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Voorwoord

Met dit boek is voor mij een periode afgerond. Een periode waarin ik vrijetijd
steeds meer op zijn waarde ben gaan schatten. Dit is het onvermijdelijke
gevolg van een studie naar de lokaal-economische betekenis van vrijetijds-
evenementen. Deze betekenis is evenwel niet de enige waarde van vrijetijd.
De waarde die vrijetijd voor individuen heeft, omvat veel meer. Voorzover ik
dat nog niet wist, maakte mijn eigen gebrek aan vrijetijd bij de afronding van
dit boek dat zeer duidelijk.

Het onderzoek naar de economische betekenis van vrijetijd voor stedelijke
ontwikkeling was mogelijk dankzij drie instellingen. De Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) subsidieerde de
salariskosten voor het project. Het IVA, het instituut voor sociaal-wetenschap-
pelijk onderzoek van de Katholieke Universiteit Brabant (KUB), betaalde de
materiële onderzoekskosten. De Faculteit der Sociale Wetenschappen van de
KUB ten slotte bood binnen de vakgroep Vrijetijdwetenschappen een
werkplek.

Naast deze instellingen heeft ook een groot aantal mensen direct of indirect
bijgedragen aan dit boek. In de eerste plaats zijn dat prof. dr. Th.A.M.
Beckers, mijn promotor, en prof. dr. Chr. Gratton die tot zijn terugkeer naar
Engeland de dagelijkse begeleiding verzorgde. Theo, vanaf het allereerste
begin heb je het proces gestimuleerd dat in dit boek is uitgemond. Die stimu-
lans was een groot goed, bedankt. Chris, naast de steun en adviezen die je gaf
voor mijn eigen onderzoek en het optimisme dat je daarbij uitstraalde, heb ik
ook de samenwerking in het onderzoek voor de VVV als bijzonder leerzaam
ervaren (Gratton 8c Jókóvi, 1994).

In de tweede plaats bedank ik ook dr. M.A. Croon, prof. dr. F.W.M.
Boekema, dr. H. Dahles, dr. R. Kegel, dr. J.Th. Mommaas, dr. J. van der
Straaten, mw. T. Kegel, drs. N. Bevort, drs. J. Mulder. Ik bedank hen voor
de stimulansen die ze gaven op inhoudelijk vlak, of het meer persoonlijke
terrein. Marcel Croon adviseerde over het gebruik van logistische regressie en
multipele lineaire regressie. Frans Boekema, Heidi Dahles, Ruud Kegel, Hans
Mommaas en Jan van der Straaten lazen alle een of ineerdere concepthoofd-
stukken. Hun reacties waren waardevol, al heb ik ze op mijn eigen wijze
geïnterpreteerd en opgepakt in het boek. Heidi Dahles en Ruud Kegel bedank
ik bovendien voor hun meer persoonlijke adviezen en peptalks. Zij vormden
een welkome aanvulling op de inhoudelijke begeleiding van anderen. In de
persoonlijke sfeer hebben daarnaast ook Ted Kegel, Nardi Bevort en Jan
Mulder door hun stimulerende opstelling een belangrijke bijdrage geleverd.

Voorts wil ik ook drs. J. van Kalmthout, drs. B. Cleutjens en dr. G.
Richards apart noemen. Janine van Kalmthout bedank ik voor de keren dat ze
tussen haar eigen werk door even snel iets nazocht voor mij. Brigitte Cleutjens
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redigeerde mijn teksten en wist al doende de leesbaarheid aanmerkelijk te
verhogen. Greg Richards gaf advies over de tekst in de summary.

Naast deze mensen zijn er nog vele anderen die aan dit boek hebben
bijgedragen. Ik noem hen niet persoonlijk omdat de lijst dan al te lang wordt,
maar ik wil ze wel als groep vermelden. Allereerst zijn dit de beleidsmede-
werkers van de gemeente 's-Hertogenbosch, de evenementorganisatoren, de
managers van de Brabanthallen en sportcentrum Maaspoort en alle overige
personen die meewerkten aan het onderzoek. De informatie die zij verstrekten
was uiterst waardevol. Dat geldt zelfs voor de gegevens die uiteindelijk, om
diverse redenen, niet zijn verwerkt in dit boek. Want ook deze gegevens
hebben tussentijds richting gegeven aan het onderzoek. Ten tweede zijn dit de
collega's van de vakgroep Vrijetijdwetenschappen van de KUB en de
onderzoekers en programmaleider van het onderzoekprogramma `Stedelijk
Elan in de jaren negentig' van het NWO (zie Burgers, 1992). Zij bepaalden
mede de omgeving waarin mijn ontwikkeling tot onderzoeker plaatsvond. Ten
slotte werd ook een bijdrage geleverd door de studenten die bij diverse
evenementen bezoekers enquêteerden en de student-assistent die een aantal
andere data uitzocht.

Wageningen, mei 1996
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1 Inleiding

1.1 T~Mn

Beleidsmakers en wetenschappers in binnen- en buitenland kregen in de jaren
tachtig steeds meer belangstelling voor vrijetijd in steden. Wetenschappers
onderzochten bijvoorbeeld hoe lokale overheden in hun beleid omgaan met
vrijetijd (Bramham e.a., 1989), wat mensen doen tijdens vrijetijdsbesteding in
de stad (Ter Hart, 1984; Jansen-Verbeke, 1988) en hoe specifieke vormen van
vrijetijdsbesteding zoals toerisme kunnen worden gestimuleerd (Ashworth 8i
Goodall, 1990). Ook beleidsmakers hadden aandacht voor vrijetijdsbesteding
in steden. Zo werden in verschillende steden nieuwe culturele voorzieningen
of sportaccommodaties gepland, zoals het Chassé-Theater in Breda, het
Groninger Museum of het Willem II stadion in Tilburg. Andere voorbeelden
zijn de inzet van evenementen voor de promotie van de stad, bijvoorbeeld in
Rotterdam en Tilburg, of de plannen van verschillende stadsbesturen om het
stedelijk toerisme te bevorderen (Jansen-Verbeke, 1988).

De groeiende aandacht voor stedelijke vrijetijdsbesteding was aanleiding
voor NWO om het onderzoekprogramma `Stedelijk Elan in de jaren negentig'
te steunen, een programma dat de Katholieke Universiteit Brabant, de Univer-
siteit van Amsterdam en de Universiteit van Utrecht samen ontwikkelden. Dit
programma was toegesneden op de rol van culturele en vrijetijdsvoorzieningen
in stedelijke revitaliseringsprocessen. Bij deze revitaliseringsprocessen is
economische opbloei en groei van de stad een belangrijk doel. Een van de
thema's binnen het NWO-programma was dan ook de economische betekenis
van vrijetijd voor steden. Hierbij gaat het om de volgende vraag:

Welke economische betekenis heeft vrijetijd voor de ontwikkeling van een
stad?

Deze vraag staat centraal in dit onderzoek. Het begrip vrijetijd wordt daarbij
gehanteerd als aanduiding voor zowel acitiviteiten die ~mensen buitenshuis
ondernemen in hun vrije uren als voor voorzieningen die gelegenheid bieden
voor vrijetijdsbesteding.

Tot op heden bestaat er weinig fundamenteel inzicht in de lokaal-economi-
sche betekenis van deze vrijetijd. In de praktijk bestaat er echter wel veel
belangstelling voor. Deskundigen uit uiteenlopende richtingen wijzen stedelijke
overheden regelmatig op het belang en de mogelijkheden van een attractief
aanbod van vríjetijdsvoorzieningen voor de lokaal-economische ontwikkeling.
De betekenis van vrijetijd voor de lokale economie is daarmee een aandachts-
punt in het beleid van diverse stedelijke over)~eden. Beleidsbepaling voor
vrijetijd blijft echter een hachelijke zaak. Terwijl aan de ene kant wordt
gewezen op de uiteenlopende bijdragen die stedelijke vrijetijdsbesteding zou
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leveren aan de lokale ontwikkeling, is er aan de andere kant geen harde
informatie over de werkelijk te verwachten effecten.

Desalniettemin staan stadsbestuurders voor de taak om kansen op
lokaal-economische ontwikkeling zoveel mogelijk aan te grijpen. De geluiden
over de economische betekenis van vrijetijd zijn voor hen vaak een reden om
het lokale aanbod van mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding in de een of
andere richting te stimuleren. A1 doende kleuren ze de toekomst van de stad
in. Een onvermijdelijk gevolg hiervan is dat de stedelijke ontwikkeling wordt
beïnvloed door zowel de veronderstelde bijdrage, als door de werkelijke
lokaal-economische effecten van vrijetijdsbesteding. De vraag naar de
economische betekenis van vrijetijd voor stedelijke ontwikkeling kan dan ook
vanuit twee invalshoeken worden benaderd. Bij de eerste invalshoek gaat het
om de invloed die ideeën en gedachten over de lokaal-economische betekenis
van vrijetijd hebben op de beleidsontwikkeling. Bij de tweede gaat het om de
economische gevolgen die werkelijk waarneembaar zijn. Beide invalshoeken
zijn in dit onderzoek verwerkt. De eerder gegeven hoofdvraag is daartoe
opgesplitst in twee deelvragen:

1. Welke rol spelen opvattingen over de economische betekenis van
vrijetijd voor de ontwikkeling van een stad?

2. Wat is de werkelijke economische betekenis van vrijetijd voor de
ontwikkeling van een stad?

1.2 VRAGEN

De wijze waarop opvattingen over de economische betekenis van vrijetijd de
ontwikkeling van steden beïnvloeden, de eerste invalshoek, is onderzocht aan
de hand van de volgende twee onderzoeksvragen:

la. Welke opvattingen bestaan er over de wisselwerking tussen de
economische betekenis van vrijetijd en stedelijke ontwikkeling?

lb. Welke rol spelen deze opvattingen in de beleidsbepaling van de ge-
meente 's-Hertogenbosch voor vrijetijdsevenementen?

Aan de hand van beleidsstukken en wetenschappelijke literatuur van de laatste
jaren is nagegaan welke veronderstellingen er zijn over de betekenis van
vrijetijd voor de stedelijke ontwikkeling. Hierbij is ook aandacht besteed aan
de context waarbinnen de betreffende gedachten ontstonden, want alleen tegen
die achtergrond kan de actuele zeggingskracht van deze opvattingen worden
begrepen.

Of deze opvattingen de stedelijke ontwikkeling ook daadwerkelijk beïnvloe-
den, is onderzocht met vier cases over beleid voor vrijetijdsevenementen van
de gemeente 's-Hertogenbosch. Hiertoe zijn gemeentelijke beleidsnota's,
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raadsbesluiten en interviews met ambtenaren en andere betrokkenen geanaly-
seerd.

Om de werkelijke economische betekenis van vrijetijd voor een stad in beeld
te krijgen, de tweede invalshoek, zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd:

2a. Hoe heeft het Nederlandse onderzoek naar de economische betekenis
van vrijetijd zich ontwikkeld, wat is de huidige stand van zaken en
welke knelpunten komen in dit onderzoek voor?

- 2b. Vanuit welk theoretisch kader en met welke methoden kan de
betekenis van vrijetijd voor de lokale economie worden onderzocht?

2c. Welke variabelen beïnvloeden de hoogte van de consumptieve beste-
~ dingen van bezoekers van vrijetijdsevenementen in 's-Hertogenbosch?
~ 2d. Wat is de economische betekenis van vrijetijdsevenementen voor
' 's-Hertogenbosch?

Onderzoeksvraag 2a heeft een ruimere strekking dan de centrale vraag van dit
onderzoek. Weliswaar gaat ook deze vraag over de economische betekenis van
vrijetijd, maar de focus ligt niet specifiek op stedelijke ontwikkeling. De reden
daarvoor is t~veeledig. Enerzijds is het belangrijk om inzichten uit andere
studies als vertrekpunt te nemen voor het eigen onderzoek. Anderzijds bestaan
er weinig onderzoeken naar de economische betekenis van vrijetijd in steden,
en is de variatie binnen deze onderzoeken bovendien beperkt. Door ook
studies voor ruimere gebieden bij het onderzoek te betrekken, ontstaat een
beter inzicht in de mogelijkheden van dit type onderzoek.

De literatuurstudie van Nederlandse onderzoeken naar de economische
betekenis van vrijetijd laat zien welke knelpunten regelmatig voorkomen in dit
type onderzoek. Ook blijkt hieruit hoe weinig er concreet bekend is over de
economische betekenis van vrijetijd voor de stedelijke ontwikkeling en hoeveel
er nog moet gebeuren om hier wel meer inzicht in te krijgen. Een eerste
vereiste voor meer inzicht is dat de verschillende knelpunten van dit type
onderzoek worden aangepakt. Hiermee wordt in deze studie een begin
gemaakt door een samenhangend theoretisch kader en goede methoden te
presenteren. Dit kader en deze methoden zijn vervolgens toegepast in een
empirisch onderzoek naar bestedingen van bezoekers van evenementen die in
1992 en 1993 in 's-Hertogenbosch plaatsvonden. Hierbij wordt meteen ook
een nieuwe richting aangegeven voor onderzoek naar de lokaal-economische
betekenis van vrijetijd. Want tot nog toe is dit type onderzoek te zeer gericht
op vaststelling van de omvang van de economische betekenis van vrijetijd,
terwijl er weinig aandacht is voor een verklaring van die omvang. Toch leidt
juist een verklaring tot werkelijk inzicht. Om meer fundamenteel én praktisch
inzicht te krijgen in de economische betekenis, is het nodig de variabelen te
identificeren die verbonden zijn met de omvang van de economische effecten.
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1.3 KEUZEN

Om het onderzoek gericht te kunnen uitvoeren zijn in deze studie diverse
grensstellende keuzen gemaakt. De belangrijkste afbakingen betreffen de
keuze:

a. voor casestudies over het gemeentelijk beleid voor vrijetijdsevene-
menten in 's-Hertogenbosch;

b. om de tweede deelvraag te concentreren op kwantitatieve
lokaal-economische effecten van vrijetijd;

c. om het eigen empirische onderzoek naar de betekenis van vrijetijd
hoofdzakelijk te richten op de bestedingen van evenementbezoekers in
's-Hertogenbosch.

a. Beleid voor vrijetijdsevenementen in 's-Hertogenbosch
Met de keuze voor casestudies is het onderzoek naar de rol die de
veronderstelde lokaal-economische betekenis van vrijetijd speelt in de beleids-

? bepaling, begrensd tot het handelen van één gemeente ten aanzien van één type
; vrijetijdsvoorziening. De resultaten van dit deel van het onderzoek gelden
daardoor niet zonder meer voor andere steden en andere vrijetijdsvoor-
zieningen. Door de resultaten naar een hoger abstractieniveau te brengen dan
het onmiddellijke empirische niveau van de Bossche cases, bieden ze echter
wel aanknopingspunten voor generalisering. Het voordeel van de beperking tot
enkele cases over evenementenbeleid in 's-Hertogenbosch is dat een nauw-
keurige analyse kan worden gemaakt van de rol van de veronderstelde
lokaal-economische betekenis van vrijetijdsevenementen binnen het beleids-
proces. Hierdoor ontstaat een scherper inzicht dan wanneer een breder
onderzoek zou zijn uitgevoerd dat noodgedwongen meer aan de oppervlakte
zou moeten blijven.

De aandacht is geconcentreerd op vrijetijdsevenementen, omdat diverse
signalen aangaven dat de ontwikkelingen rond steden en vrijetijd ook hun uit-
werking hebben op evenementen. Verschillende stedelijke overheden toonden
bijvoorbeeld een groeiende interesse voor evenementen'. Ook de economische

i Amsterdam probeert in het begin van de jaren tachtig de Olympische Spelen
binnen te halen. In Utrecht wordt het financiële zwaartepunt van het kunstbeleid
bij de belangrijkste culturele festivals in de stad gelegd (Boogaarts, 1992). De
gemeente Tilburg ondersteunt en promoot sinds 1989 onder de noemer 'Tilburgse
Zomertraktaties' een gevarieerd scala van evenementen. Rotterdam, dat al wat
langer probeert zich met evenementen te manifesteren, volgt in 1993 het
Tilburgse voorbeeld met een aan de stadsnaam verbonden, gezamenlijke
promotiecampagne voor evenementen (Rotterdamse Zomerfestivals). Om een
meer samenhangende zomerprogrammering te bevorderen wordt in dat jaar
bovendien een groot deel van het gemeentelijke evenementenbeleid overgebracht
naar de Stichting Rotterdam Festivals. Ondertussen worden in 's-Hertogenbosch,
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effecten van evenementen werden verschillende malen onderzocht (NRIT,
1989af c, 1990b f c; Smeets, 1988). De betekenis van evenementen voor de
lokale ontwikkeling staat dus in de belangstelling. Het ligt daarom voor de
hand dat onderzoek naar evenementen kan bijdragen aan de oplossing van de
probleemstelling.

Een voordeel ten slotte van de keuze voor 's-Hertogenbosch als
onderzoekslocatie is de veelzijdige onderzoekssituatie van deze stad. Vinger-
wijzingen daarvoor zijn het hoge aantal evenementen dat in de binnenstad en
in twee landelijk bekende evenementaccommodaties plaatsvindt, en het feit dat
de gemeente in de jaren tachtig en negentig zowel accommodaties als evene-
menten regelmatig op de beleidsagenda heeft gezet.

b. Kwantitatieve lokaal-economische effecten van vrijetijd
In de tweede deelvraag concentreert de aandacht zich op de kwantitatief
meetbare effecten die ontstaan bij de productie van goederen of diensten die
met de uitgaven voor vrijetijdsbesteding worden betaald. Er is gekozen voor
deze kwantitatieve effecten omdat hierover nog veel onduidelijkheden bestaan,
ondanks het feit dat dit type effecten regelmatig object van onderzoek is.

Enkele kwalitatieve effecten, die wel aan bod komen bij het eerste deel van
de probleemstelling maar die minder goed meetbaar zijn, blijven in dit deel
van het onderzoek buiten beschouwing.

c. Bestedingen van evenementbezoekers in 's-Hertogenbosch
Ten slotte worden de uitgaven van de evenementbezoekers in
's-Hertogenbosch uitgebreid besproken in het empirische onderzoek naar de
economische betekenis van vrijetijd voor een stad. De uitgaven van andere
financiers van de evenementen worden slechts beknopt behandeld. Het concept
stad is hiermee geoperationaliseerd als 's-Hertogenbosch en vrijetijd is
begrensd tot evenementen, De lokaal-economische betekenis is in dit
onderzoek beperkt tot de directe uitgaven. Multiplier-effecten van deze
uitgaven zijn niet berekend. De daarvoor benodigde data ontbraken en het was
onmogelijk om alle gegevens primair te verzamelen.

De aandacht is vooral geconcentreerd op de uitgaven die mensen doen
tijdens hun vrijetijdsbesteding, omdat deze essentieel zijn voor de
lokaal-economische betekenis van vrijetijd. Ze vormen het beginpunt van een
groot deel van de lokaal-economische betekenis. Daarbij richt het onderzoek
zich op evenementen. Dit sluit niet alleen aan op het onderzoek dat voor het
eerste deel van de probleemstelling is verricht, maar ook op de actuele
belangstelling van stadsbestuurders voor evenementen. Door de ruimtelijke
spreiding en het veelzijdige aanbod van evenementen bood 's-Hertogenbosch
bovendien een geschikte locatie om de invloed van diverse variabelen op de
hoogte van de consumptieve besteding te toetsen.

Nijmegen en andere steden specifieke beleidsnota's voor evenementen uitgebracht.
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1.4 PRESENTATIE

Dit boek begint met de invloed van opvattingen over de lokaal-economische
betekenis van vrijetijd op de ontwikkeling van steden, de eerste invalshoek.
Het raamwerk hiervoor wordt in hoofdstuk 2 uiteengezet. Dit raamwerk bevat
naast de verschillende opvattingen die er over de lokaal-economische betekenis
van vrijetijd bestaan, ook diverse veranderingsprocessen die zich rond steden
en vrijetijd voordoen. Deze processen verklaren de groeiende aandacht voor
vrijetijd als motor voor stedelijke ontwikkeling. In hoofdstuk 3 wordt
nagegaan waarom de gesignaleerde opvattingen over de lokaal-economische
betekenis van vrijetijd al dan niet doorwerken op het beleid dat de gemeente
's-Hertogenbosch voert rond evenementen. Hierbij wordt gekeken naar zowel
de ontwikkelingen binnen het gemeentelijk beleidsproces, als naar de context
waarbinnen dit beleidsproces plaatsvindt. Deze context wordt gevormd door de
specifieke Bossche situatie binnen de algemene veranderingen rond steden en
vrijetijd.

De tweede invalshoek, over de werkelijke lokaal-economische betekenis van
vrijetijd komt in de daaropvolgende hoofdstukken aan bod. Hoofdstuk 4
presenteert de resultaten van de literatuurstudie naar Nederlandse onderzoeken
over de economische betekenis van vrijetijd. Aansluitend wordt het theoretisch
kader voor de meting van lokaal-economische effecten gepresenteerd en een
overzicht gegeven van de geschiktheid van diverse onderzoeksmethoden.
Hoofdstuk 5 en 6 gaan beide over het onderzoek naar evenementen in
's-Hertogenbosch. De opzet van dit onderzoek en de keuzen die daarbij zijn
gemaakt, worden in hoofdstuk 5 verantwoord. Hoofdstuk 6 presenteert de
resultaten.

