie ook niet als additioneel wordt beschouwd (de gedachte hierachter is dat het geld van 
de gemeente toch in Weert terecht gekomen zou zijn, was het niet tijdens het EK, dan was het op 
een ander moment geweest).
Dit criterium passen we ook toe voor de impact gegenereerd door bewoners uit de regio Weert. Om 
als additionele uitgaven aangemerkt te worden moet het geld direct gelinkt kunnen worden aan het 
evenement en van buiten de regio Weert komen.

Wanneer we het begrip additioneel loslaten gaat de impact over de € 2.000.000 heen.
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