Ten slotte volgt de afronding. De conclusies van de deelonderzoeken
worden in hoofdstuk 7 samengebracht en geëvalueerd, waarna aanbevelingen
worden gegeven voor beleid en vervolgonderzoek.



2 Stedelijke ontwikkeling, vrijetijd en
lokaal beleid

De actuele interesse in de economische betekenis van vrijetijd voor steden kent
verschillende varianten en is verbonden met uiteenlopende ontwikkelingen
rond steden en rond vrijetijd. Deze ontwikkelingen worden in ~ 2.1, respectie-
velijk ~ 2.3 besproken. De varianten in de ideeën over de economische
betekenis van vrijetijd voor stedelijke ontwikkeling komen in de tussenliggende
~ 2.2 naar voren.

2.1 DE STAD OPNIEUW IN BEELD

In de jaren tachtig verandert de visie van politici en beleidsmakers ten aanzien
van steden. Chargerend kan worden gesteld dat zij vanaf het eind van de jaren
tachtig de steden weer positief benaderen. Wonen, verblijven en ondernemen
zijn activiteiten waarvoor de stad volgens hen opnieuw een geschikte
omgeving vormt. De bestuurders en ambtenaren spannen zich in om dit beeld
uit te dragen én waar te maken. Glanzende nieuwbouwprojecten die samen
met private investeerders worden ontwikkeld, citymarketing-campagnes,
herinrichting van de openbare ruimte en stimulering van kwalitatief
hoogwaardige voorzieningen zijn de meest in het oog springende uitingen van
hun inzet. A1 deze projecten zijn bedoeld om de stad te revitaliseren, een
nieuw doel in het stedelijk beleid. In eerdere jaren lag het accent meer op de
problemen waarmee de steden werden geconfronteerd. De mogelijkheid van
een stedelijke opbloei leek daarbij bij voorbaat uitgesloten.

Deze omslag in het stedelijk beleid staat niet op zichzelf, maar houdt
verband met uiteenlopende ontwikkelingen op economisch, sociaal-cultureel en
politiek-bestuurlijk vlak. Tussen deze ontwikkelingen bestaan complexe
relaties, die bovendien op verschillende steden een andere uitwerking hebben.
Zonder geheel recht te kunnen doen aan deze complexiteit, worden in deze
paragraaf de ontwikkelingen beschreven. Ook wordt aangegeven hoe de
omslag in het denlcen over steden hiermee samenhangt.

Stedelijke neergang
In het begin van de tachtiger jaren golden steden nog vooral als

probleemgebieden met concentraties van kansarme groepen, mensen die niet
de middelen hadden om mee te gaan in de suburbanisatiegolf. Een voorbeeld
daarvan zijn de laagopgeleide werklozen die na bedrijfssluitingen en -verplaat-
singen achterbleven in een verouderd woningbestand. Het stedelijk beleid van
het Rijk was daarbij vooral sociaal beleid. Zo was het beleid rond
stadsvernieuwing vooral gericht op huisvesting. Met projecten gericht op
`bouwen voor de buurt' werd geprobeerd de sociaal-economische structuur van
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de stad te verbeteren (De Klerk, 1982, in Van der Knaap 8z Van der Laan,
1991). De lokale overheid had hierbij vooral een verzorgende taak in de
herverdeling van middelen die het Rijk verstrekte (Kreukels, 1993: 12).
Wijzen op de ernst van de problemen in de eigen stad, betekende voor
bestuurders een kans op extra geld van het Rijk.

De stad leek op zijn retour te zijn. Bestuurders, bevolking en sociale
wetenschappers spraken van een stedelijke crisis (Zijderveld, 1983; Grunfeld,
1984; Burgers, 1984). Een crisis die overigens niet typisch Nederlands was;
soortgelijke geluiden klonken ook, en deels al eerder, in andere
West-Europese landen en in de Verenigde Staten. De crisis bleek uit de sterk

' veranderende betekenis van veel steden als woonplaats en als centrum voor
werkgelegenheid.

In Nederland trokken vooral na 1965 grote groepen stadsbewoners naar
woningen in nabijgelegen plaatsen. Deze suburbanisatie was geen geheel
nieuw verschijnsel. A1 in de jaren vijftig verlieten enkele duizenden gezinnen
en echtparen met vooral een bovenmodaal inkomen de stad. Door de invoering
van het groeikernenbeleid ontstond echter tussen 1965 en 1980 een massale
uittocht van tienduizenden huishoudens per jaar (Van Engelsdorp Gastelaars,
1993). Vooral jonge gezinnen trokken naar buiten. Dit was niet alleen
mogelijk door het uitdijende woningbestand in de forenzengemeenten, maar
ook door de stijgende welvaart en toenemende mobil~teit. De woningen in de
stad werden veelal ingenomen door jongeren, studenten, alleenstaanden,
immigranten en andere weinig draagkrachtige, kleine huishoudens. De
bevolkingsomvang in veel steden nam hierdoor af, en de samenstelling van de
stedelijke bevolking veranderde. In de steden ontstonden concentraties van
mensen die niet, of nog niet, deelden in de welvaartsstijging.

~ Vanaf de jaren zeventig kwam in veel steden de werkloosheid fors boven
het landelijk gemiddelde te liggen. Dit had verschillende oorzaken. Een
daarvan was de veranderende samenstelling van de bevolking. Er ontstond in
veel steden een concentratie van groepen met weinig kans op de arbeidsmarkt,
maar met een grote vraag naar werk. Dit kwam door verschijnselen als
selectieve migratie, immigratie van allochtonen, een groot aanbod van sociale
woningen, het ontstaan van meer en kleinere huishoudens en de relatief hoge
wens tot arbeidsparticipatie (WRR, 1990). Een andere oorzaak van de hoge
werkloosheid in steden was de afname van de industriële werkgelegenheid in
Nederland'. In diverse steden was die afname goed te merken. Oorspronkelijk
had de industrialisatie geleid tot hun groei. Door de vermindering van de
industrie ontstonden vooral in oudere stadsdelen verlaten bedrijfslocaties en
werkloosheid. De afname van de industriële werkgelegenheid hield verband
met verschillende zaken. De toenemende concurrentie uit andere landen,
waaronder nieuw opkomende industrielanden in de Derde Wereld,
veroorzaakte sluitingen in verschillende bedrijfstakken, bijvoorbeeld de

i In Nederland daalde de industriële werkgelegenheid tussen 1969 en 1992 met
300.000 arbeidsjaren (Jobse 8c Musterd, 1994).
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textielindustrie. Daarnaast leidden wijzigingen in productieprocessen tot een
lagere vraag naar werknemers in de industrie. Ook werden veel bedrijven
verplaatst. Vooral de overheveling van industriële productie-afdelingen naar
lagelonenlanden in de Derde Wereld trok in de jaren zeventig de aandacht. Er
waren echter ook verplaatsingen over kleinere afstanden en in andere bedrijfs-
sectoren dan alleen de industrie. In Amsterdam bijvoorbeeld leidden bereik-
baarheids- en huisvestingsproblemen in oudere stadsdelen tot het vertrek van
kantoren naar randgemeenten (Bergh 8t Keers, 1981). AI deze ontwikkelingen
hadden een negatieve invloed op de werkgelegenheid in de steden.

Stedelijke kansen
Met de hoge werkloosheid en de inkrimpende bevolking en bedrijvigheid

leken steden in veel opzichten in een neerwaartse spiraal te zijn beland. Maar
niet alle geluiden over de steden waren even negatief en volgens sommige
onderzoekers boden de steden juist kansen.

Op het vlak van de economische ontwikkeling bijvoorbeeld wezen ze erop
dat er in steden nog steeds concentraties van werkgelegenheid waren
(Buursink, 1984; Kruijt 8z Drewe, 1993). Buursink (1984) liet zien dat er
grote verschillen waren in de ontwikkeling van de werkgelegenheid in diverse
steden en dat enkele steden in de periode tussen 1973 en 1982 zelfs een
relatief sterkere groei van het aantal arbeidsplaatsen kenden dan Nederland als
geheel. Over Amsterdam betoogde Jansen (1987) dat de binnenstad nog lang
niet zo erg verpauperd was als op grond van de gegevens over de
wegtrekkende bedrijvigheid en bevolking verwacht zou kunnen worden. Deze
meevaller zou volgens hem verband houden met de opkomst van nieuwe klein-
schalige economische activiteiten met uitstraling en atmosfeer als belangrijke
vestigingsplaatsfactoren. Ter Hart (1984) zag dat het personeel van kantoren in
stadscentra grote waardering had voor die locatie en daar graag wilde blijven
werken. Hun bestedingen tijdens de lunchpauze bleken bovendien een belang-
rijke stimulans voor het kernwinkelapparaat. Specifiek voor de grote steden,
waar de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen het meest achterbleef,
werd erop gewezen dat die ontwikkeling eigenlijk in samenhang met de
veranderingen in de omliggende regio moest worden bekeken. Het beeld van
hun economische ontwikkeling was dan minder ongunstig (Kruijt 8t Drewe,
1993).

De vraag naar arbeid in de grote steden ontwikkelde zich ondertussen al
minder negatief. Sinds 1983 werd er weer een groei van het aantal banen
gesignaleerd~ (WRR, 1990; Jobse 8c Musterd, 1994). Verschillende auteurs
wezen ook op het toenemende belang van de dienstverlening en in het
bijzonder de zakelijke dienstverlening in Nederland. Voor de werkgelegenheid
en de economische ontwikkeling van de steden zou deze sector van bijzonder
belang zijn.

2 Het beeld voor de vier grote steden varieert. Met name in Den Haag is er pas
later sprake van banengroei.
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De opkomst van de zakelijke dienstverlening wordt in verband gebracht met
het proces van internationale economische herstructurering. De gevolgen
hiervan zijn vooral zichtbaar in de geografische locatie en de organisatie van
productieprocessen. Productieprocessen zijn ten dele over een groter deel van
de wereld verspreid geraakt. De verplaatsingen van industriële productie-afde-
lingen naar lagelonenlanden zijn hiervan een voorbeeld. In dit verband wordt
gesproken over transnationale ondernemingen: de productie vindt plaats in
verschillende vestigingen die over meerdere landen zijn verspreid. Ook wordt
wel gesproken over mondialisering of globalisering, maar de geografische
spreiding van productieprocessen doet zich niet altijd op wereldschaal voor.
Ook binnen regio's kan sprake zijn van spreiding van de productie over
meerdere bedrijven of vestigingen.

De veranderingen in de geografische spreiding houden deels verband met
wijzigingen in de organisatie van productieprocessen. De Fordistische massa-
productie is deels vervangen door post-Fordistische flexibele accumulatie.
Bedrijven spelen daarbij in op specifieke niche-markten en produceren speciaal
daarvoor verhoudingsgewijs kleine oplagen. Delen van het productieproces
besteden ze uit aan kleinere, gespecialiseerde toeleveranciers die de gevraagde
hoeveelheid kwalitatief beter of efficiënter kunnen produceren dan zijzelf.
Door de onderdelen just-in-time te laten bezorgen worden de kosten gedrukt.
De productie via een netwerk van toeleveranciers bevordert de flexibiliteit van
de eigen onderneming: bij verzadiging van de markt kan het contact met de
toeleverancier worden verbroken zonder dat dit tot grote kapitaalverliezen
leidt. De flexibiliteit van de onderneming wordt voorts bevorderd door
werknemers meer flexibel in te schakelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld via
tijdelijke aanstellingen, nul-urencontracten en het inschakelen van
uitzendkrachten.

De veranderingen in de organisatie en de ruimtelijke locatie van
productieprocessen veroorzaken een toenemende complexiteit van de relaties
tussen bedrijven en bedrijfsonderdelen. De opkomst van de zakelijke
dienstverlening zou hier verband mee houden (Sassen, 1994)3. Om
toekomstige contracten te beoordelen, overleggen managers bijvoorbeeld met
financiële specialisten uit de zakelijke dienstverlening. Om aan de wisselende
vraag naar werknemers te voldoen, schakelen ze uitzendbureaus in.

Voor bedrijven in de zakelijke dienstverlening zouden vooral steden een
gunstige vestigingsplaats zijn. Zowel het belang van face-to-face contacten
voor de specialisten in de zakelijke dienstverlening (Sassen, 1994), als de
dyn~m~ in deze bedrijfstak (Jobse 8c Musterd, 1994) zouden hierbij een
belangrijke rol spelen. Die dynamiek leidt namelijk onder meer tot een
flexibele vraag naar werknemers. De samenstelling van de bevolking in de

3 Specifiek voor wereldsteden (`global cities') wijst Sassen (1994) bovendien nog
op de toegenomen complexiteit van internationale financiële transacties. In grote
delen van de wereld stijgen sinds het eind van de jaren tachtig de buitenlandse
investeringen namelijk fors.



21
steden zou het eenvoudiger maken om in deze behoefte te voorzien. Veel
werkzoekenden in de stad hebben immers een zwakke positie op de arbeids-
markt. Daarnaast zouden er in steden relatief ineer mensen zijn die ook zelf
meer vrijheid willen om hun tijd in te delen. Beide groepen vergemakkelijken
het voor bedrijven om in hun vraag naar flexibel inzetbare werknemers te
voorzien.

Ondertussen leidden diverse ontwikkelingen op het sociaal-culturele vlak
ook weer tot nieuwe belangstelling voor de stad als woonplaats en leefmilieu.
Vooral de voortdurende tendens naar individualisering is hierbij belangrijk.
Mensen kunnen in toenemende mate kiezen voor de levenswijze die het beste
aansluit bij hun persoonlijke voorkeuren. De verscheidenheid in de
samenleving neemt daardoor toe. Het traditionele gezin met de man als
kostwinner en een ouderpaar dat nog nooit gescheiden is, worden langzaamaan
een zeldzaamheid. Tweeverdieners met of zonder kinderen, eenoudergezinnen,
alleenstaanden en LAT-relaties zijn nieuwe, frequent voorkomende vormen
van huishoudens. Waar de meer traditionele gezinnen met kinderen de stad in
het verleden verruilden voor een eengezinswoning met tuin in een groene
suburbane gemeente, blijkt de stad nu juist in trek te zijn bij sommige van
deze nieuwe huishoudens. Volgens sommigen biedt de stad hen dusdanig
unieke en onmisbare voorzieningen, dat wonen buiten de stad voor deze
huishoudens vrijwel onmogelijk is (Vijgen 8t Van Engelsdorp Gastelaars,
1986). Tweeverdieners zouden er bijvoorbeeld in restaurants een oplossing
vinden voor hun te krappe tijdsbudget waar het thuis bereiden van maaltijden
niet inpast. Over de juistheid van deze uitleg zijn de meningen overigens
verdeeld. De discussie gaat over de vraag of deze mensen de stedelijke
mogelijkheden zo gebruiken omdat zij met een krap tijdsbudget zitten, of
omdat zij voorkeur geven aan een leefstijl waarin het intensieve gebruik van
stedelijke voorzieningen een vast element is. Welke verklaring ook de juiste
is, beide geven aan dat de stad voor sommige groepen aantrekkelijk is
geworden.

De voortschrijdende individualisering leidt volgens diverse auteurs ook tot
een toenemende differentiatie in leefstijlen. Deze uit zich vooral in het
consumptieve gedrag. Het spreekwoord `kleren maken de man' geldt allang
niet meer alleen voor mode. Via consumptiegoederen en -diensten met een
bepaalde symbolische lading construeren mensen hun eigen sociale identiteit en
geven ze uiting aan hun leefstijl (Featherstone, 1988; Langman,1992; Shields,
1992). Zichtbaarheid vormt hierbij een belangrijk element omdat de her- en
erkenning van de nagestreefde leefstijl door anderen daarvan athangt. De stad
biedt dan een geschikte omgeving: ze vormt een podium waarop individuele
bewoners hun geprefereerde leefstijl kunnen tonen aan de omvangrijke, hetero-
gene bevolking (Oosterman, 1993). De kans .op herkenning en waardering
door een select gezelschap van kenners die, ~temidden van al die anderen,
dezelfde leefstijl verkiezen is er groot.

Uiteraard zijn het niet alleen `soortgenoten' die elkaar tegenkomen op het
podium van de stad. De stedelijke samenleving is heterogeen en er komen vele
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leefstijlen en culturen in samen. Hannerz (1990) wijst erop dat in het contact
tussen deze heterogene groepen, sommige individuen elementen overnemen uit
andere stijlen en andere culturen. Door deze toevoegingen kunnen leefstijlen
en culturen volgens hem evolueren naar weer nieuwe stijlen en culturen. De
stedelijke samenleving geeft op die manier weer nieuwe impulsen aan culturele
heterogenisering.

De differentiatie naar leefstijlen en de opkomst van nieuwe
huishoudensvormen brengt voor de steden ook op het economische vlak
nieuwe kansen. Slimme ondernemers springen in op de behoeften van de
nieuwe huishoudens en leefstijlgroepen. De aanwezigheid van een voldoende
grote groep mensen met dezelfde vraag, maakt immers commercieel aanbod
van de gevraagde artikelen of diensten mogelijk. Tegelijkertijd verhoogt de
aanwezigheid van gespecialiseerde aanbieders weer de attractiviteit van de stad
voor anderen met vergelijkbare wensen. Hun bezoek aan of zelfs migratie naar
de stad kan het economisch draagvlak voor de leveranciers versterken.

Een nieuwe visie op steden
Naast de aandachttrekkende negatíeve ontwikkelingen in diverse steden

ontstonden dus ook een aantal positieve mogelijkheden. Tegelijkertijd groeide
zowel bij diverse stedelijke overheden als bij het Rijk de belangstelling voor
een andere benadering van de steden. Lokale bestuurders zochten naar
mogelijkheden om de eigen stad weer te versterken. Het Rijk zocht naar
oplossingen voor de economische problemen waar heel Nederland sinds de
jaren zeventig mee werd geconfronteerd. Daarom werd binnen het rijksbeleid
over de gehele linie meer accent gelegd op het belang van economische
ontwikkeling en een goed functionerende markt. Dat accent werd gekoppeld
aan de opvatting dat de steden een . motor zijn voor de economische
ontwikkeling in heel Nederland en dat zij daarom extra aandacht nodig
hebben.

Dat steden een motor kunnen zijn voor de economische ontwikkeling in hun
omgeving was overigens geen nieuwe opvatting. Binnen het regionaal
economisch beleid in de jaren zeventig bijvoorbeeld gold de Randstad als het
gebied van waaruit economische activiteiten konden worden gespreid naar
andere landsdelen waar de economische ontwikkeling achterbleef. Tegelijk
werd een dergelijke spreiding gezien als een middel om te voorkomen dat de
druk van economische activiteiten op de Randstad te groot zou worden.
Voorbeelden van spreiding die hieruit voortkwamen, zijn de verhuizing van de
PTT naar Groningen en het CBS naar Heerlen (Bartels 8c Van Duijn, 1981).
De opvatting over de stad als motor van economische ontwikkeling sluit ook
aan bij de gedachtevorming van verschillende onderzoekers over de rol van
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steden in het economisch ontwikkelingsproces (bijvoorbeeld Jacobs, 1961,
1984; Van der Knaap 8c Van der Laan, 1991: 28)'.

Wel vernieuwend is de idee dat vele steden een stimulans kunnen geven aan
de economie. Ook de gevolgtrekking dat er meer aandacht nodig is voor het
economisch functioneren van de steden is nieuw. Kreukels, een van de
samenstellers van het WRR-rapport `Van de stad en de rand' (1990), een
advies voor het regeringsbeleid voor de grote steden, verdedigt deze
gevolgtrekking met een verwijzing naar het internationale economische
herstructureringsproces. De verschillende overheden kunnen daar namelijk
relatief weinig invloed op uitoefenen, maar worden op hun grondgebied wel
geconfronteerd met de gevolgen. In tal van steden leidt het herstructurerings-
proces immers tot verplaatsingen en veranderingen in de bedrijvigheid. De
verwachting is dat sommige steden er beter van zullen worden, terwijl andere
steden achteruitgaan. Het behoud van een goede economische positie is echter
voor alle steden van belang. Daarom moet de regering volgens Kreukels in
haar beleid meer aandacht besteden aan de steden en hun economische positie.
Een ander argument ziet Kreukels in het gegeven dat ook andere westerse
landen deze weg volgen. Nederland zou omstreeks 1983 zelfs relatief laat zijn
geweest met de onderkenning van het belang van steden voor de economische
ontwikkeling (1993: 15).

Het Rijk legt geleidelijk dus meer accent op het economisch functioneren
van steden. Dat accent krijgt deels vorm in een verschuiving van taken en
verantwoordelijkheden van het Rijk naar de lagere overheden. Een
decentralisatie-tendens die in de jaren tachtig ook op andere terreinen van
overheidsbeleid zichtbaar is. De roep om decentralisatie komt trouwens niet
alleen van het Rijk. Diverse stedelijke overheden zijn al langer bezig om meer
greep te krijgen op de lokale ontwikkelingen. Daarvoor hebben ze meer
beleidsruimte nodig. Kreukels geeft hierbij een aantal voorbeelden zoals de
lancering van het concept van de `compacte stad' in 1978 door het nieuwe
college van B. en W. in Amsterdam en het revitaliseringsprogramma van
Stedelijke Ontwikkeling Rotterdam uit 1986. Ook de sterk opkomende
belangstelling voor citymarketing in de jaren tachtig houdt verband met de
interesse van stedelijke overheden om de lokale ontwikkeling meer actief te
beïnvloeden (Borchert, 1987: 18). ~

Van de kant van het Rijk is het nieuwe accent op de steden onder meer
terug te vinden in het ruimtelijk, beleid. De Structuurschets voor de stedelijke
gebieden (1983), waarin de regering het ruimtelijke stimulerings- en
spreidingsbeleid losliet en het groeikernenprogramma voor de volkshuisvesting
bijstelde, vormde een eerste aanzet die in de Vierde nota ruimtelijke ordening
(1988) verder is uitgewerkt. Stadsbestuurders worden in deze nota rechtstreeks
aangesproken op de economische potenties van hun stad. Zij moeten ervoor

a Met betrekking tot wereldsteden, `global cities', merkt Sassen (1994) echter op
dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat zij in werkelijkheid weinig betekenis
meer hebben voor hun onmiddellijke achterland.
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zorgen dat deze ook worden waargemaakt. De zorg voor een goed
productiemilieu wordt daarbij meer dan voorheen in hun handen gelegd
(VROM, 1990).

Het gaat echter niet alleen om een g,oed productiemilieu in de steden.
Stadsbestuurders worden via het ruimtelijk beleid ook aangespoord de kwaliteit
van het stedelijk gebied als dagelijkse leefomgeving te verbeteren. Daarbij gaat
het vooral om de kwaliteit van de openbare ruimte en de woningvoorraad. Het
stedelijke woningaanbod wordt daarnaast ook in kwantitatieve zin
gestimuleerd. Sinds het loslaten van het groeikernenbeleid in 1983 heeft het
stedelijk gebied weer de voorkeur bij het ontwikkelen van nieuwe
woonlocaties.

De aandacht voor de woonfunctie en de kwaliteit van de stedelijke
leefomgeving staat overigens niet los van het accent op de economische
ontwikkeling. F~1. ~xguuxent dat op de achtergrond voorkomt, is dat de
stedelijke bevolking door de ontwikkelingen uit het verleden een bredere
klasse van functionarissen, zakenlieden en ondernemende geesten mist. Deze
klasse zou voor de maatschappelijke en economische activiteit in een gemeen-
schap juist het dragende kader vormen en daarom noodzakelijk zijn (Kreukels,
1993: 15). Mobiliteitsbeperking is eecl,-.~r-ar~~~t. Door de concentratie
van zowel bevolking als economische activiteiten in en rond de steden, zou de
mobiliteitsgroei kunnen worden afgeremd.

Om de voorgestane ontwikkeling van de steden als woon- en werklocaties te
realiseren, stelt het Rijk in de Vierde nota ruimtelijke ordening dat er
stedelijke vernieuwingsprojecten moeten worden opgezet. Het is de bedoeling
dat de lokale overheden deze projecten in samenwerking met het bedrijfsleven
van de grond tillen. De middelen die het Rijk ter beschikking kan stellen zijn
namelijk beperkt en gaan doorgaans niet verder dan steun aan enkele
voorbeeldprojecten.

Samenvatting
In de jaren zeventig kreeg vooral de sociale problematiek veel aandacht

binnen het stedelijk beleid. Sinds de jaren tachtig wordt de stad met een meer
positieve blik bekeken. Er wordt op gewezen dat de steden een economische
potentie hebben die daadwerkelijk kan worden gerealiseerd, en dat er een
groeiend sociaal-cultureel draagvlak is dat de steden nieuwe kansen biedt.
Stedelijke bestuurders en beleidsmakers grijpen deze mogelijkheden aan. De
ontwikkelingen die de achtergrond vormen van deze nieuwe visie op de stad
zijn in het voorgaande geschetst en kunnen als volgt worden samengevatS:
1. Door verschuivingen op mondiaal niveau in de ruimtelijke organisatie

van economische productieprocessen verandert de positie van steden.
2. De verhouding tussen de nationale en de lokale overheid verandert. De

taken en verantwoordelijkheden van de lokale overheid worden uitgebreid

5 Vergelijk Bramham e.a., 1989, voor de punten 1, 2, 3.
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en de ontwikkeling van de lokale economie wordt meer dan vroeger een
taak van de plaatselijke overheid.

3. De verhouding tussen de overheid en de marktsector verandert. De
overheid trekt zich terug. De marktsector wordt belangrijker, ook voor
hetrealiseren van overheidsbeleid.

4. De samenstelling en leefstijl van de stedelijke bevolking verandert.
Hierdoor verandert ook de positie van de stad als leefmilieu. De stad
blijkt goed te kunnen voorzien in de behoeften van een aantal in opkomst
zijnde huishoudensvormen en leefstijlen.

2.2 VRIJETIJD ALS AANGRIJPINGSPLJNT IN STEDELIJK BELEID

De nieuwe visie van politici en beleidsmakers op de stad als een aanjager van
de economie gaat gepaard met toenemende aandacht voor de stad als
vrijetijdsruimte. Zo stellen diverse steden in de jaren tachtig voor het eerst
toeristisch-recreatieve beleids- en promotieplannen op (Jansen-Verbeke, 1988).
Het is een reactie op de aandacht die het Rijk in deze jaren toont voor de
economische mogelijkheden van toerisme en in het bijzonder van stedelijk
toerisme. Verder wordt het recreatieve winkelen ontdekt als een populaire en
economisch beloftevolle activiteit. Na een paar jaar van onderzoek en
vergelijking met buitenlandse experimenten wordt geconcludeerd dat vooral
een kwalitatief hoogwaardig, binnenstedelijk winkelapparaat belangrijk is voor
recreatief winkelen (BGC, 1989; Van Dinteren, 1989). De upgrading van de
detailhandel krijgt een plaats in stedelijke vernieuwingsprojecten die samen
met beleggers worden ontwikkeld. Mondjesmaat worden ook andere
vrijetijdsvoorzieningen in deze projecten opgenomen (Koekebakker, 1991).
Daarnaast komt in veel steden de culturele infrastructuur op de gemeentelijke
agenda te staan: de bouw van de Stopera in Amsterdam, het Chassé-Theater in
Breda en het kunstcluster in Tilburg, de uitbreiding van het museumkwartier
in Rotterdam en de discussie over een nieuwe concertzaal in 's-Hertogenbosch

"n maar enkele voorbeelden.
De relatie tussen de stad als economische motor en de stad als vrijetijds-

ruimte wordt door de beleidsmakers vanuit verschillende overwegingen
gelegd. Een eerste overweging is dat beleidsmakers onderkennen dat de

ijetijdssectar zeJ~ economische potentie heeft die steden kunnen benutten. Dit
kan het o ctie-e ct~ ~vorden genoemd. Hietbrink e.a. (1985) toonden
bijvoorbeeíd de omvang van de economische effecten die gepaard gaan met de
professionele kunsten in Amsterdam. De uitspraak dat de kunst ruim een
miljard aan omzetten in de hoofdstad tot gevolg had, trok veel publiciteit en
wordt van tijd tot tijd nog steeds aangehaald (Jobse 8c Musterd, 1994: 12).
Ook yanuit het nationaal-toeristisch beleid werd gewezen op het economisch
belang van steden bij de ontwikkeling van toeristische activiteiten (Ministerie
van Economische Zaken, 1984). Uit onderzoeken bleek immers dat de
economische betekenis van toerisme en recreatie in Nederland omvangrijk was
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en groeikansen bood. Inderdaad namen tussen 1982 en 1989 de toeristisch
recreatieve bestedingen in Nederland met 33 procent toe, en de directe en indi-
recte werkgelegenheid met 10 procent (NRIT, 1984 en 1990a). Ook voor de
jaren negentig wordt het verder uitbouwen van het stedelijk toerisme als een
kans gezien (Ministerie van Economische Zaken, 1990).

,Een tweede overweging van beleidsmakers is de bijdrage van vrijetijd aan
de kwaliteit van het e li' c leefmilieu: h t f' ie ffect. Hiervan wordt
een indirecte bijdrage aan de economische ontwikkeling van de stad verwacht.
In een eerste variant wordt bij het leefmilieu-effect vooral gewezen op de
noodzaak om van de stad een aantrekkelijke woonplaats te maken voor
specifieke doelgroepen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de
functionarissen, zakenlieden en ondernemende geesten die volgens Kreukels
(1993) het dragende kader zijn voor de maatschappelijke en economische
activiteit in een gemeenschap maar die door ontwikkelingen in het verleden
onvoldoende aanwezig zijn. Anderen noemen hogeropgeleiden als doelgroep.
Zij zien een ruim aanbod van hooggeschoolde werknemers als een belangrijke
troef om het footloose-bedrijfsleven binnen de grenzen van de stad te halen en
te houden. Het Westen moet het in het economisch mondialiseringsproces
immers vooral hebben van de kennisintensieve onderdelen van het bedrijfs-
leven. Die hebben op hun beurt weer behoefte aan hoogopgeleide
medewerkers. Deze mensen zijn echter niet overal in het Westen even sterk
vertegenwoordigd. Door snelle transportmogelijkheden hebben zij bovendien
grote vrijheid bij de keuze van hun woonplaats. Zij zouden daarom hun keuze
voor een woonplaats in toenemende mate laten afhangen van de attractiviteit
van het leefmilieu. Steden zouden dat leefmilieu aantrekkelijk moeten maken
met een gevarieerd aanbod van hoogwaardige vrijetijdsvoorzieningen, omdat
een stad die als woonplaats in trek is bij hoogopgeleiden, aantrekkelijk zou
zijn als vestigingsplaats voor bedrijven die hoogopgeleide werknemers nodig
hebben (Julien, 1989; Van den Berg e.a., 1990; Van den Berg 1990).

Bij een tweede variant is de aandacht voor het leefmilieu-effect niet
specifiek toegespitst op hogeropgeleiden, maar gaat het om een brede, niet
nader omlijnde doelgroep van bewoners en bezoekers. Een voor vrijetijds-
besteding aantrekkelijke stad wordt voor hen van belang geacht. Oosterman
(1993) laat bijvoorbeeld zien hoe stedelijke beleidsmedewerkers en bestuurders
in de jaren zestig en zeventig onder invloed van maatschappelijke druk
geleidelijk anders zijn gaan denken over de inrichting van de openbare ruimte.
Bij de overgang naar de jaren tachtig komen daarbij steeds vaker waarden als
leefbaarheid en verblijfsklimaat naar voren. Vanuit die waarden wordt de
openbare ruimte zodanig ingericht dat leven en verblijven in de stad prettig is
en daardoor worden gestimuleerd. De gemeente 's-Hertogenbosch spreekt zich
in haar culturele beleid expliciet uit over het belang van deze vorm van het
leefmilieu-effect. Er wordt gesteld dat de kwaliteit van het lokale culturele
aanbod relevant is voor de aantrekkelijkheid van de stad als woonplaats en als
verblijfplaats voor bezoekers ('s-Hertogenbosch, 1992a). De bijdrage die deze
variant van het leefmilieu-effect levert aan de economische ontwikkeling van
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de stad is slechts indirect en verloopt vooral via de consumptieve bestedingen
van de bewoners en de bezoekers. Die consumptieve bestedingen kunnen
uiteraard verband houden met vrijetijdsbesteding, maar dat hoeft niet. Voor
zover dat wel het geval is gaat het leefmilieu-effect hand in hand met .het
productie-effect.

Ee~tlerrl~~..-nver~v.eging van beleidsmakers om stedelijke vrijetijds-
voorzieningen te stimuleren is de betekenis die deze voorzieningen - kunnen
hebben voor de bekendheid en het imago van een plaats: het imago-effecf..
Vooral evenementen en kunstinstellingen worden daarbij als wapens m de
strijd gegooid (Boogaarts, 1990; Roche, 1992; Brouwer, 1993). Een strijd die
gaat om de gunst van bedrijven, toeristen en bewoners. `Onbekend maakt
onbemind' is de achterliggende gedachte. Om mensen en bedrijven in de stad
te krijgen, moeten zij een positief beeld over de plaats hebben. Met vrije-
tijdsvoorzieningen die in een brede kring geapprecieerd worden, proberen
beleidsmakers de mediaberichtgeving en het stadsbezoek te stimuleren. Grotere
naamsbekendheid van en waardering voor de stad is het beoogde resultaat. En
net als bij het leefmilieu-effect moet dit uiteindelijk indirect leiden tot een
versterking van de lokale economische ontwikkeling.

2.3 VRIJETIJD IN OPKOMST

Vrijetijdsvoorzieningen worden dus ingezet om het economisch functioneren
van steden nieuw leven in te blazen. De argumenten die daaraan ten grondslag
liggen zijn duidelijk. Toch vormen zij geen volledige verklaring voor deze
ontwikkeling, want zonder de diverse wijzigingen die zich rond vrijetijd in
onze samenleving hebben voorgedaan, zou de inzet van vrijetijdsvoorzieningen
voor stedelijke ontwikkeling onbegrijpelijk zijn. Zonder de huidige, nog steeds
groeiende waardering bij velen voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod van
vrijetijdsvoorzieningen zou het immers weinig zinvol zijn om deze voor-
zieningen in te zetten voor een productie-, leefmilieu- of imago-effect. Deze
paragraaf gaat in op de diverse veranderingen die relevant zijn voor de huidige
verbintenis tussen stedelijk revitaliseringsbeleid en vrijetijdsvoorzieningen.
Daarbij worden wijzigingen in de benadering van vrijetijd door de overheid en
veranderingen op de vrijetijdsmarkt als insteek gebruikt. Deze tweedeling wil
overigens niet zeggen dat het door de overheid ondersteunde aanbod van vrije-
tijdsvoorzieningen geen onderdeel is van de vrijetijdsmarkt. De benadering van
vrijetijd door de overheid wordt echter apart belicht omdat dit een achtergrond
geeft bij de aandacht voor het beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch.

De overheid en vrijetijd
Oorspronkelijk heeft de overheid maar weinig bemoeienis met de

organisatie van de vrijetijd. Vrijetijdsactiviteiten worden tot in d~..~.~ren vijftig
voornamelijk georganiseerd door vrijwilligers en ideologische non-profit
organisaties. Elk binnen hun eigen zuil verzorgen zij verantwoord geachte
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activiteiten voor de burgers. Morele en pedagogisch verantwoorde doelen
staan daarbij voorop (Beckers 8r. Van der Poel, 1995). De belangstelling van
de overheid voor ontwikkelingen op vrijetijdsgebied neemt evenwel geleidelijk
toeb.

Met de overgang naar dejaren zestig verandert er veel. De invloed van de
zuilen binnen de samenÍeving brokkelt snel af. Volgens Dieleman (1991)
begint dit proces zelfs al wat eerder, maar raakt het na 1955 in een stroom-
versnelling door de toenemende welvaart en verstedelijking in Nederland. Het
gevolg is dat de rationaliteit van moralistische ideologieën binnen de samen-
leving plaats maakt voor de rationaliteit van de verzorgingsstaat-ideologie.
Bij de overheid wordt in die tijd aangedrongen op gelijke kansen voor
iedereen, op het bevorderen van de mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing
die vrijetijd biedt en op vrije keuze. De overheidsuitgaven voor recreatie en
cultuur stijgen snel (tabel 2.1). Subsidies en infrastructurele voorzieningen
verruimen het aanbod in relatief goedkope vrijetijdsvoorzieningen'. De
overheid ondersteunt echter niet alles. Voor vrijetijdsactiviteiten die
bedreigend worden gevonden voor de maatschappij, zoals drugsgebruik en
gokken, blijven beperkingen en verboden gelden. Het stimulerende beleid is
vooral gericht op verbreiding van culturele ontwikkeling, contact met de
natuur, bevordering van gezondheid, ontspanning en rust, maatschappelijke
integratie, deelname aan het openbare leven en vernieuwing van de
maatschappij (Van Delden, 1986 in Beckers 8c Van der Poel, 1995). Het zijn
welzijnswaarden die deels berusten op het `merit-good idee': de opvatting dat
mensen uit zichzelf onvoldoende deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten die
gunstig zijn voor de maatschappij.

Vanuit dit merit-good idee stimuleert de overheid een ruim aanbod van laag
geprijsde en maatschappelijk wenselijke vrijetijdsactiviteiten. Dit zou de
deelname van individuen aan deze activiteiten stimuleren waardoor het
maatschappelijk optimum díchterbij zou komen. In toenemende mate worden
hiervoor overheidsmiddelen ingezet. Dankzij de economische groei is dat ook
goed mogelijk.

In d~,jaren zeyentie gaat het echter minder goed met de economie. De
financieringsruimte van het Rijk komt onder druk te staan. Ondertussen heeft
het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) dan al laten zien dat de
spreidingsdoelstellingen van het overheidsbeleid in de jaren zestig niet worden
bereikt: vooral mensen uit de hogere en middelbare sociale strata profiteren
van de subsidies voor cultuur, vormingswerk, sport en recreatie (Knulst,
1991). De beoogde `gelijke kansen voor iedereen' worden niet gerealiseerd
voor de lagere strata. Opmerkelijk genoeg bereikt het commerciële aanbod hen

6 Zie bijvoorbeeld Beckers (1983) voor openluchtrecreatie of Beckers 8c Mommaas,
(1991) voor onderzoek naar de vrijetijd.

~ Zie bijvoorbeeld Beckers (1983) voor openluchtrecreatie, of Verhoeff (1993) voor
podiumkunsten.
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wel. Vervolgstudies van het SCP wijzen erop dat de aard van de vrijetijds-
besteding die mensen kiezen sterk samenhangt met hun scholing, vaardigheden
en opvoeding. Voor Frankrijk heeft Bourdieu (1986) inmiddels laten zien dat
de interesse en de waardering van mensen voor uiteenlopende activiteiten
wordt beïnvloed door zowel een economische als een culturele dimensie. Beide
bevindingen wijzen voor een verklaring van de problemen met het spreidings-
beleid in dezelfde richting: het gesubsidieerde aanbod sluit simpelweg niet aan
op de voorkeuren van de lagere sociale strata. In de loop van de jaren tachtig
wordt dat nog eens bevestigd als blijkt dat op het terrein van de cultuur vooral
voorzieningen worden gesubsidieerd die zijn afgestemd op de `voorkeur van
een sociabel maar buitenkerkelijk soort stedelingen uit de midden- en hogere
sociale lagen' (Knulst, 1991).

Tabel 2.1: Ontwikkeling van de nominale netto-uitgaven van de overheid
aan recreatie, cultuur en toerisme (in indexcijfers, 1980) ~`

Gezamenlijke overheden Rijksoverheid

Recreatie Cultuur Recreatie Cultuur Toerisme

1960 1 4 i i i
1965 5 10 i i i
1970 19 22 i i i1975 61 53 i i i
1980 100 100 100 100 100
1985 104 114 73 120 131
1990 ~`~` ~~ ~~ ~~ 176
1991 111 128 67 111 178

~` Voor cultuur en recreatie zijn de indexcijfers gebaseerd op de netto-uitgaven
volgens de gewone dienst. Voor toerisme zijn ze gebaseerd op de gerealiseerde
uitgaven die per jaargang `t' staan vermeld voor het jaar `(t-2)'.

~`~` Voor 1990 ontbreken de data voor recreatie en cultuur.
Bron: CBS en Rijksbegroting. Indexcijfers deels eigen berekening.

De krappe overheidsiinanciën en de erkenning dat spreidingsidealen niet
worden bereikt, leiden ertoe dat de diverse overheden zich beraden over hun
taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van vrijetijd. Sommige taken
worden afgestoten, zoals de zorg voor een aantal rijksmusea of gemeentelijke
sportvelden (Stoppelenburg 8t Esser, 1991). Bij de podiumkunsten wordt de
taakverdeling tussen de diverse overheidsniveaus duidelijk afgebakend (WVC,
1985). Het rijksbeleid voor openluchtrecreatie wordt in de jaren tachtig op een
lager pitje gezet.

De nominale netto-uitgaven van de gezamenlijke overheden voor recreatie
stijgen in de jaren tachtig slechts weinig (tabel 2.1). Op het gebied van cultuur
is de stijging groter, maar in vergelijking met eerdere jaren is ook hier de
groei van de uitgaven fors afgeremd. Zowel voor recreatie als voor cultuur
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geldt voorts dat de ontwikkeling in de netto-uitgaven van het Rijk in deze
jaren achterblijft bij die van de gezamenlijke overheden (tabel 2.1). Dit wijst
erop dat lagere overheden relatief ineer zijn gaan betalen aan deze
vrijetijdssectoren.

Vergeleken met de ontwikkeling van de netto-uitgaven van het Rijk voor
recreatie en cultuur in de jaren tachtig nemen de rijksuitgaven aan toerisme
opvallend sterk toe, al moet worden opgemerkt dat deze uitgaven aan toerisme
slechts een fractie zijn van de uitgaven aan cultuur en recreatieR. Deze snelle
stijging houdt verband met het gegeven dat het toeristisch beleid, in
tegenstelling tot het beleid in andere vrijetijdssectoren, traditioneel
hoofdzakelijk economische doelen nastreeft. En deze doelen krijgen in de jaren
tachtig juist meer accent.

De welzijnswaarden en het merit-good idee uit de jaren zestig krijgen met
deze ontwikkelingen beduidend minder aandacht. Daarentegen wordt de idee
dat uit vrijetijdsbesteding winst kan worden gehaald niet meer zo sterk
verworpen door de overheid~. De commerciële sector krijgt een ruimere rol
toebedee~d als (mede)aanbieder of sponsor van vrijetijdsactiviteiten. In het
toeristisch beleid is dat heel duidelijk. Voor de kunstsector wijst Bevers (1993)
erop dat o~ k de overheid zelf commerciële maatstaven hanteert, niet alleen
voor haar ei~~n activiteiten, maar ook voor de activiteiten van instellingen die
door haar wo~ ien gesubsidieerd. Daarbij maken de doelgroepen uit het wel-
zijnsdenken plaa's voor marktsegmenten.

Ten slotte is het opmerkelijk dat voor diverse voorheen onwenselijk geachte
vrijetijdsvormen die evenwel niet te verbieden blijken, wordt gezocht naar
middelen om het vermeende gevaar en de overlast te beheersen. Zo bestaan
inmiddels diverse legale casino's onder overheidscontrole en zijn er officiële
tippelzones aangewezen en zelfs afwerkplaatsen ingericht.

De vrijetijdsmarkt
De verhoogde inzet van overheidsmiddelen voor de vrijetijd in de jaren

zestig was mogelijk dankzij de economische groei. Ook de huishoudens
hadden daar baat bij. De vrije zaterdag verruimde de hoeveelheid vrije tijd, de
stijgende lonen de consumptieve mogelijkheden. Ondernemers speelden hierop
in door het commerciële aanbod van diensten en producten voor de vrijetijd te

8 In 1991 bijvoorbeeld gaf het Rijk 60 miljoen gulden uit aan toerisme. Aan
recreatie besteedde het Rijk in dat jaar 228 miljoen gulden en aan cultuur 1.446
miljoen gulden.

9 Vanuit het merit-good idee zou winst maken juist onmogelijk zijn: de gedachte
daarachter is immers dat individuen onder gewone marktomstandigheden uit
zichzelf onvoldoende afnemen van maatschappelijk wenselijke producten. Het
maatschappelijke optimum kan daardoor alleen worden bereikt als de afname
kunstmatig wordt bevorderd door de prijzen te verlagen.
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verruimen. De marktsector ging een meer uitgesproken plaats innemen in het
vrijetijdsaanbod en mensen maakten daar gebruik van.

De consumenten blijken inmiddels veel over te hebben voor hun vrijetijds-
besteding. In 1978 ging 15,5 procent van het huishoudelijk budget eraan op, in
1992 was dit gestegen tot 16,8 procent. Hierbij gaat het niet alleen om een
relatieve stijging van de uitgaven. Ook als er gecorrigeerd wordt voor prijs-
wijzigingen en tussentijdse veranderingen in de omvang en samenstelling van
huishoudens is er sprake van een stijging. In geld uitgedrukt betekent dat, dat
hetzelfde huishouden in 1992 zo'n 500 gulden meer uitgeeft aan vrijetijds-
besteding dan in 1978 (SCP, 1994).

Deze gegevens illustreren de belangrijke plaats die vrijetijd in het dagel(~14s
leven van mensen inneemt. Volgens sommigen is daarbij ook sprake van een
toenemende verzelfstandiging van de vrijetijdshes.teding. Daarmee willen ze
zeggen dat tal van vrijetijdsactiviteiten tegenwoordig als doel op zich gelden
en geen afgeleide meer zijn van andere bezigheden. Zo laat Oosterman (1993)
zien hoe de populariteit van de massaal in de jaren zeventig en tachtig
opgekomen horecaterrassen verbonden is met het lekker buiten zijn temidden
van anderen en het genieten van het kijken naar die anderen. Voor velen zijn
deze twee drijfveren tegenwoordig voldoende om uren achtereen door te
brengen op een terrasstoel. In eerdere jaren was terrasbezoek volgens
Oosterman veel meer een afgeleide van andere bezigheden. Hij illustreert dat
met de terrassen op het Utrechtse Vredenburg die in de negentiende eeuw nog
vooral werden bezocht door reizigers en handelaren van de veemarkt die
respectievelijk de tijd van een overstap overbrugden of een koop afdronken.
Het is echter de vraag of de aanduiding `verzelfstandiging van vrijetijds-
besteding' een juiste omschrijving is. Zoals Oosterman zelf al aangeeft
bestonden er voorheen ook terrassen die vooral met een recreatief doel werden
bezocht. Mogelijk is er veeleer sprake van steeds meer uiteenlopende vormen

~ van vrijetijdsbesteding die een doel op zich worden. In de sport is die
ontwikkeling goed zichtbaar. De traditionele, via clubs georganiseerde sport is
al veel langer een zelfstandig doel voor de deelnemers. Presteren, records
vestigen en winnen staan daarbij centraal. Inmiddels zijn er echter ook
alternatieve vormen van sportbeoefening opgekomen. Bij deze nieuwe
bewegingsvormen gaat het `om lichaamservaring, om plezier hebben en je
lekker voelen, om fitness en er goed uitzien' (Crum, 1992). Tegenwoordig
zijn deze redenen voor velen belangrijk genoeg om tijd en geld vrij te maken
voor deelname aan de nieuwe sporten en de aanschaf van de daarbij behorende
outfit. Vooral commerciële sportscholen en fitnesscentra spelen voortdurend in
op nieuwe trends in de sportbeoefening.

Vanuit een pessimistische invalshoek wordt daarbij weleens gevreesd voor
een overgang naar een meer sensorische cultuur, waarbij mensen ontspanning
zoeken in visuele of andere zintuiglijke ervaringen (SCP, 1994). De nieuwe
sporten zijn hier een voorbeeld van, maar ook de soaps en quizzen op de
televisie en de belangstelling voor evenementen die een flinke dosis eten,
drinken en ander vermaak bieden. Vooral vanuit kunstkringen wordt deze
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ontwikkeling argwanend beoordeeld, maar die argwaan kan zelf ook weer
wantrouwen opwekken. De vrees voor een meer sensorische cultuur kan
immers worden geïnterpreteerd als een variant op het oude waardeoordeel
over het verschil tussen hoogstaande cultuur en plat volksvermaak. Daarnaast
kan ook hierbij de vraag worden gesteld of er werkelijk sprake is van een
opmerkelijke overgang. Knulst (1989) wees erop dat het sensorische altijd al
een belangrijke rol speelde in de vrijetijdsbesteding. Hij acht het echter wel
mogelijk dat de aandacht voor het sensorische nu meer aandacht krijgt, omdat
vooral jongere generaties door de opkomst van de televisie zijn opgegroeid
met een ruim aanbod van mogelijkheden voor ontspanning via gemakkelijk te
ervaren sensorische prikkelingen.

De ontwikkelingen in de afgelopen decennia hebben er toe geleid dat het
totale vrijetijdsaanbod fors is toegenomen in omvang eg...variatie. Ook de
deelname van de consument aan tal van vrijetijdsactiviteiten is gestegen. Zo
ondernam de Nederlander in 1975 gemiddeld 8,8 verschillende vrijetijds-
activiteiten in één week en in 1990 9,6 (SCP, 1994). Doordat de hoeveelheid
beschikbare vrije uren in die periode enigszins daalde, ging de grotere
participatie deels ten koste van de duur en frequentie van deelname aan
afzonderlijke activiteiten. Het breedste repertoire is zelfs te vinden bij de
mensen met de minste vrijetijd. Er is een gejaagde vrijetijdsconsument
opgestaan die meerdere vormen van vrijetijdsbesteding kortstondig en afwis-
selend beoefent.

De aanbodsverruiming valt dan ook deels samen met grotere concurrentie
tussen vrijetijdsvoorzieningen. Nieuwe voorzieningen trekken klanten weg bij
al langer bestaande. Daardoor zien vele musea zich genoodzaakt om met enige
regelmaat grootschalige, aandachttrekkende tentoonstellingen te organiseren
om meer mensen binnen de poorten te krijgen. Tegelijkertijd moeten ze
onderkennen dat hiermee vooral incidentele bezoekers worden bereikt en dat
de kern van trouwe museumgangers er niet door groeit (SCP, 1986). De
negatieve bijklank, alsof dit bezoek eigenlijk ongewenst is, is voor de
marktgerichte aanbieders op de vrijetijdsmarkt geen reden om deze klanten te
laten lopen. Volgens het Theater Netwerk Nederland bijvoorbeeld zijn dat juist
de klanten waarop meer moet worden ingespeeld (Berendse 8c Vos, 1994).

~ Samenvatting
Op het terrein van de vrijetijd is in de afgelopen decennia veel veranderd.

~ Voor de huidige relatie tussen vrijetijdsvoorzieningen en het stedelijk revita-
liseringsbeleid zijn vooral de volgende ontwikkelingen belangrijk.

1. De verhouding tussen overheid, marktsector én vrijwillige organisaties bij
het aanbod van vrijetijdsactiviteiten is veranderd. De marktsector is
belangrijker geworden, de overheid doet op veel fronten bewust een
stapje terug.

2. De legitimaties van het overheidsbeleid voor vrijetijd zijn gewijzigd. Er
wordt geworsteld met de afstemming van oudere en nieuwe denkbeelden
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over merit-goods, spreidingsdoelen, gelijke kansen voor iedereen,
individuele keuzevrijheid, commercieel aanbod en de mogelijkheden om
met vrijetijdsvoorzieningen andere beleidsdoelen te bereiken,
bijvoorbeeld stedelijke doelen.

3. Uiteenlopende vrijetijdsactiviteiten staan voor velen meer op zichzelf, en
zijn een doel op zich geworden.

4. Het totale aanbod van, de variatie in en de deelname aan vrijetijds-
activiteiten is veranderd. De verruiming en differentiatie van het totale
aanbod, gaat samen met consumenten die op meer incidentele basis
deelnemen aan meer verschillende activiteiten.



3 Evenementen en beleid in
's-Hertogenbosch

In de jaren tachtig groeit de belangstelling voor de mogelijkheden die vrijetijd
biedt voor de stedelijke ontwikkeling. Er komt in het bijzonder aandacht voor
de bijdrage die vrijetijd kan leveren aan de economische productie in de stad,
het lokale leefmilieu en aan het lokale imago. In hoeverre opvattingen over
deze bijdragen nu werkelijk invloed hebben op lokaal beleid ten aanzien van
vrijetijd is echter de vraag. Bij beleidsvorming spelen immers vaak meerdere
belangen een rol.

Om inzicht te krijgen in de invloed van het stedelijk ontwikkelingsdoel op
lokaal beleid voor vrijetijd is onderzoek gedaan in de gemeente 's-Hertogen-
bosch. Een inperking van het onderwerp `beleid voor vrijetijd' was daarbij
noodzakelijk. Vrijetijd is immers geen beleidsitem (Van der Poel, 1993: 204).
Samenhangend beleid rond vrijetijd komt in geen enkele gemeente voor. Wel
hebben gemeenten vaak beleid voor specifieke terreinen die nauw verbonden
zijn met vrijetijdsbesteding zoals cultuur, sport, toerisme, recreatie, media en
vrijwilligerswerk. En ook het beleid op diverse andere terreinen heeft raak-
vlakken met vrijetijdsbesteding. Zo kunnen bijvoorbeeld vanuit het verkeersbe-
leid fietspaden worden aangelegd, die vervolgens zeer geschikt blijken te zijn
voor recreatieve fietstochten.

De doelen die met het beleid op de diverse terreinen worden nagestreefd
vertonen grote variatie. Om voor al deze terreinen na te gaan in hoeverre het
stedelijke ontwikkelingsdoel de lokale beleidsvorming heeft beïnvloed, is
onbegonnen werk. In dit onderzoek is het onderwerp daarom ingeperkt tot het
beleid rond vrijetijdsevenementen in de gemeente 's-Hertogenbosch. De
onderzoeksvraag luidt daarbij als volgt:

Welke rol spelen opvattingen over de economische betekenis van vrijetijd
voor de lokale ontwikkeling in de beleidsbepaling van de gemeente
's-Hertogenbosch voor vrijetijdsevenementen?

A1 voor de start van het onderzoek was duidelijk dat evenementen mogelijk-
heden lijken te bieden voor stedelijke ontwikkeling. De interesse van diverse
stedelijke overheden voor evenementen wees daar op (hoofdstuk 1). Voorts
was duidelijk dat ook de gemeente 's-Hertogenbosch belangstelling had voor
de bijdrage van evenementen aan de lokale ontwikkeling. Onderzoek naar het
beleid van deze gemeente bood derhalve perspectief op relevante informatie
over de invloed van overwegingen over de bijdrage van evenementen aan de
stedelijke ontwikkeling op beleidsontwikkeling.

De bevindingen uit dit onderzoek worden in dit hoofdstuk besproken. Eerst
wordt echter het begrip evenement nader toegelicht, zodat duidelijk is voor
welke activiteiten het onderzochte beleid geldt. In ~ 3.2 wordt de werkwijze
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van het onderzoek besproken, waarna de bevindingen in ~ 3.3 en ~ 3.4
worden behandeld.
~~ ~
3.1 EVENEMEh"I'EN

Het feriómeen ` evenement' heeft een lange geschiedenis. Bijvoorbeeld de
kermis in Europa kent, weliswaar in wisselende verschijningsvormen, een
bijna duizendjarige ononderbroken traditie (Jansen, 1987). Ondanks deze
ouderdom heeft het onderzoek naar evenementen geen lange historie. Er is
veeleer sprake van een opkomend aandachtsveld, waarvoor de eerste, naar
synthese zoekende overzichtsboeken pas de afgelopen jaren zijn verschenen
(Syme e.a., 1989; Getz, 1991; Hall, 1992).

Door de relatieve nieuwheid van het onderzoeksveld en de grote variatie
binnen het verschijnsel is er geen eenduidige definitie van het begrip evene-
ment. Veel studies naar evenementen zijn bovendien van het begin af aan
gericht op een of enkele bestaande activiteiten. De fase van begripsdefinitie
wordt daarbij overgeslagen ( Scottinform, 1991; NBT, 1991). Andere studies
bekijken alleen bepaalde soorten evenementen zoals special events, -festivals,
community-run festivals, hallmark events of inega events (Getz 8c Frisby,
1988; Ritchie, 1984; Getz, 1989; Hall, 1989). ~ deze studies is de definitie
gericht op de vraag wanneer een evenement tot de onderzochte categorie
behoort, en niet wanneer iets een evenement is~ Andere onderzoekers
ondervangen de definitiekwestie met een opsomming van allerlei activiteiten,
zoals jaarmarkt, bloemencorso, publieksbeurs, Vlaggetjesdag en Preuvenement
(CBS, 1992). Ten slotte zijn er de rapporten die het begrip evenement
definiëren vanuit een bepaalde beleids- of bedrijfscontext. Door deze
specifieke achtergrond hebben dit soort definities geen universele geldigheid
(NRIT, 1989).

Het is dus niet helder wanneer iets een evenement is. Volgens het woorden-
boek betreft het een ` gewichtige of inerkwaardige gebeurtenis' ( Koenen 8c
Drewes, 1976). Deze algemene omschrijving geeft weinig houvast. Twee
studies die ingaan op kenmerken die evenementen gemeenschappelijk hebben,
bieden iets meer duidelijkheid. He[~ NRIT ( 1987: 3-4) onderkent drie en-
merken: een evenement is een georganiseerde gebeurtenis, met een of ineer-
dere doelen en een tijdelijk karakter. Van deze drie kenmerken is het tweede
tautologisch ten opzichte van het eerste: als mensen iets organiseren, gebeurt
dat immers met een bepaald doel. De kenmerken organisatie en tijdelijkheid
zijn echter wel duidelijk aparte kenmerken.

Ook Getz ( 1991: 338) vermeldt dat evenementen meestal van korte duur
zijn. Daarnaast stelt hij dat de duur van tevoren vaststaat, dat evenementen
gewoonlijk openbaar zijn of op zijn minst toegankelijk voor de media, en dat
ze vaak onafhankelijk zijn van gebouwde faciliteiten. Dit laatste aspect blijkt
echter geen echt kenmerk. Op een andere plaats in hetzelfde boek stelt hij
namelijk dat evenementen vaak verbonden zijn aan permanente faciliteiten of
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attracties (Getz, 1991: 47). Ook het accent dat Getz legt op de openbaarheid
van evenementen voor publiek of toegankelijkheid voor de media is geen
algemeen kenmerk van evenementen. Het komt voort uit het toeristische
perspectief dat Getz hanteert. Om het toerisme in een regio te bevorderen, zal
een evenement immers op zijn minst de bekendheid van die plaats bij het
publiek moeten vergroten, en liefst ook zelf een attractie zijn voor bezoekers.
Van de kenmerken die Getz geeft voor evenementen blijven dus alleen de
tijdelijkheid en de Vooraf vastgestelde duur bestaan. Het kenmerk organisatie,
dat het NRIT noemde, wordt door Getz niet vermeld. Toch gaat hij er
impliciet vanuit dat evenementen georganiseerd worden. Zonder organisatie
zou er immers geen duidelijkheid bestaan over de duur van een evenement. De
organisatie is in wezen zelfs een belangrijker kenmerk, omdat het meer omvat
dan alleen duidelijkheid over de begin- en einddatum.

Voor de definitie van evenementen in dit boek zijn de kenmerken `Qlg~~xie'
en `tijdelijkheid' uit de bovengenoemde studies overgenomen. Omdat in dit
onderzoek de interesse uitgaat naar de lokaal-economische betekenis van
vrijetijd, én omdat het onderzoek uitvoerbaar moest blijven, zijn daar nog
enkele andere kenmerken aan toegevoegd. Het , eerste kenmerk is dat
evenementen gelegenheid bieden tot vrijetijdsbesteding. Bijeenkomsten met een
vooral beroepsmatig geïnteresseerd publiek, zoals landbouwbeurzen en
congressen, worden ~r hierdoor uitgesloten van het onderzoek. Als tweede
kenmerk is `toegankelijk voor publiek' opgenomen. Een evenement
onderscheidt zich zo duidelijk van allerlei besloten feesten van bijvoorbeeld
families of verenigingen. Dergelijke besloten activiteiten zijn buiten het
onderzoek gehouden, omdat er geen signalen zijn dat zij belangrijk zijn voor
de ontwikkeling van een stad. Een derde kenmerk is dat evenementen in de
ruimte geconcentreerd zijn. Deze ruimtelijke concentratie is bij de
operationalisatie begrensd tot het grondgebied van de gemeente
's-Hertogenbosch. Dit kenmerk is opgenomen omdat de economische gevolgen
van evenementen die in meerdere gemeenten tegelijk plaatsvinden, ook in
meerdere gemeenten terechtkomen. Aandacht voor dergelijke geografisch
gespreide evenementen zou het onderzoek hebben gecompliceerd. Vervolgens
is als vierde kenmerk aan de definitie toegevoegd `de frequentie waarmee een
evenement plaatsheeft': eenmalig of inet een zekere regelmaat, maar niet vaker
dan enkele keren per jaar in dezelfde plaats. Er zijn namelijk tal van min of
meer gelijksoortige, opzichzelfstaande, tijd-ruimtelijk geconcentreerde
vrijetijdsactiviteiten, die evenwel met grote regelmaat worden georganiseerd
vanuit reguliere organisaties. Voorbeelden hiervan zijn voetbalwedstrijden,
theateroptredens, weekmarkten en circusvoorstellingen. Zijn dit evenementen
of niet? Het NBT (1993) neemt voorstellingen in theaters, concertgebouwen en
schouwburgen in de vier grote steden en Maastricht op in haar evenementen-
jaarlijst. In het dagrecreatie-onderzoek van het CBS (1992) vallen circussen
onder de evenementen. Mogelijk kunnen dit soort activiteiten dus inderdaad tot
de evenementen worden gerekend. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Voor de
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organisatoren gaat het immers meestal niet zozeer om tijdelijke,
opzichzelfstaande activiteiten, als wel om een continue reeks. Voorzover die
reeks zich bovendien in een en dezelfde plaats afspeelt, bestaat er ook voor
een groot deel van het publiek, dat doorgaans uit de omgeving komt, een
herkenbaar geheel. Dat past niet goed bij de taalkundige omschrijving van een
evenement als merkwaardige gebeurtenis. Daarom is in de definitie voor dit
onderzoek een beperking opgenomen voor de frequentie waarmee een
evenement binnen dezelfde plaats kan voorkomen. Het accent ligt dus op de
vraag of het publiek uit de directe omgeving een activiteit als evenement
ervaart, en niet op de frequentie van de activiteit. Anders zouden tal van
evenementen die door gespecialiseerde organisatiebureaus worden ontwikkeld
bij voorbaat worden uitgesloten.

Als laatste kenmerk is toegevoegd dat er ook bezoekers van buiten de stad
aanwezig moeten zijn bij een evenement. Hun aanwezigheid is, zoals nog zal
blijken, van belang voor een productie-effect dat tot werkelijke economische
groei leidt. Daarnaast vergroot hun aanwezigheid de kans op het ontstaan van
een imago-effect. Alleen voor het leefmilieu-effect is de aanwezigheid van
deze bezoekers niet noodzakelijk. Toch zal een evenement dat attractief is
voor buitenstaanders in veel gevallen ook aantrekkelijk zijn voor bewoners.

Samenvattend zijn evenementen in dit boek als volgt gedefinieerd:
georganiseerde gebeurtenissen,
die gelegenheid bieden tot vrijetijdsbesteding,
die in beginsel voor iedereen toegankelijk zijn,
tijd-ruimtelijk gezien geconcentreerd plaatsvinden,
eenmalig of inet een zekere regelmaat worden georganiseerd, maar niet
vaker dan enkele keren per jaar in dezelfde plaats, en
ook bezocht worden door bezoekers van buiten die plaats.

3.2 ONDERZOEKSOPZET EN VERANTWOORDING

Dataverzameling
Om inzicht te krijgen in de invloed van opvattingen over de lokaal-

economische effecten van evenementen op het beleid van de gemeente
's-Hertogenbosch, is tussen 1992 en 1995 informatie verzameld over het
beleid dat de gemeente voert met betrekking tot evenementen. Daarvoor zijn
gemeentelijke beleidsdocumenten, interviews met verschillende sleutelpersonen
en nog enkele andere bronnen gebruikt (Bijlage 1 en 2). Bij de
informatieverzameling ging de aandacht vooral uit naar zaken die aanleiding
gaven tot beleidsontwikkeling of die daarbij op de achtergrond meespeelden,
de beleidsdoelen van de gemeente en de uitwerking van het beleid in de
praktijk. Dit zijn immers de punten waarbij de opvattingen over de bijdragen
van evenementen aan de lokale ontwikkeling tot uitdrukking zouden moeten
komen.
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Bij haar beleidsbepaling wordt de gemeente geconfronteerd met een veelheid j
van belangen, verantwoordelijkheden, mogelijkheden en beperkingen. Ze ~
neemt hierdoor bij verschillende evenementen een andere positie in. Door deze
steeds wisselende positie is er geen sprake van één evenementenbeleid.
Daarom is dit onderzoek geconcentreerd rond vier cases. Bij elke case neemt !
de gemeente een andere positie in ten opzichte van evenementen. Die positie ;
beïnvloedt haar handelwijze voor de betreffende evenementen. ~

Bij het beleid ten aanzien van grootschalige evenementen in de openbare
ruimte van de binnenstad, de eerste case, wordt de positie van de gemeente
bepaald door zowel haar rol als- beheerder van de openbare ruimte, als door de
bijdrage die zij evenementen wil laten leveren aan de lokale ontwikkeling. Het
begrip 'grootschalig evenement' is overigens een beleidsterm van de gemeente.
Het is een aanduiding voor 'een gebeurtenis op het gebied van cultuur, sport,
vermaak of promotie e.d., die eenmaal per jaar wordt gehouden, speciaal is
georganiseerd, een unieke formule kent met een synergetisch effect en boven-
dien voor de stad een uitstraling heeft, regionaal, landelijk of zelfs inter-
nationaal' ('s-Hertogenbosch, 1991a: 5).

In de tweede case, over het beleid rond culturele evenementen, houdt de
positie van de gemeente verband met haar zorg voor het aanbod en de afname
van cultuur binnen de stad, en haar betrokkenheid als mede-organisator bij
enkele culturele evenementen. In haar zorg voor cultuur spelen ook overwe-
gingen over de bijdrage van culturele evenementen aan de lokale ontwikkeling
mee. Cultuur en cultureel hebben in de context van deze case enkel betrekking
op de kunsten.

Bij de derde en vierde case is de gemeente eigenares van accommodaties
waar evenementen plaatsvinden. In de derde case gaat de gemeente de ruimte
in het sportcentrum Maaspoort in toenemende mate zelf exploiteren. Bij de
Brabanthallen, de vierde case, draagt ze deze taak juist over aan een private
onderneming. Overwegingen over de betekenis van evenementen voor
stedelijke ontwikkeling spelen in deze twee situaties een zeer beperkte rol.

De gemeente heeft dus niet één beleid voor evenementen. De evenementen
waarop de vier cases betrekking hebben, vormen samen echter wel de meer-
derheid van het aanbod van vrijetijdsevenementen in 's-Hertogenbosch. Het
beleid dat uit de cases naar voren komt, omvat daarom het leeuwedeel van het
gemeentelijk beleid voor evenementen.

Verwerking en interpretatie
In eerste instantie is voor elke case gekeken welke visies op vrijetijd

voorkomen in het beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch. Er zijn verschil-
lende visies mogelijk. De mogelijke visies worden onderscheiden volgens de
indeling in zes beleidsperspectieven van Bramham e.a. (1989: 282). Elk
perspectief staat daarbij voor een andere visie op vrijetijd als overheidstaak.
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De Nederlandse namen voor de beleidsperspectieven zijn ontleend aan Beckers
(1991):

1. Minimalistisch model: vrijetijd wordt gezien als de primaire
verantwoordelijkheid van het vrijwillig initiatief of van de marktsector.
Deze insteek kan op twee verschillende gronden zijn gebaseerd. Enerzijds
kan dat de ideologische opvatting zijn dat vrijetijd iets is waar de
overheid zich niet mee moet bemoeien`. Anderzijds kan het voortkomen
uit een financieel beleidsdoel, namelijk het terugdringen van de
overheidsuitgaven. In dat geval kan het minimalistisch model samengaan
met een meer op marketing gerichte houding van door de overheid
gesteunde vrijetijdsvoorzieningen.

2. Verzorgingsmodel: vrijetijdsbeleid maakt deel uit van welzijnsbeleid
gericht op `gelijke kansen' voor iedereen. Voor dit vrijetijdsbeleid
hebben de overheid en de door haar gesteunde vrijetijdsvoorzieningen
specialisten in dienst. Belangrijk doelen in het beleid zijn het verhogen
van de participatie van achtergestelde niet-gebruikers en het in stand
houden van bestaande vrijetijdsvoorzieningen.

3. Profitmodel: vrijetijdsbesteding geldt als een vorm van consumptie die
commercieel kan worden aangeboden en winst kan opleveren. De lokale
overheid kan proberen daar zelf ook van te profiteren door bijvoorbeeld
aanbod voor koopkrachtige marktsegmenten te ontwikkelen of vermaaks-
vormen te belasten.

4. Therapeutisch model: het vrijetijdsbeleid is gericht op de maatschappe-
lijke integratie van specifieke doelgroepen zoals jongeren, minderheden
of werklozen. Hierbij wordt de vrijetijdsbesteding van deze doelgroepen
als insteek gebruikt.

5. Marketingmodel: vrijetijdsvoorzieningen worden door de gemeente
gebruikt om de lokale economie te ontwikkelen. Het aantrekken van
toeristen, investeerders, nieuwe bedrijven of nieuwe bewoners met liefst
bovenmodale inkomens staat daarbij voorop.

6. Cultureel model: de overheid intervenieert vanuit een politiek-culturele
stellingname in de vrijetijd. Het overbruggen van de kloof tussen
dominante, traditioneel als hoogstaand geclassificeerde cultuurvormen en
meer populaire cultuur geldt daarbij als doel. De grenzen tussen
`Cultuur' en meer triviaal vermaak vervagen.

Aan de hand van deze indeling is nagegaan welke visies op vrijetijd
voorkomen in het beleid van 's-Hertogenbosch. Het belang hiervan is dat de

i De gedachte dat het mogelijk is voor de overheid om zich in de hedendaagse
samenleving geheel niet te bemoeien met vrijetijd is overigens onjuist (Van der
Poel, 1993: 204-205). Het beleid op tal van andere terreinen, bijvoorbeeld
gezondheid en openbare orde, grijpt immers in op de vrijheid van vrijetijdsbeste-
ding. Wel kan de overheid proberen zo min mogelijk invloed uit te oefenen.
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gesignaleerde visies deels verklaren waarom het beleid is zoals het is. Beleid
wordt tenslotte gemaakt door beleidsmakers en bestuurders. Hun visies op de
taken en verantwoordelijkheden van de overheid op het gebied van vrijetijd, of
een specifieke vorm van vrijetijd, werken door in het beleid. Naarmate er
meer steun is voor een specifieke visie, zal deze sterker tot uitdrukking komen
in het beleid. Daarom is na deze inventarisatie nagegaan hoe invloedrijk de
diverse visies zijn voor het beleid. Daartoe is gekeken naar de relatieve sterkte
van de visies ten opzichte van elkaar, zoals die naar voren komt in de
uitgangspunten, doelstellingen én uitwerking van het beleid. Vooral de
relatieve sterkte van de visie uit het marketingmodel is onderzocht, omdat deze
visie het meest relevant is voor de onderzoeksvraag. Binnen de marketingvisie
gelden vrijetijdsvoorzieningen immers als middelen waarmee de economische
ontwikkeling van de stad kan worden gestimuleerd. De relatieve sterkte van de
marketingvisie ten opzichte van andere visies geeft aan hoeveel waarde de
politici en beleidsmakers aan deze visie toekennen. Toch geeft dat nog niet
altijd een volledig beeld van de relevantie van de marketingvisie voor het
beleid. In de praktijk blijkt de beleidsontwikkeling soms ook bepaald te
worden door andere invloeden dan alleen de specifieke visies op de taken en
verantwoordelijkheden van de overheid ten aanzien van vrijetijd. Daarom is
voor het Bossche beleid ook de relatieve sterkte bepaald van de marketingvisie
ten opzichte van dergelijke andere invloeden.

In het verlengde van de analyse naar de sterkte van de marketingvisie is
nagegaan hoeveel accent het productie-effect, leefmilieu-effect en imago-effect
krijgen in het beleid. Deze drie effecten staan voor de eerder onderscheiden
opvattingen over het belang van vrijetijd voor stedelijk-economische
ontwikkeling. Ze accentueren de positieve bijdrage die vrijetijd kan leveren
aan de economische productie in de stad, het lokale leefmilieu en het lokale
imago. De drie effecten behoren alle tot de marketingvisie. Waardering voor
de marketingvisie gaat echter niet altijd samen met waardering voor elk van de
afzonderlijke effecten. Daarom is nagegaan in hoeverre de aandacht voor de
verschillende effecten verband houdt met, en te begrijpen valt vanuit de
aandacht die er al dan niet op andere beleidsterreinen is voor deze effecten.

Bovenstaande analyse is op elk van de vier beleidscases toegepast. Dat levert
in eerste instantie case-specifieke bevindingen en verklaringen over de rol die
opvattingen over de bijdrage van vrijetijdsevenementen aan de stedelijke
ontwikkeling spelen in de beleidsbepaling. Samengenomen geven deze
bevindingen en verklaringen een beeld van de relevantie van de diverse
opvattingen in het gehele Bossche beleid voor evenementen. Voor dit hele
Bossche beleid wordt nog eenmaal gekeken naar de vraag waarom de effecten
al dan niet relevant zijn in dit beleid. Hierbij gaat het om twee verschillende
zaken.

Enerzijds wordt een aanvulling gegeven op kwesties die in de
case-specifieke behandeling nog onvoldoende zijn belicht. Deze aanvulling
maakt de verklaring die vanuit de beleidsontwikkeling bij de lokale overheid
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kan worden gegeven compleet. Anderzijds wordt nagegaan in hoeverre de
belangstelling van de gemeente 's-Hertogenbosch voor de effecten van de
marketingvisie te plaatsen is binnen de eerder besproken veranderingen rond
steden en vrijetijd (hoofdstuk 2). Daartoe wordt eerst de specifieke Bossche
situatie binnen deze veranderingen belicht. Vervolgens wordt deze situatie
gerelateerd aan de interesse van de gemeente voor de bijdrage van vrijetijds-
evenementen aan de stedelijke ontwikkeling. Het is hierbij niet meer mogelijk
om de drie effecten van vrijetijd op stedelijke ontwikkeling te onderscheiden.
Vergeleken met het abstractieniveau van het beeld van de lokale situatie is dit
onderscheid te gedetailleerd.

3.3 VIER CASES OVER BELEID VOOR EVENEMENTEN

In deze paragraaf wordt aan de hand van vier cases het beleid voor
evenementen van de gemeente 's-Hertogenbosch besproken. Bij elke case
wordt eerst het beleid kort beschreven. Details die veelzeggend zijn in het
grote geheel van het beleid, zijn in deze beschrijving weggelaten, omdat ze het
zicht op de grote lijn te zeer zouden kunnen verstoren. Deze informatie is
gestructureerd naar drie items: de aanleiding voor de ontwikkeling van het
beleid, de doelen die~met het beleid worden nagestreefd en de wijze waarop de
gemeente deze doelen probeert te bereiken. Het laatste item is voor de
overzichtelijkheid uiteengelegd in vijf aspecten: financiën, regelgeving,
organisatie, ruimte en programma.

Hierna volgen de bevindingen van de analyse. Er wordt eerst aangegeven in
hoeverre de verschillende visies op vrijetijd voorkomen en of er andere
relevante invloeden voor het beleid zijn. Wanneer de marketingvisie
voorkomt, is aangegeven of de belangstelling van de gemeente uitgaat naar het
productie-effect, het leefmilieu-effect of het imago-effect. Deze informatie
staat steeds onder het kopje `Visies'. In `Marketingvisie' wordt vervolgens
ingegaan op de vraag waarom de marketingvisie en de bijbehorende effecten
wel of niet binnen het beleid tot uitdrukking komen.

3.3.1 Grootschalige evenementen in de openbare ruimte van de
binnenstad

Aanleiding
In 1987 signaleert de gemeente 's-Hertogenbosch dat het aantal evene-

menten in de binnenstad groeit, en dat deze groei nadelige gevolgen heeft voor
de leefbaarheid en het leefmilieu in de binnenstad en risico's meebrengt voor
de openbare orde en veiligheid. Hier wil de gemeente iets aan doen.
Tegelijkertijd wil de gemeente duidelijkheid scheppen over de afwikkeling van
financiële kwesties rond evenementen. Ze wil een regeling treffen voor de
verrekening van haar kosten en ze wil duidelijke grondslagen ontwikkelen
voor het subsidiëren van evenementen. Dit alles is voor de gemeente
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aanleiding om een specifiek beleid te ontwikkelen voor grootschalige
evenementen in de openbare ruimte van de binnenstad. Omdat een aantal
evenementen in het kader van toeristische promotie worden gesteund door de
afdeling stadspromotie, wil de gemeente in het toekomstige beleid ook met
deze functie van evenementen rekening blijven houden.

De ontwikkeling van het beleid voor de evenementen in de openbare ruimte
wordt getrokken door de sector ruimtelijke planning in overleg met de afdeling
stadspromotie. De definitieve besluitvorming neemt enkele jaren in beslag,
namelijk tot 1991. Dit komt onder meer doordat de juridische afdichting van
diverse voorschriften in het beleid nogal wat tijd vergt.

A Doelen
Het beleid voor grootschalige evenementen in de Bossche binnenstad heeft

verschillende doelen. Een van de doelen is de kwaliteitsverhoging van zowel
de afzonderlijke evenementen als van het totale aanbod van grootschalige
evenementen in de binnenstad ('s-Hertogenbosch, 1991a: 5). De gemeente wil
hierdoor de evenementen laten bijdragen aan de beeldvorming over de stad.
Andere beleidsdoelen zijn de regulering van de druk op he[ leefmilieu in de
binnenstad en een uniforme behandeling van evenement-organisatoren bij

! financiële kwesties.

Het bereiken van de doelen
- Financiën

De gemeente gaat uit van het principe dat organisatoren zelf zorgen voor
de financiering van hun evenement. Alle onkosten die de gemeente heeft in
verband met evenementen in de openbare ruimte worden daarom in
rekening gebracht bij de organisatoren. Bovendien vraagt de gemeente een
vergoeding voor het gebruik van de openbare ruimte, voor de plaatsing van
podia en voor de inname van commerciële standplaatsen. Daarvoor gelden
vaste tarieven ('s-Hertogenbosch, 1991a).

Eventueel kunnen evenementen worden gesubsidieerd. Volgens het beleid
voor grootschalige evenementen heeft subsidiëring altijd kwaliteitsverh~i~
als doel. Andere richtlijnen worden binnen het beleid niet gegeven. De
uitwerking van het subsidiebeleid wordt overgelaten aan de reguliere
beleidsvelden. Van deze beleidsvelden beschikt echter alleen het culturele
beleidsveld over een ruim subsidiebudget (~ 3.3.2). ~

- Regelgeving
Om een evenement in de openbare ruimte te mogen organiseren, moet

een organisator een vergunning aanvragen bij de gemeente. Deze vergun-
ning kan worden geweigerd als een evenement de veiligheid, openbare
orde, zedelijkheid of gezondheid binnen de gemeente in gevaar brengt.
Aanvragen voor vergunningen voor grootschalige evenementen worden
daarnaast ook op diverse andere criteria getoetst. Hierbij gaat het vooral om
de kwaliteit en uniciteit van afzonderlijke evenementen ('s-Hertogenbosch,
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1991a). Het criterium uniciteit moet de kwalitatieve differentiatie van het
totale evenementenaanbod door het jaar heen waarborgen.

De gemeente kan diverse voorschrift~~.aan een vergunning verbinden.
Deze kunnen te maken hebben met de criteria waarop zij de
vergunningaanvraag toetst, maar ook met voorwaarden over aanvangs- en
sluitingstijden, ruimtegebruik of geluidsniveau. Binnen het beleid voor
grootschalige evenementen geeft de gemeente voorts voorschriften over het
maximale aantal evenementen dat gelijktijdig, of binnen een maand mag
worden gehouden in de openbare ruimte van de binnenstad
('s-Hertogenbosch, 1991a).

- Organisatie
Vergunningaanvragen voor grootschalige evenementen worden via een

vaste procedure eenmaal per jaar beoordeeld door een speciale
evenementencommissie. Deze evenementencommissie stelt gelijktijdig de
jaarlijkse evenementenkalender op, zodat de voorschriften over het
temporele gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad worden
nageleefd ('s-Hertogenbosch, 1991a).

- Ruimte
~De openbare ruimte in de binnenstad kan worden gebruikt voor eve-

nementen. Dit wordt met het beleid voor grootschalige evenementen
gereguleerd.

- Pr~gr-~.
De gemeente is voor het jaarlijkse evenementenprogramma in hoge mate

afhankelijk van derden, namelijk de organisatoren van evenementen. Met
subsidies kan de samenstelling van het programma eventueel meer
rechtstreeks worden beïnvloed, maar een ruim subsidiebudget bestaat alleen
voor culturele evenementen.

Visies
Met de stellingname dat organisatoren zelf zorg moeten dragen voor de

financiering van hun evenement hanteert 's-Hertogenbosch een minimalistis~e
invalshoek in haar beleid voor grootschalige evenementen. Daarnaast is de
marketingvisie aanwezig. Binnen de marketingvisie gaat de aandacht vooral uit
naar de bijdrage die evenementen zouden kunnen leveren aan het imago van
de stad. Naar een eventuele gunstige bijdrage van de grootschalige
evenementen aan de economische productie of het leefmilieu wordt niet
gekeken. Het leefmilieu vormt overigens wel een aandachtspunt binnen het
beleid, maar daarbij gaat het niet om een positieve bijdrage van evenementen
als wel om de druk die zij in de binnenstad veroorzaken.

Van deze twee visies is de minimalistische visie het sterkst aanwezig in het
beleid voor grootschalige evenementen. Vanuit deze visie laat de gemeente het
verzorgen van het aanbod van vrijetijdsevenementen voor een belangrijk deel
over aan derden. Ze reguleert echter wel de wijze waarop dezen de openbare
ruimte gebruiken. Dit doet ze om te voorkomen dat er problemen ontstaan of
dat de druk op het leefmilieu in de binnenstad te groot wordt.
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De marketingvisie is relatief zwak vertegenwoordigd. Het imago-effect wordt
in de beleidsnota van 1991 weliswaar als een belangrijk punt naar voren
geschoven, maar de vraag welke beeldvorming er zou moeten worden
gestimuleerd blijft daarbij open. Er wordt alleen aangegeven dat er een
gedifferentieerd aanbod van evenementen zou moeten zijn dat de rijke
schakering aan leefmilieus in de stad weerspiegelt ('s-Hertogenbosch, 1991a: 5
en 7). De vraag in hoeverre het al bestaande evenementenaanbod aan dat
beginsel voldoet, wordt echter niet gesteld.

Voor het bereiken van deze gevarieerde beeldvorming is de gemeente
grotendeels afhankelijk van het aanbod van derden. Door hun aanvraag voor
een evenementvergunning te toetsen op het criterium `unieke formule' kan ze
gelijkvormigheid in het aanbod tegengaan. Ze kan er echter niet mee
bevorderen dat er evenementen worden georganiseerd op terreinen die voor de
beeldvorming van de stad misschien nog te weinig aandacht krijgen. De enige
mogelijkheid die ze daartoe heeft is het verstrekken van subsidie. De verdeling
daarvan wordt echter niet gereguleerd vanuit het beleid voor grootschalige
evenementen, maar vanuit het beleid van reguliere beleidsvelden.

Marketingvisie
De relatief zwakke positie van de marketingvisie en het daarbijbehorende

imago-effect binnen het Bossche beleid voor grootschalige evenementen heeft
verschillende oorzaken. Een van die oorzaken is de aanleiding voor de
ontwikkeling van het beleid. In die aanleiding lag het accent immers op de
beoordeling van evenementen als activiteiten die druk veroorzaken op de
binnenstad en problemen meebrengen voor de openbare orde en veiligheid.
Daarnaast was er behoefte aan een eenduidige afwikkeling van financiële
kwesties. De promotionele waarde van evenementen werd als laatste
aandachtspunt toegevoegd. In de beleidsontwikkeling werd hier echter maar
weinig waarde toegekend. A1 in een vroeg stadium, in 1987, werd de
promotionele waarde verbonden met de kwaliteit en variëteit van evenementen
('s-Hertogenbosch, 1989d). Vervolgens werd in 1988 geconstateerd dat de
kwaliteit en differentiatie van de evenementen zich tussen 1985 en 1988
vanzelf al gunstig had ontwikkeld. Daarnaast werd opgemerkt dat andere
financieringsbronnen dan de gemeente inmiddels belangrijker waren geworden
voor diverse evenementen. ~e, conclusie was dan ook dat het beleid de
kwaliteit en differentiatie van de evenementen niet actief inet subsidies hoefde
te bevorderen ('s-Hertogenbosch, 1989d).

In dezelfde tijd echter begint het stadsbestuur ook een discussie over de
toekomst van de stad. Daarbij komt de beeldvorming of profilering, van de
stad naar voren als een mogelijk belangrijk punt voor de stedelijke
ontwikkeling dat meer aandacht zou moeten krijgen op diverse terreinen
binnen het gemeentelijk beleid. Hiermee wordt profilering een uitgesproken
aandachtspunt voor het beleid op verschillende terreinen, waaronder
evenementen. Deze profilering sluit enigszins aan bij het begrip promotie,
maar het accent is anders. Bij p~filering gaat het om het scheppen van een
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beeld van de stad, terwijl promotie meer in de sfeer van reclame ligt. Bij de
ontwikkeling van het beleid voor grootschalige evenementen, blijven de eerder
gevormde ideeën over de promotionele waarde van evenementen echter het
belangrijkst. De enige verandering is dat ze in 1991 onder de noemer
`beeldvorming' worden gepresenteerd.

Ter verdediging van de beleidsmakers kan worden opgemerkt dat de ideeën
over de profilering van de stad zich op dat moment nog in een pril stadium
bevonden en nog niet waren uitgekristalliseerd. Zo was het belangrijkste
aanknopingspunt dat de discussie over de stad voor evenementen opleverde het
adagium `Den Bosch Ontmoetingsstad' ('s-Hertogenbosch, 1989a; 1991a). De
term ontmoetingsstad is echter dermate algemeen dat het de beleidmakers
weinig houvast geeft voor de beeldvorming van hun stad.

Een laatste oorzaak voor de zwakke positie van de marketingvisie en het
imago-effect is~dathet subsidiebudget voor evenementen een heikel punt is
binnen de gemeente. Dit budget is van belang omdat daarmee de evenementen
die de beeldvorming ondersteunen gestimuleerd zouden kunnen worden. Bij de
voorbereiding van het beleid voor grootschalige evenementen was het
aanvankelijk de bedoeling dat er één budget zou worden gevormd dat vanuit
het beleid voor grootschalige evenementen zou worden verdeeld. Dat idee
stuitte echter op weerstand van degenen die betrokken waren bij het culturele
beleid en de culturele evenementen die vanuit dit beleid al langer werden
ondersteund. Daarom is toen formeel gesteld dat er twee aparte budgetten
zouden komen. In de praktijk is echter alleen bij cultuur een ruim budget
gerealiseerd.

Er is in het Bossche beleid geen aandacht voor een mogelijke positieve
bijdrage van evenementen aan het leefmilieu of de economische productie.
Wat het leefmilieu betreft worden de grootschalige evenementen door de
betrokken beleídmakers vooral beschouwd als activiteiten die overlast en druk
veroorzaken. Vanuit die positie is het moeilijk om ze te zien als activiteiten
die de stad aantrekkelijker kunnen maken. Het ontbreken van aandacht voor
het productie-effect is minder eenvoudig te verklaren. Een factor is dat diverse
beleidsmakers en bestuurders commercialiteit rond evenementen afwijzen
('s-Hertogenbosch, 1989a: 27). Daarnaast speelt mee dat het productie-effect
van vrijetijd sowieso weinig aandacht krijgt binnen de gemeente. Alleen het
toeristische beleid heeft er belangstelling voor. In de tijd dat het beleid voor de
grootschalige evenementen werd vastgesteld, was de aandacht binnen het
toeristisch beleid echter geconcentreerd op andere vrijetijdsvoorzieningen dan
evenementen ('s-Hertogenbosch, 1991e).

3.3.2 Culturele evenementen

Aanleiding
In de jaren tachtig geeft de gemeente 's-Hertogenbosch subsidies aan

uiteenlopende evenementen. Der ronr~s.l~gen voor het verlenen van deze
subsidies zijn echter onduidelijk. Aan het eind van de jaren tachtig, begin
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jaren negentig wordt de subsidiëring van evenementen onderwerp van
discussie (~ 3.3.1). Een gevolg van deze discussie is dat in 1991 vanuit het
culturele beleid wordt aangegeven op welke grondslagen de subsidiëring van
culturele evenementen voortaan wordt gebaseerd ('s-Hertogenbosch, 1991b).

In dezelfde tijd komt ook de betrokkenheid van de gemeente bij cultuur ter
discussie te staan ('s-Hertogenbosch, 1989a). Daarbij gaat het in het bijzonder
om de betekenis van cultuur voor de stad, en om de taken en verantwoorde-
lijkheden van de gemeente met betrekking tot cultuur. De uitkomst van deze
discussie is dat de gemeente het belang van de culturele evenementen voor de
stad expliciet onderschrijft ('s-Hertogenbosch 1992a).

Bij drie grote culturele evenementenZ, die niet alleen subsidie krijgen van
de gemeente maar vanouds ook met materiële en personele middelen worden
gesteund, spelen in het begin van de jaren negentig nog twee andere kwesties
een rol. Enerziids veroorzaakt de historisch gegroeide materiële en personele
betrokkenheid van de gemeente onduidelijkheid over de verdeling van taken en
verantwoordelijkheden tussen de gemeenten en de organiserende stichtingen.
Anderzijds geeft ook de jaarlijkse aanvraagprocedure voor subsidies
problemen. De hiermee gepaard gaande onzekerheid over de overheidssteun
bemoeilijkt de contacten van de organisatoren met potentiële sponsors,
waardoor de financiële onzekerheid van de organisatoren nog verder groeit.
Deze financiële onzekerheid maakt het weer moeilijk voor de organisatoren
om afspraken te maken voor de wat langere termijn. Dit is nadelig voor de
samenstelling van het programma van evenementen, omdat personen en
groepen soms al meerdere jaren van tevoren gecontracteerd moeten worden.

Doelen
Met haar subsidiebeleid beoogt de gemeente evenementen te ondersteunen

die de betrokkenheid van het publiek bij cultuur bevorderen, die het niveau
van de organiserende instellingen verhogen, en die zowel deze instellingen als
's-Hertogenbosch profileren ten opzichte van concurrerende instellingen of
steden ('s-Hertogenbosch, 1991b).

Voor de drie grote culturele evenementen die de gemeente ook anderszins
ondersteunt, moet het beleid duidelijkheid scheppen over de verdeling van
taken en verantwoordelijkheden over de gemeente en diverse organisatoren.
Ook moet het beleid de financiële zekerheid voor de langere termijn vergroten
('s-Hertogenbosch, 1994a).

Het bereiken van de doelen
- Financië~

-Vanaf 1991 heeft de gemeente 's-Hertogenbosch één subsidiebudget voor
culturele evenementen. Voor dit budget zijn diverse budgetten
samengevoegd die oorspronkelijk niet allemaal specifiek bestemd waren

2 Deze drie evenementen zijn het Theaterfestival Boulevard, het Jeugdkunstfestival
en het Internationaal Vocalisten Concours.
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voor culturele evenementen, maar er wel regelmatig voor werden gebruikt.
Organisatoren van culturele evenementen kunnen jaarlijks subsidie
aanvragen uit dit budget ('s-Hertogenbosch, 1991b).

In 1991 bedroeg het samengestelde budget bijna f 130.000,-. In latere
jaren is dit bedrag verhoogd met gelden die beschikbaar werden gesteld
voor de uitwerking van de aandachtspunten uit de algemene discussie over
cultuur, zoals het belang van de culturele evenementen voor de stad.
Hierdoor was het budget in 1994 gegroeid tot ruim f 215.000,-
('s-Hertogenbosch, 1994a).

Met de organisatoren van de drie evenementen die voorheen voor een
belangrijk deel in samenwerking met de gemeente werden georganiseerd,
worden schriftelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken behelzen de
gemeentelijke ondersteuning voor de evenementen gedurende meerdere
jaren en de wederzijdse verantwoordelijkheden van de organisatoren en de
gemeente. In de betreffende c4nvenanten wordt ook de geldelijke waarde
vastgelegd van de kosten die de gemeente heeft door haar materiële en
personele betrokkenheid bij deze evenementen. Voorheen waren die kosten
grotendeels onzichtbaar. Daarbij blijkt dat de drie evenementen samen in
1995 bijna zeven ton aan subsidie ontvangen'. Ongeveer f 80.000,- van dit
bedrag wordt gedekt uit het samengestelde budget ('s-Hertogenbosch,
1994a; 1994b; 1995).

- Regelgeving
Aan de subsidiëring en ondersteuning van evenementen zijn diverse

voorwaarden en afspraken verbonden (zie `Organisatie' en `Programma').
Voor grootschalige culturele evenementen in de openbare ruimte van de
binnenstad gelden daarnaast ook de regels uit het beleid voor grootschalige
evenementen (~ 3.3.1).

- Organisatie
De gemeente neemt organisatorisch wat meer afstand van de drie

culturele evenementen waarbij zij in het verleden nauw betrokken was. De
organisatie van twee van deze evenementen wordt zelfs geheel buiten het
gemeentelijk apparaat gebracht. Voor alledrie de evenementen worden
meerjarige afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden van
de gemeente en de organisatoren. Deze afspraken worden vastgelegd in
convenanten. Aan het einde van een contractperiode en voorafgaand aan het
sluiten van een nieuw convenant wordt geëvalueerd in hoeverre de
evenementen hebben voldaan aan de overeengekomen doelstellingen voor
culturele evenementen ('s-Hertogenbosch, 1994a; 1994b; 1995). Andere
gesubsidieerde culturele evenementen worden overigens ook geëvalueerd
('s-Hertogenbosch, 1991b).

3 Per evenement zijn de bedragen in 1995 als volgt. Theaterfestival Boulevard:
f 254.950,-; Jeugdkunstfestival f 206.000,-; Internationaal Vocalisten Concours
f 238.930,-. Net als voorheen worden deze subsidies deels in natura verstrekt.
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- Ruimte

~~ De culturele evenementen vinden hoofdzakelijk plaats in de binnenstad.
Afhankelijk van het evenement kan dat zijn in een of ineer permanente
culturele accommodaties en~of in delen van de openbare ruimte.

- Programma
Via de subsidieverlening kan de gemeente het aanbod van culturele

evenementen in de stad beïnvloeden. In 1991 geeft ze aan dat ze in beginsel
zes jaarlijks terugkerende evenementen wil subsidiëren die betrekking
hebben op vier speciiieke kunstvormen'. De gemeente beschouwt deze
kunstvormen als de sterke onderdelen van het reguliere cultuuraanbod in de
stad. Evenementen op deze terreinen zouden zowel de culturele identiteit
van de stad sterker profileren, als het reguliere cultuuraanbod versterken.
Om dit laatste aspect veilig te stellen, worden alleen evenementen
gesubsidieerd die verbonden zijn aan reguliere culturele instellingen in de
stad.

Van de zes evenementen die de gemeente 's-Hertogenbosch op deze
terreinen voor ogen staan, vinden er tot op heden vier structureel plaats. Dit
zijn Theaterfestival Boulevard, het Internationaal Vocalisten Concours
(IVC), het Jeugdkunstfestival en Popwerk. Ze werden allevier ook al
gesubsidieerd voordat de gemeente deze beleidslijn voor subsidiëring
vastlegde. De Boulevard, het IVC en het Jeugdkunstfestival kregen
daarnaast ook materiële en personele ondersteuning (zie financiën). Voor de
organisatie van de twee nog ontbrekende evenementen zijn inmiddels op
initiatief van de gemeente enkele aanzetten gegeven. In 1995 hadden die
nog niet geleid tot het oorspronkelijk beoogde resultaat.

Naast de zes jaarlijks terugkerende evenementen wil de gemeente in
beginsel ook kleinere, incidentele evenementen subsidiëren. Deze hoeven
niet aan te sluiten op sterke onderdelen uit het reguliere cultuuraanbod,
maar ze moeten wel artistiek niveau hebben. Van deze subsidiemogelijkheid
is in het begin van de jaren negentig echter weinig gebruik gemaakt.

Visies
Binnen de Bossche beleidsontwikkeling rond culturele evenementen komen

drie visies op vrijetijd naar voren. Zowel de visies uit het minimalistische
model, het verzorgingsmodel als het marketingmodel komen voor.

De minimalistische visie is impliciet aanwezig. Zij geldt voor de
evenementen die niet passen bij de opvatting over cultuur die in het culturele
beleid wordt gehanteerd. Evenementen die niet op het terrein van de kunsten
liggen, vallen hierdoor bij voorbaat buiten dit beleid.

De verzorgingsvisie is aanwezig in het doel van de gemeente om met de
culturele evenementen de betrokkenheid van het publiek bij cultuur te

a De vier kunstvormen betreffen kleinschalig theater, popmuziek, klassieke muziek
of hedendaagse muziek in de klassieke traditie, en de beeldende kunsten
('s-Hertogenbosch, 1991b).
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vergroten ('s-Hertogenbosch, 1991b, 1994b). Dit doel wijst strikt genomen
niet per se op een verzorgingsvisie, maar de ideeën erachter laten zien dat het
wel degelijk in de lijn van de verzorgingsvisie ligt. Een eerste idee is dat het
in tijd en ruimte geconcentreerde aanbod van kunst tijdens een evenement het
voor de bezoekers mogelijk maakt om daarbinnen dwarsverbanden te leggen.
De individuele culturele ontwikkeling van de bezoekers zou dus via de
evenementen worden bevorderd, waardoor hun belangstelling voor het
cultuuraanbod toeneemt en hun cultuurparticipatie wordt gestimuleerd. Een
tweede relevant idee is de opvatting dat cultuur een positief effect zou hebben
op mensen omdat het hen confronteert met een andere kijk op de wereld en op
henzelf, en omdat het hun creativiteit stimuleert ('s-Hertogenbosch, 1992a).
De gemeente gebruikt deze opvatting om haar culturele beleid te
onderbouwen. Omdat dit culturele beleid de basis vormt voor het beleid voor
culturele evenementen, is de opvatting ook relevant voor het beleid voor
culturele evenementen.

Ten slotte komt ook de marketit]gYisie voor in het beleid voor culturele
evenementen. Deze visie wordt de laatste jaren zelfs sterker benadrukt dan de
verzorgingsvisie. Binnen de marketingvisie heeft de gemeente aandacht voor
zowel het imago-effect als het leefmilieu-effect. Het imag-o-effect is verbonden
met de doelstelling om de stad via culturele evenementen naar buitenstaanders
te profileren ('s-Hertogenbosch, 1991b). A1 in 1991 wordt deze doelstelling in
het subsidiebeleid naar voren geschoven. Met de afronding van de discussie
over het gehele culturele beleid van de gemeente wordt de doelstelling nog
eens expliciet bevestigd. De evenementen gelden vanaf dan als een van de drie
items5 op cultureel gebied waarmee de stad zal worden geprofileerd. Bij deze
profilering gaat het de gemeente overigens niet zomaar om naamsbekendheid.
Het gaat haar om het uitdragen van de culturele identiteit van de stad
('s-Hertogenbosch, 1991b; 1992a).

Het- l~~fmilieu-eff~Gt is bij het beleid voor culturele evenementen geen
expliciet aandachtspunt, maar het ligt er wel in besloten. Strikt genomen
verwacht de gemeente dit effect vooral van een veelzijdig en kwalitatief goed
aanbod van permanente, regulier ondersteunde culturele voorzieningen
('s-Hertogenbosch, 1991; 1992a). Tegelijk verwacht ze echter dat de culturele
evenementen die zij subsidieert, de kwaliteit van deze reguliere instellingen
bevorderen. Impliciet wordt van deze evenementen dus ook een indirecte
bijdrage verwacht aan het leefmilieu-effect.

Naast deze visies op vrijetijd werkt ook nog een andere invloed door in het
beleid voor culturele evenementen. Deze andere invloed heeft te makem met de
focus op regulier ondersteunde culturele instellingen die binnen het culturele
beleid bestaat. Deze focus wordt een aantal jaren eerder door het stadsbestuur
opgemerkt en bekritiseerd ('s-Hertogenbosch, 1989a: 27). In het beleid voor
culturele evenementen komt hij opnieuw naar voren. Zo wordt met de

5 De andere twee beeld~-or-mende elementen zijn cultuur-historische verworven-
heden en de beeldende hunsten.
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uitwerking van het subsidiebeleid in 1991 vooral de positie versterkt van
evenementen die ook al eerder vanuit het culturele beleid werden ondersteund.
Voorts is de focus herkenbaar in het formele uitgangspunt om bij voorkeur
evenementen te ondersteunen die aansluiten bij sterke onderdelen in het
reguliere culturele aanbod. Ten slotte komt de focus nog eens extra naar voren
in het handelen van de gemeente bij twee structureel gesubsidieerde
evenementen waarbij de oorspronkelijke relatie met sterke onderdelen uit het
reguliere aanbod inmiddels is verzwakt. Zo zou ten-~,~ste,het Internationaal
Vocalisten Concours (IVC) aansluiten op het sterke onderdeel klassieke
muziek. Maar met het vertrek van Het Brabants Orkest uit 's-Hertogenbosch
in 1992 is de positie van dit onderdeel aangetast en kan er worden gevraagd of
de klassieke muziek in 's-Hertogenbosch nog wel zo sterk aanwezig isb.
Daarnaast heeft het IVC sindsdien ook geen band meer met reguliere culturele
instellingen in 's-Hertogenbosch. Officieel is die band echter wel een
voorwaarde voor structurele subsidiëring van evenementen ('s-Hertogenbosch,
1991b)'. Ten tweede is het Jeugdtheaterfestival op initiatief van de externe
mede-organisatoren vanaf 1995 omgezet in een Jeugdkunstfestival. Dit festival
richt zich op drie disciplines, te weten jeugdtheater, -dans en -muziek. Van
deze drie sluit alleen het jeugdtheater aan op een sterk onderdeel uit het
reguliere kunstaanbod, namelijk het kleinschalig theater. De twee laatste
disciplines zijn binnen het cultureel beleid nooit eerder opgemerkt als sterke
elementen uit het Bossche reguliere kunstaanbod. Toch blijft de gemeente het
evenement steunen ('s-Hertogenbosch, 1994b). In verband met de verandering
is de subsidie voor het evenement zelfs met f 40.000,- verhoogd.

Op dit punt rijst de vraag welke invloed het belangrijkst is voor het
handelen van de gemeente ten aanzien van culturele evenementen: de focus op
instellingen en organisatoren die al langer worden ondersteund vanuit het
culturele beleid of de visies op de taken en belangen van de overheid met
betrekking tot cultuur? De voortzetting van de ondersteuning aan het IVC en
Jeugdkunstfestival zou kunnen doen vermoeden dat de focus op instellingen en
organisatoren het belangrijkst is. Toch is die conclusie te voorbarig. De
culturele evenementen zijn voor de gemeente ook een middel om de stad te

6 Over het toen nog dreigende vertrek van Het Brabants Orkest werd in 1989 vanuit
het cultureel beleid gesteld `behoud van Het Brabants Orkest is immers wel een
noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor behoud van het
muziekklimaat' ('s-Hertogenbosch, 1989c). Het Brabants Orkest gold dus
blijkbaar als een onmisbaar element voor de kracht van het reguliere aanbod in
klassieke muziek.

~ Bij de subsidieverlening aan het IVC is vastgelegd dat het IVC werkt aan de
versterking van haar band met de culturele infrastructuur in 's-Hertogenbosch. In
1995 was er echter nog niet meer bereikt dan dat Bossche amateurkunstenaars
schriftelijk waren benaderd om het concours als toeschouwer bij te wonen
('s-Hertogenbosch, 1995).



52
profileren. Hierbij is ze echter afhankelijk van derden en heeft ze niet alles
zelf in de hand. De veranderingen die maken dat het IVC en
Jeugdkunstfestival in het begin van de jaren negentig niet meer geheel
aansluiten op sterke onderdelen in het reguliere cultuuraanbod, worden door
externe factoren beïnvloed. Een acute beëindiging van de steun aan beide
evenementen zou ertoe leiden dat de gemeente beduidend minder mogelijk-
heden overhoudt om de stad te profileren. De voortzetting van de subsidie is
daarom ook van belang voor de marketingvisie. Bovendien is er voor de
verminderde aansluiting van de evenementen op het reguliere aanbod ook een
alternatieve oplossing, namelijk het oppeppen van reguliere onderdelen waar
de evenementen bij aansluiten. Met het IVC wordt dat al geprobeerd. Volgens
de afspraken uit het convenant heeft de organisator de taak om te proberen
nieuwe activiteiten van de grond te krijgen ('s-Hertogenbosch, 1995).

Voortzetting van de steun sluit dus aan bij zowel de marketingvisie in het
beleid voor de culturele evenementen, als bij de focus op al langer
ondersteunde culturele organisaties. De ontwikkelingen in de jaren negentig,
de jaren waarvoor het subsidiebeleid geldt, geven geen antwoord op de vraag
naar het relatieve belang van deze twee invloeden op het gevoerde beleid. Een
blik op eerdere jaren geeft wel enig houvast. Aan de ene kant is dan van
belang dat het stadsbestuur al in 1989 constateerde dat het cultureel beleid zich
sterk concentreert op regulier ondersteunde organisaties. Omdat deze
constatering werd gedaan op grond van een doorlichting van bestaand beleid,
mag worden aangenomen dat die focus er ook al voor 1989 was
('s-Hertogenbosch, 1989a: 27). Aan de andere kant is van belang dat in
datzelfde jaar de marketingvisie wordt geïntroduceerd in het Bossche
podiumkunstenbeleid. Daarbij verdringt zij de verzorgingsvisie, die tot dan
centraal stond in dit beleid, van de eerste plaats. Deze verzorgingsvisie verliest
haar oude positie omdat inmiddels wordt onderkend dat de doelstelling uit
deze visie, het creëren van een breed aanbod dat iedereen iets te bieden heeft,
financieel onbereikbaar is. Ook wordt voorzien dat daardoor de financiële
mogelijkheden voor de ontwikkeling van sterke kanten in het culturele klimaat
in het gedrang komen ('s-Hertogenbosch, 1989c). Op grond van de
marketingvisie worden daarom binnen het podiumkunstenbeleid drie sterke
onderdelen in het reguliere aanbod aangewezen waarvan de verdere
ontwikkeling zal worden gestimuleerd. De introductie van de marketingvisie in
het podiumkunstenbeleid is daardoor uiterst relevant voor het latere beleid
rond culturele evenementen. Drie van de vier sterke onderdelen uit het
reguliere cultuuraanbod waar de evenementen op aan moeten sluiten, behoren
namelijk tot de podiumkunsten. Voor het vierde sterke onderdeel, de

;beeldende kunsten, bestaat tot op heden geen jaarlijks terugkerend evenement.
Binnen de culturele beleidssector was dus eerder sprake van een focus op

permanente, reguliere culturele instellingen dan van belangstelling voor de
marketingvisie. De vier evenementen die tegenwoordig gesubsidieerd worden
op basis van het subsidiebeleid uit 1991, ontvingen ook al langer gemeentelijke
ondersteuning. Het is dan ook aannemelijk dat de focus op specifieke or-
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ganisaties meer invloed heeft gehad bij de voorbereidingen voor het beleid
voor culturele evenementen dan de marketingvisie. Desondanks is de
marketingvisie wel belangrijk voor de ontwikkeling van het subsidiebeleid
voor culturele evenementen. Voor de gemeentelijke besluitvorming over het
voorstel zou een historische focus op bepaalde organisaties immers moeilijk als
een serieuze onderbouwing voor het beleid hebben kunnen fungeren. Voor het
bredere kader van het culturele beleid werd die focus juist bekritiseerd. Uit het
tot nu toe gevoerde beleid voor de culturele evenementen blijkt ook niet dat de
focus op regulier ondersteunde organisaties belangrijker is dan de marketing-
visie. Vooralsnog gaan beide blijkbaar prima samen.

Marketingvisie
Binnen het Bossche beleid ten aanzien van culturele evenementen is de

marketingvisie een belangrijk element. Daarbij gaat het in het bijzonder om
het imago-effect. De aandacht voor het imago-effect houdt verband met de
grote belangstelling voor een meer uitgesproken beeldvorming over de stad
zoals die naar voren kwam in de discussie over de toekomst van 's-Herto-
genboschg ('s-Hertogenbosch, 1989a). Hoewel deze beeldvorming niet alleen
werd gewenst voor cultuur, kreeg de culturele profilering van de stad binnen
die discussie wel specifieke aandacht. De culturele profilering werd expliciet
vermeld als een aandachtspunt waarop het culturele beleid moest inhaken. Een
saillant detail hierbij is dat het bij de culturele profilering niet alleen ging om
profilering op basis van kunstuitingen, maar dat er ook aandacht werd ge-
vraagd voor diverse andere uitingen van menselijk handelen. Vanuit het
traditioneel op de kunsten gerichte culturele beleid is de aanwijzing echter
specifiek in de richting van de kunsten uitgewerkt.

Het leefmilieu-effect heeft in het beleid voor de culturele evenementen een
zwakke -positie. Dit komt doordat de evenementen alleen indirect kunnen
bijdragen aan het leefmilieu-effect. Die bijdrage bestaat uit hun kwaliteitsver-
hogende invloed op reguliere culturele instellingen. Het leefmilieu-effect neemt
trouwens ook in het bredere culturele beleid geen uitgesproken sterke positie
in. Het is slechts een van de vele argumenten waarmee dit beleid wordt
onderbouwd. Andere argumenten zijn bijvoorbeeld de noodzaak van een breed
pakket van culturele voorzieningen, de wil om een breed samengestelde
publieksgroep te bereiken of het stimuleren van nieuwe ontwikkelíngen.

Het productie-effect krijgt geen aandacht binnen het beleid voor culturele
evenementen. Dit komt doordat een aantal beleidsmakers en bestuurders
negatief oordelen over de commercialiteit rond evenementen. Daarnaast is er
binnen de gemeente alleen in het kader van het toeristisch beleid aandacht
voor het productie-effect van vrijetijd. Vanuit het toeristisch beleid is er echter

8 Eerder is gewezen op de introductie in 1989 van de marketingvisie in het Bossche
podiumkunstenbeleid. Ook die introductie hield al verband met de belangstelling
voor stedelijke profilering die in de discussie over de toekomst van de stad werd
geaccentueerd ('s-Hertogenbosch, 1989c: 2).
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pas sinds 1995 serieuze aandacht voor verschillende culturele evenementen
(KPMG, 1995).

3.3.3 Sportcentrum Maaspoort

Aanleiding
In 1980 maakt de gemeente 's-Hertogenbosch plannen voor de bouw van

een sporthal in de nieuwbouwwijk Maaspoort. Op grond van de behoefte-
raming voor gemeentelijke sportaccommodaties uit 1979 wordt een extra
sporthal binnen de stad wenselijk geacht. De locatie in de wijk Maaspoort is
daarbij gunstig voor de spreiding van de sporthallen over de stad. Ongeveer
tegelijkertijd benadert de Bossche basketbalvereniging EBBC, die op dat
moment aan de top van het Nederlandse basketbal staat, de gemeente met
plannen voor een uitgebreid particulier sportcomplex waarin ook een sporthal
is gepland. De vereniging wil daarmee extra inkomsten verwerven om zich
beter te kunnen positioneren in het Europese basketbal. De gemeente wil wel
tegemoetkomen aan de ambities van de vereniging, maar een geheel particulier
complex is onmogelijk omdat de provincie daar bezwaar tegen heeft
('s-Hertogenbosch, 1981a). Daarom ontwikkelt de gemeente in samenwerking
met de Stichting Maaspoort, die inmiddels door de basketbalvereniging is
opgericht, plannen voor een gezamenlijke sportaccommodatie. Binnen de
nieuwe accommodatie zullen zowel de reguliere sportbeoefening door
bewoners, sportverenigingen en scholen plaatsvinden, als de evenementen en
horeca-activiteiten waarmee de Stichting Maaspoort9 extra middelen hoopt te
verdienen voor Europese topsport in 's-Hertogenbosch. De gemeente en de
Stichting Maaspoort investeren samen in het complex ('s-Hertogenbosch,
1981b).

In 1982 is het complex gereed. In de daaropvolgende jaren leveren de
activiteiten van de Stichting Maaspoort niet voldoende op om de leningen af te
lossen die zij bij de gemeente afsloot voor de financiering van haar deel van
het complex ('s-Hertogenbosch, 1985a). De gemeente neemt daarom in 1985
de eigendomsrechten over dat gedeelte over. De uitbating van de horeca in het
complex verpacht ze weer aan de Stichting Maaspoort. Hierdoor kan de
stichting inkomsten verwerven om de nog lopende schuld aan de gemeente af
te lossen. Een bijkomend voordeel van deze constructie is dat er geen
problemen ontstaan voor het personeel van het horecabedrijf.

Vanaf dat moment ligt de verhuur van de hal voor evenementen in beginsel
bij de gemeente. De dienst Lichamelijke Opvoeding, Sport en Recreatie stelt
hiervoor uitgangspunten op ('s-Hertogenbosch, 1985b). In de praktijk is het
echter vooral de Stichting Maaspoort die de accommodatie voor evenementen
exploiteert. Voor de stichting heeft dat het voordeel dat ze zelf invloed heeft

9 Voor de exploitatie van de accommodatie voor evenementen en horeca-activiteiten
worden twee aparte bedrijven opgericht door de Stichting Maaspoort, respectie-
velijk Humax B.V, en Mapex B.V..
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op de inkomsten die ze via de horeca-bestedingen van evenementbezoekers
verwerft. Daarnaast verdient ze ook aan aanvullende diensten die zij, in
combinatie met de verhuur van de hal, aan evenement-organisatoren levert.
Vanuit haar eigen uitgangspunten stelt de gemeente alleen enkele beperkingen
aan de activiteiten van de stichting. Vanaf 1987 gaat ook de gemeente actief
evenementen acquireren. Bovendien worden de afspraken over het gebruik van
de accommodatie door de Stichting Maaspoort, verder aangescherpt. De relatie
tussen de gemeente en de Stichting Maaspoort blijft gespannen en in het begin
van de jaren negentig besluit de gemeente dat de relatie met de Stichting
Maaspoort per 1 januari 1995 geheel wordt verbroken. De gemeente gaat
vanaf dan zowel de verhuur van de hal voor evenementen, als de exploitatie
van de horeca-faciliteit in de accommodatie geheel zelf regelen.

Doelen
Met de bouw van het sportcentrum Maaspoort in het begin van de jaren

tachtig beoogt de gemeente drie zaken ('s-Hertogenbosch, 1981b):

a. een sporthal realiseren voor regulier gebruik door bewoners,
verenigingen en scholen;

b. de Stichting Maaspoort de gelegenheid geven extra middelen te
verwerven om topsport in 's-Hertogenbosch te stimuleren;

c. een topsportaccommodatie binnen de eigen grenzen verkrijgen waar
nationale en internationale sportevenementen kunnen plaatsvinden die een
bijdrage leveren aan de promotie van de stad.

Als de gemeente zich in 1985 bezint op de uitgangspunten voor de exploitatie
heeft zij ten dele andere doelen. Het gaat haar op dat moment primair om het
veilig stellen van het reguliere gebruik van de accommodatie door bewoners,
verenigingen en scholen. Daarnaast wil ze ook de evenementenfunctie
handhaven, omdat het evenementenpubliek belangrijk is voor de uitbating van
de horeca in het sportcentrum.

Het bereiken van de doelen
- Financiën

.~De bouw van het sportcentrum Maaspoort kost 8,5 miljoen gulden. De
gemeente 's-Hertogenbosch betaalt daarvan 5,7 miljoen gulden. Dat is 2,4
miljoen gulden meer dan de sobere sporthal die de gemeente oorspronkelijk
wilde aanleggen zou hebben gekost. Voorzover deze extra investering kan
worden terugverdiend, is dat geen probleem. De gemeente voorziet echter
op dat moment al dat de jaarlijkse exploitatie-tekorten'o over het complex
hierdoor met 1,6 ton toenemen. Van dit bedrag wordt f 70.000,- gedekt
doordat de plannen voor een nieuwe sportzaal in stadsdeel Noord worden
geschrapt. In plaats daarvan komt in Noord een gymnastieklokaal. Dit is

~o Exploitatie-tekorten zijn een normaal gegeven bij sportaccommodaties.
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mogelijk omdat in de Maaspoort een sportzaal" is opgenomen die
oorspronkelijk niet op die locatie was gepland en die tevens dienst kan doen
voor stadsdeel Noord. De resterende f 90.000,- worden gedekt uit middelen
die voor knelpunten in de amateursport waren gereserveerd
('s-Hertogenbosch, 1981b).

Met de overname in 1985 van alle eigendomsrechten van de Stichting
Maaspoort over haar deel van het complex wordt de investering van de
gemeente nog hoger. Hierdoor stijgt het jaarlijks voorziene
exploitatie-tekort met nog eens 3,6 ton ('s-Hertogenbosch, 1985a).

Vanaf het begin betaalt de Stichting Maaspoort huur aan de gemeente als
zij de sporthal binnen de accommodatie wil gebruiken voor evenementen.
De sporthal is namelijk eigendom van de gemeente. Omdat de stichting een
ander deel van het complex bezit, is de oorspronkelijk afgesproken
huurprijs relatief laag. In 1987 wordt de huurprijs voor de stichting echter
verhoogd tot het bedrag dat de gemeente vraagt aan andere evenement-
organisatoren. Het verhuren van de hal voor evenementen heeft voor de
gemeente het voordeel dat het jaarlijkse exploitatie-tekort enigszins wordt
teruggebracht, want de verhuur levert meer op dan het reguliere gebruik
van de hal. Door vanaf 1995 de gehele accommodatie zelf te exploiteren
hoopt de gemeente efficiënter te kunnen werken en een kostenreductie te
bereiken.
Re~elg`eying

Voor 1985 gelden er nauwelijks regels voor het gebruik van de hal voor
evenementen door de Stichting Maaspoort. Vanaf 1985 legt de gemeente de
stichting echter beperkingen op. Met het gebruik voor niet-sportevenemen-
ten gaat ze alleen akkoord als deze evenementen het reguliere gebruik van
de hal niet te veel verstoren. Tegen het gebruik van de hal voor
sportevenementen heeft de gemeente geen bezwaren. Deze regels worden in
1987 verder aangescherpt: niet-sportevenementen die de stichting in de hal
wil (laten) organiseren, worden alleen toegelaten als het geen beurzen of
tentoonstellingen zijn12.
Organisati.e .

Tot ongeveer 1987 is alleen de Stichting Maaspoort betrokken bij de
evenementen in de hal. De stichting verhuurt de hal aan externe
organisatoren en levert deze tegelijk een aantal bijkomende diensten. De
huur wordt afgedragen aan de gemeente. Vanaf 1987 acquireert de
gemeente ook zelf evenementen. In tegenstelling tot de Stichting Maaspoort

t t De sportzaal wordt in het sportcentrum Maaspoort opgenomen omdat
basketbalvereniging EBBC daarop aandringt. De vereniging wil graag een goede
trainingszaal. De lokalisering in het sportcentrum is praktisch omdat EBBC in het
centrum ook belangrijke basketbalwedstrijden zal spelen en omdat de vereniging
met het sportcentrum via de Stichting Maaspoort extra middelen wil verdienen.

tz Voor beurzen en tentoonstellingen acht de gemeente de Brabanthallen geschikter.
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beperkt zij zich daarbij tot het verhuren van de hal. Vanaf 1995 is de
gemeente de enige organisatie die evenementen acquireert voor de
Maaspoort.

De horeca-faciliteiten in de accommodatie worden tot 1995 door de
Stichting Maaspoort uitgebaat. Daarna neemt de gemeente die taak over.
Voor het reguliere gebruik van het complex door bewoners, verenigingen
en scholen is de gemeente vanaf het begin de enige verantwoordelijke.
Ruimte

Het sportcentrum Maaspoort omvat een sporthal, een sportzaal en een
foyer met horecafaciliteiten13. Voor de evenementenfunctie van de
accommodatie is vooral de sporthal van belang. De sporthal en -zaal zijn
vanaf de bouw van de accommodatie eigendom van de gemeente. De foyer
is tot in 1985 eigendom van de Stichting Maaspoort, daarna is deze
eigendom van de gemeente ('s-Hertogenbosch, 1982; 1985a).
Programma

Voor het evenementenprogramma dat in de hal plaatsvindt is de gemeente
afhankelijk van de interesse van organisatoren voor de Maaspoort.
Bovendien was de gemeente tussen 1987 en 1995 deels, en voor 1987
geheel afhankelijk van de Stichting Maaspoort die evenementen acquireerde
voor de hal.

Op basis van de uitgangspunten die de gemeente in 1985 vaststelde, geeft
zij de voorkeur aan nationale en internationale topsportevenementen,
regionale sportkampioenschappen en -toernooien. Door de beperkingen voor
de acquisitie van evenementen die ze sinds 1985 aan de Stichting Maaspoort
oplegde, en haar eigen betrokkenheid bij de acquisitie sinds 1987, probeert
de gemeente een dergelijk programma te realiseren.

Visies
In het handelen van de gemeente 's-Hertogenbosch ten aanzien van het

sportcentrum Maaspoort komen verschillende visies op vrijetijd naar voren. Er
bestaat een verschil tussen de visies die worden gehanteerd voor het reguliere
gebruik van de hal en voor het gebruik van de hal voor evenementen. Vpqr
het reguliere gebruik van de accommodatie, door sportende bewoners,
sportverenigingen of scholen, staat gedurende de hele periode de
verzor~ingCV?~~? centraal. Al bij de eerste gemeentelijke plannen voor de bouw
van een sporthal gaat het om een hal die noodzakelijk wordt geacht. Deze
noodzaak leidt de gemeente af uit een schatting van de behoefte aan
sporthallen in de komende tien jaar. Hierbij gaat de gemeente er vanuit dat het
haar taak is om tegemoet te komen aan de belangstelling van de genoemde
groepen voor sport ('s-Hertogenbosch, 1979). Ook in latere jaren blijft deze
opvatting overeind ('s-Hertogenbosch, 1992b). Het reguliere gebruik van de

i3 De accommodatie omvat daarnaast ook nog een bowlingbaan, een vergaderzaal en
uiteraard ook kleedruimten en dergelijke. Deze zijn echter irrelevant voor de
besproken ontwikkelingen.
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accommodatie voor sportbeoefening door bewoners, verenigingen en scholen
staat steeds voorop.

De visies op het gebruik van de hal voor evenementen veranderen in de
loop der tijd. Bij de voorbereiding van de gezamenlijke plannen voor de
accommodatie zijn zowel een profitvisie als een marketingvisie herkenbaar.
Vanuit de profitvisie stemt de gemeente ermee in dat de Stichting Maaspoort
met haar dienstverlening aan evenement-organisatoren en haar
horeca-activiteiten geld verdient om topsport in 's-Hertogenbosch te steunen.
De marketingvisie is verbonden met de bijdrage aan de stadspromotie die
wordt verwacht van nationale en internationale evenementen die in de
accommodatie kunnen plaatsvinden. Daarnaast speelt bovendien de tijd een
belangrijke rol in de besluitvorming over de verandering van de oorspronke-
lijke plannen voor een sporthal. Toen de gemeenteraad in december 1981
instemde met de hogere gemeentelijke investeringen in de accommodatie, kon
ze al bijna niet meer terug ('s-Hertogenbosch, 1981b). Om de accommodatie
volgens het tijdschema in augustus 1982 te kunnen openen, moest de bouw
namelijk starten. Uitstel zou ertoe leiden dat de Jones Cup, een wereldtoernooi
voor basketbal, dat voor september 1982 in de hal was gepland, niet door zou
kunnen gaan. Dit zou een afgang zijn voor de gemeente. Daarnaast zou uitstel
van de besluitvorming ook betekenen dat de accommodatie de WIR-premie
zou mislopen, omdat het Rijk deze subsidieregeling zou afschaffen.

Voor de verandering van de plannen voor een sobere wijksporthal in de
plannen voor het gerealiseerde sportcentrum Maaspoort was in eerste instantie
dus vooral de profitvisie van belang. Zonder de profitvisie zou de gemeente
immers niet zijn gaan samenwerken met de Stichting Maaspoort. De
marketingvisie was bij deze ontwikkelingen het minst relevant. De argumenten
over het imago-effect kwamen pas naar voren op het moment dat de
gemeenteraad moest instemmen met de hogere investeringen van de gemeente.
Door de tijdsdruk kon de gemeenteraad toen al bijna niet meer afwijzend
beslissen.

Vanaf 1985, het jaar waarin de gemeente zich bezint over de evenementen
in de accommodatie komt het imago-effect uit de marketingvisie geheel niet
meer naar voren ('s-Hertogenbosch, 1985b). Voor de horeca-exploitatie wordt
het belangrijk gevonden dat er evenementen in de accommodatie zullen blijven
plaatsvinden, maar tegelijk geeft de gemeente prioriteit aan het reguliere
gebruik van de accommodatie door sportende bewoners, sportverenigingen en
scholen. Voor de evenementen komt hierbij opnieuw de profitvisie naar voren.
Het evenementenpubliek wordt van belang geacht voor de horeca-exploitatie
door de stichting Maaspoort, terwijl de horeca-exploitatie door deze stichting
de gemeente zowel de pachtsom oplevert, als de aflossing van nog openstaande
schulden. Later als ze de huurprijs die ze van de stichting Maaspoort vraagt,
verhoogt tot de prijs die ze in rekening brengt aan evenement-organisatoren
met wie ze zelf onderhandelt, komt de profiiyisie ten aanzien van evenementen
nog wat scherper naar voren.
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In deze periode treedt de gemeente overigens voornamelijk op als beheerder
van de accommodatie en niet als commerciële exploitant. Zo sluit ze bij
voorkeur meerjarencontracten met sportbonden die de hal voor
sportevenementen willen gebruiken. Dat heeft als voordeel dat ruim van
tevoren bekend is wanneer er evenementen in de hal zijn, zodat de gemeente
en de reguliere gebruikers van de hal hier rekening mee kunnen houden. Deze
reguliere gebruikers staan bij de gemeente voorop. Haar profitvisie op
evenementen verandert daar weinig aan. Want hoewel de evenementen het
jaarlijkse exploitatietekort drukken, vindt de gemeente 20 à 25 evenementen
per jaar voldoende.

Deze houding van de gemeente leidde tot spanningen met de Stichting
Maaspoort. Sportevenementen trekken namelijk lang niet altijd veel publiek.
Voor de gemeente maakt dat niet uit, want een hoog bezoekersaantal levert
haar geen extra inkomsten. Voor de Stichting Maaspoort echter is het aantal
bezoekers heel belangrijk. Ze verdient immers aan de horeca-verkopen aan
bezoekers. Daarnaast is voor de stichting een organisator die op korte termijn
een evenement wil organiseren, even welkom als een organisator die de ruimte
pas over een jaar nodig heeft, zolang het maar inkomsten oplevert.

Door deze spanningen is de relatie met de Stichting Maaspoort in 1995
beëindigd. Nu de gemeente zelf alle activiteiten binnen de accommodatie
beheert, zijn de tegengestelde belangen binnen één organisatie gebracht.

Marketing visi e
Alleen tijdens de voorbereidingen voor de bouw van het sportcentrum

Maaspoort komt de marketingvisie in het gemeentebeleid naar voren. Daarbij
gaat het enkel om het imago-effect, maar erg belangrijk is dit effect niet. De
geringe aandacht voor het imago-effect komt voort uit het sportbeleid van
waaruit de plannen worden voorbereid. In dit beleid is het imago-effect geen
structureel aandachtspunt.

Na 1985 speelt het imago-effect helemaal geen rol meer in de overwegingen
over de evenementen in de Maaspoort. De gemeente handelt dan vooral als
beheerder van de accommodatie en heeft geen aandacht voor de potentiële
effecten van evenementen. Het accent op de beheerdersrol komt voort uit het
gemeentelijk sportbeleid dat in deze jaren vooral op accommodaties en
accommodatiebeheer is gericht ('s-Hertogenbosch, 1989b).

Toch is het tegelijk opmerkelijk dat het imago-effect na 1985 niet meer
aandacht krijgt. Aan het eind van de jaren tachtig en het begin van de jaren
negentig is er immers binnen de gemeente als geheel wel belangstelling voor
beeldvorming over de stad. Deze aandacht komt voort uit de discussie over de
toekomst van de stad. Op- het-naorrte~nt dat de gemeente uitgangspunten opstelt
voor de evenementen in de Maaspoort is deze discussíe echter nog niet op
gang gekomen en wordt het belang van de beeldvorming over de stad nog niet
opgemerkt. Wanneer de discussie over de stad eenmaal op gang komt, is de
aandacht bovendien sterk gericht op de binnenstad. De Maaspoort ligt daar
echter zo'n vier kilometer buiten. Tot slot is van belang dat de ideeën over de
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beeldvotming van de stad in deze tijd vooral gaan over beeldvotming op basis
van eigen identiteit. De meeste evenementen in de Maaspoort dragen weinig
bij aan deze eigen identiteit, want ze worden vrijwel alle georganiseerd door
niet-Bossche organisatoren, zoals de landelijke sportbonden. Deze organisa-
toren kiezen voor de Maaspoort vanwege de kwaliteiten van de accommodatie
en haar geografische ligging, en niet vanwege een specifieke band met
's-Hertogenbosch.
De twee andere effecten uit de marketingvisie spelen geen enkele rol in het
handelen van de gemeente ten aanzien van evenementen in de Maaspoort. De
gemeente ziet zichzelf namelijk vooral als beheerder van de accommodatie.
Ook speelt mee dat het leefmilieu-effect en productie-effect van vrijetijd
sowieso weinig aandacht krijgen binnen de gemeente. Weliswaar is er enige
belangstelling voor het leefmilieu-effect in het cultuurbeleid, en voor het
productie-effect in het toeristisch beleid, maar in beide beleidstypen is vrijwel
geen aandacht voor evenementen in de Maaspoort ('s-Hertogenbosch, 1991e).

3.3.4 De Brabanthallen

Aanleiding
In de tweede helft van de jaren tachtig ontstaat binnen de gemeente

's-Hertogenbosch een discussie over de toekomst van de Brabanthallen. De
gemeente is op dat moment zowel eigenaar als exploitant van het complex
waar de wekelijkse veemarkt wordt gehouden en van tijd tot tijd ook
evenementen plaatsvinden. De geleidelijke inkrimping van de agrarische sector
vormt een bedreiging voor de continuïteit van het complex. Tegelijk wordt
gesignaleerd dat de markt voor niet-agrarische evenementen groeikansen biedt
(Beckers 8c de Beer, 1993). Daarbij gaat het overigens niet alleen om
vrijetijdsevenementen, maar ook om zakelijke bijeenkomsten of activiteiten
met een besloten karakter.

De gemeente wil de veemarkt handhaven. Voorts wil ze de evenementen-
functie uitbreiden. Voor een uitbreiding van de evenementenfunctie moet in
het complex worden geïnvesteerd. De gemeente wil de evenementenfunctie
echter niet in eigen beheer uitbreiden, omdat zij het idee heeft dat vooral bij
het organiseren van beurzen nogal wat zaken `via-via' worden geregeld. Dat
wil ze als overheidsorgaan niet verantwoorden. Daarnaast acht ze het voor het
slagvaardig functioneren van het complex bezwaarlijk als belangrijke financiële
beslissingen steeds weer binnen de gemeenteraad besproken moeten worden.
Samenwerking met een private onderneming heeft als voordelen dat de
onderneming investeert in de uitbreiding en dat het Rijk deze publiek-private
samenwerking subsidieert.

Doelen
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Brabanthallen is gericht op de

continuïteit van het complex. Naast het voortbestaan van de veemarkt, wordt
daarom een uitbreiding van de evenementenfunctie nagestreefd.
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Het bereiken van het doel
- Financiën

Libéma Vrijetijdsparken B.V., een prívate onderneming, investeert 4,6
miljoen gulden in de Brabanthallen. Een dochteronderneming van Libéma,
de B.V. Brabanthallen Exploitatie Maatschappij (B.V. BEM), huurt en
exploiteert de gebouwen.

- Regelgeving
De afspraken tussen de gemeente en haar private partners zijn

contractueel geregeld.
- Organisatie

De gemeente en Libéma zijn samen aandeelhouders van de N.V. Maat-
schappij voor Exploitatie van Industriële gebouwen (N.V. MEI). De N.V.
MEI is eigenaar van de gebouwen van de Brabanthallen. Vanaf 1 januari
1991 huurt de B.V. BEM de gebouwen van de N.V. MEI.

- Ruimte
Met de kapitaalinjectie van Libéma wordt een nieuwe evenementenhal

gebouwd en worden diverse andere ruimten gerenoveerd, zodat het complex
nu beter geoutilleerd is voor evenementen en andere bijeenkomsten. Voor
de wekelijkse veemarkt wordt bovendien een nieuwe vee-exporthal
gebouwd. De mogelijkheden voor meerdaagse evenementen zijn hierdoor
verruimd.

- Programma
In de Brabanthallen vinden uiteenlopende activiteiten plaats: zakelijke

bijeenkomsten, vakbeurzen, publieksbeurzen en overige publieksevenemen-
ten. Het aanbod is in eerste instantie in handen van de B.V. BEM, die weer
ten dele afhankelijk is van derden. De B.V. BEM organiseert namelijk niet
alleen zelf of in samenwerking met derden activiteiten. Ze verhuurt de
ruimte ook aan organisatoren van buiten.

Visies
In de gemeentelijke besluitvorming over de Brabanthallen speelt de

vrijetijdsfunctie van de accommodatie nauwelijks een rol. De uitbreiding van
de evenementenfunctie vindt plaats omdat hiermee de continuïteit van de
accommodatie en de veemarkt kunnen worden veiliggesteld. De bijkomende
vrijetijdsfunctie van het complex en het daardoor veranderende aanbod van
vrijetijdsvoorzieningen in de stad, is echter geen discussiepunt.

Voorzover er bij de ontwikkelingen rond de Brabanthallen sprake is van een
visie op vrijetijd komen zowel de profit-visie als de marketingvisie voor. De
marketingvisie is in deze situatie onlosmakelijk verbonden met de profitvisie.
Zonder de commerciële mogelijkheden van de evenementen, die vanuit de
profitvisie worden waargenomen, zouden de evenementen immers geen
bijdrage kunnen leveren aan de continuïteit en uitbreiding van de
accommodatie. Deze bijdrage kan worden beschouwd als een productie-effect
dat binnen de accommodatie wordt gerealiseerd én wordt nagestreefd door de
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gemeente'~. Met de marketingvisie op de evenementen in de Brabanthallen is
er evenwel geen aandacht voor productie-effecten in de rest van de stad. Het
leefmilieu-effect en imago-effect vormen evenmin een punt van overweging.

Marketingvisie
Hoewel de marketingvisie op vrijetijd herkenbaar is binnen de

ontwikkelingen rond de Brabanthallen, is deze visie nauwelijks relevant. Het
belangrijkste punt is immers de continuering van de accommodatie en de
vëëmarkt. Tegen deze achtergrond is het begrijpelijk dat van de diverse
effecten die binnen de marketingvisie aandacht kunnen krijgen, alleen het
productie-effect een rol speelt bij de ontwikkelingen rond de Brabanthallen en
dat deze belangstelling daarbij alleen geldt voor de accommodatie. Er bestaat
geen aandacht voor een productie-effect in de rest van de stad.

Toch is het verwonderlijk dat er niet meer aandacht is voor de mogelijk-
heden die de vrijetijdsfunctie in het complex zou kunnen bieden voor stedelijke
ontwikkeling. Vanuit andere beleidsvelden is hier aan het eind van de jaren
tachtig immers wel meer aandacht voor.

Het ontbreken van aandacht voor de effecten uit de marketingvisie kan in
beginsel op dezelfde manier worden verklaard als bij het sportcentrum
Maaspoort. Maar in tegenstelling tot de Maaspoort zijn de Brabanthallen wel
in de discussie over de toekomst van de stad betrokken. De accommodatie ligt
namelijk dichter bij de binnenstad, die centraal stond in deze discussie.
Daarbij ging het echter alleen om de idee dat op termijn misschien een relatie
zou kunnen worden gelegd tussen de Brabanthallen als beurzencentrum en de
toekomstige zakelijke functies in de nabijgelegen stationsomgeving. Aan de
vrijetijdsfunctie van de accommodatie werd voorbijgegaan.

3.4 HET BOSSCHE BELEID VOOR EVENEMENTEN

Voor de vier afzonderlijke cases over evenementenbeleid in 's-Hertogenbosch
is nagegaan welke economische effecten van de evenementen een rol spelen en

ia ln vergelijking met de situatie rond het sportcentrum Maaspoort na 1985 is het
mogelijk bevreemdend dat bij de Brabanthallen wel sprake zou zijn van een
productie-effect. Bij beide accommodaties leiden de evenementen immers tot
economische productie. Toch zijn de situaties niet gelijk. Bij de Maaspoort gaat
het namelijk om het voortzetten van een al bestaande situatie zonder dat er een
onmiddellijke relatie ligt met aantasting of uitbreiding van de lokale economie.
Een eventuele uitbreiding van de lokale economie door meer of drukker bezochte
evenementen wordt zelfs tegengehouden in de Maaspoort. Bij de Brabanthallen
wordt daarentegen gevreesd voor een aantasting van de lokale economie, in ieder
geval voorzover het de accommodatie betreft, en die vrees is de reden waarom er
veranderingen worden nagestreefd. Daardoor is er een relatie met de economische
ontwikkeling van de stad.



63
waarom. De bevindingen zijn case-specifiek. Als de bevindingen uit de vier
cases worden samengenomen, valt op dat sinds het eind van de jaren tachtig
de marketingvisie voor vrijetijd weliswaar voorkomt in het evenementenbeleid
van de gemeente 's-Hertogenbosch, maar dat deze visie eigenlijk alleen voor
het beleid voor de culturele evenementen echt relevant is. Vooral het
imago-effect wordt hierbij benadrukt. Bij het beleid voor andere vrijetijds-
evenementen hebben andere visies op vrijetijd enlof geheel andere invloeden
meer gewicht. Daarbij gaat het om visies en invloeden die een langere
voorgeschiedenis hebben dan de marketingvisie en al een rol speelden binnen
de beleidsvelden van waaruit het geobserveerde beleid werd ontwikkeld15. De
marketingvisie komt pas aan het eind van de jaren tachtig op binnen de
gemeente.

In deze paragraaf wordt nog eenmaal stilgestaan bij de vraag waarom de
marketingvisie en de daarbinnen onderscheiden effecten wel of niet belangrijk
zijn voor de beleidsontwikkeling rond evenementen. Deze vraag wordt
allereerst toegespitst op het imago-effect dat in het beleid voor culturele
evenementen opvallend veel accent krijgt. Net als bij de behandeling van de
cases wordt hierbij vanuit de lokale beleidscontext een antwoord gegeven
(~ 3.4.1). Daarna wordt de vraag in een breder kader geplaatst. Er wordt
nagegaan of de specifieke Bossche situatie binnen diverse algemene
veranderingen rond steden en vrijetijd de geringe aandacht voor de
marketingvisie kan verklaren (~ 3.4.2).

3.4.1 Culturele pro~lering in de gemeente

Bij het beleid voor culturele evenementen legt de gemeente 's-Hertogenbosch
veel accent op het imago-effect. Voor andersoortige evenementen is dit effect
van geen of weinig belang. Deze ontwikkeling hangt samen met het accent dat
de gemeente wil leggen op de profilering van de stad op basis van de eigen
identiteit. Toch hadden hiervoor ook andere evenementen kunnen worden
aangegrepen, zoals de grootschalige evenementen in de openbare ruimte van
de binnenstad. Deze worden alle door Bossche organisaties geregeld.
Bovendien verrichten vrijwilligers vaak veel werk in deze organisaties. Het
zijn dus activiteiten waar in ieder geval een deel van de Bosschenaren zich
nauw verbonden mee voelt of zich mee identificeert. Toch is het eventuele
imago-effect van deze grootschalige evenementen geen punt dat de gemeente
actief, met bijvoorbeeld subsidies, stimuleert. Het is alleen passief via regelge-
ving enigszins beheersbaar gemaakt. Het ontwikkelingsproces van het beleid
voor de grootschalige evenementen kan dit ten dele verklaren (~ 3.2.1). Was
er echter binnen de gemeente werkelijk veel waardering geweest voor het
mogelijke imago-effect van grootschalige, niet-culturele evenementen, dan zou
dat explicieter tot uitdrukking zijn gekomen in het beleid.

ts Alleen de tijdsdruk bij de beslissing tot de bouw van de Maaspoorthal in 1981 is
een invlced zonder voorgeschiedenis.
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Waarom benadrukt de gemeente het imago-effect dan wel bij de diverse
culturele evenementen? Een belangrijke factor is het gegeven dat het culturele
beleid binnen de gemeente aan het eind van de jaren tachtig ter discussie staat.
De vanouds gehanteerde verzorgingsvisie biedt voor dit beleid niet meer
voldoende legitimatie ('s-Hertogenbosch, 1989c). Ook wordt het culturele
beleid bekritiseerd omdat het sterk gericht is op reguliere instellingen en
onvoldoende aandacht heeft voor de mogelijkheid om cultuur te gebruiken
voor de profilering van de stad ('s-Hertogenbosch, 1989a). Beide kritiekpunten
zijn in die tijd reden voor het gemeentebestuur om opdracht te geven voor de
ontwikkeling van een integrale beleidsvisie op cultuur. Deze visie moet een
selectiekader vormen voor besluitvorming over culturele functies. Tijdens de
]angdurige uitwerking van de opdracht wordt expliciet stilgestaan bij de taken
en verantwoordelijkheden van de gemeente ten aanzien van cultuur en bij de
reële mogelijkheden om cultuur te gebruiken voor profilering van de stad
('s-Hertogenbosch, 1991c; 1992a; Coopers 8z Lybrand, 1992a f b). Onder-
tussen wordt bij de voorbereiding van tussentijdse besluiten over diverse
kwesties binnen het culturele beleid de aandacht voor het imago-effect
nadrukkelijk verdisconteerd1ó. De kritiek op de onvoldoende aandacht voor
profilering wordt zo ondervangen. Het andere kritiekpunt verdwijnt
ondertussen uit beeld. Deze ontwikkelingen resulteren in een integrale
cultuurvisie waarmee cultuur als aandachtsveld voor gemeentelijk beleid wordt
bevestigd. De positie van de culturele evenementen wordt er zelfs door
versterkt, want zij worden expliciet aangewezen als items waarmee de stad
zich kan profileren.

Om te begrijpen dat deze ontwikkelingen zo gunstig aflopen voor het
culturele beleid, is het belangrijk om te weten dat cultuur in deze periode wel
een sterke positie heeft binnen de gemeente. Dit ondanks de kritiek die er aan
het ëind van de jaren tachtig op wordt geleverd. Ten opzichte van andere
steden gaf de gemeente bijvoorbeeld gemiddeld per inwoner in 1988 relatief
veel uit voor cultuur". Daarnaast identificeren de ambtenaren van de
gemeente zich sterk met de bovenlaag van de bevolking die bestaat uit
hogeropgeleiden, terwijl ze minder geneigd zijn te denken vanuit de
gedachtewereld van de veel omvangrijker onderlaag van de bevolking
('s-Hertogenbosch, 1989b). Het is dan ook aannemelijk dat de meerderheid

16In het podiumkunstenbeleid bijvoorbeeld werd al in 1989 de marketingvisie
geïntroduceerd. Ook bij de besluitvorming over uitgangspunten voor het
subsidiebeleid voor culturele evenementen in 1991 wordt het imago-effect
uitgelicht. De opdracht van het gemeentebestuur om een integrale beleidsvisie op
cultuur te ontwikkelen werd pas in 1992 afgerond.

i7 Van 27 stedelijke gemeenten stond ' s-Hertogenbosch op de derde plaats. Alleen
de gemeenten Amsterdam en Rotterdam gaven gemiddeld per inwoner meer uit
aan cultuur (Julien 8c Rozema, 1991).
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van de ambtenaren positief staat tegenover de kunsten. Voor een groot deel
van de kunsten geldt immers dat vooral hoogopgeleiden er belangstelling voor
hebben. Deze positieve houding van het ambtelijk apparaat tegenover de
kunsten ondersteunt impliciet de positie van cultuur binnen het gemeentelijk
beleid (vgl. Bevers, 1993).

3.4.2 De marketingvisie in de lokale context

De marketingvisie heeft slechts ~en beperkte invloed op de beleidsontwikkeling
van de gemeente 's-Hertogenbosch voor evenementen. Dat lijkt in tegenspraak
met de in Nederland gesignaleerde groeiende aandacht voor vrijetijd als
aangrijpingspunt voor stedelijke ontwikkeling. Toch hoeft dat niet zo te zijn.
De opkomende belangstelling voor vrijetijd is het gevolg van verschillende
veranderingsprocessen rond steden en vrijetijd. De lokale situatie in deze
veranderingen kan voor diverse steden verschillen. Het is dan ook vooral de
vraag hoe de geringe aandacht voor de marketingvisie in het Bossche beleid
voor evenementen zich verhoudt tot de Bossche situatie bij deze veranderin-
gen.

In 's-Hertogenbosch vallen vooral de toename van de werkgelegenheid en
bevolkingsomvang op (tabel 3.1). Deze ontwikkeling wijkt af van het beeld
van stedelijke neergang in vooral de grote steden. De gunstige ontwikkeling
van de werkgelegenheid en bevolkingsomvang in 's-Hertogenbosch heeft te
maken met de ligging van de gemeente in de zuidelijke uitstralingszone van de
Randstedelijke economie en met de aanleg van de nieuwbouwwijk Maaspoort
in de jaren tachtig. Hierdoor zijn er in de stad in de jaren tachtig geen
pregnante achterstanden waarneembaar's.

Het is mogelijk dat de stimulering van de stedelijke ontwikkeling door dit
gunstige lokale beeld voor de gemeente minder prioriteit had dan wanneer er
wel sprake was geweest van ernstige achteruitgang. Evenzo is het mogelijk dat
de gemeente hierdoor minder aandacht had voor eventuele bijdragen die
vrijetijdsvoorzieningen kunnen leveren aan de stedelijke ontwikkeling. Voor de
vrijetijdsevenementen is dat laatste in ieder geval het geval. Het voert te ver
om te stellen dat de geringe aandacht voor de marketingvisie in het
evenementenbeleid geheel hierdoor is veroorzaakt of dat in de Bossche situatie
geen ander resultaat mogelijk was geweest. Maar de geringe aandacht voor de
marketingvisie in het Bossche evenementenbeleid is tegen de achtergrond van
dat redelijk gunstige beeld van de stedelijke ontwikkeling wel te begrijpen.

ts Geheel terecht is het beeld van de positieve ontwikkeling niet. Aan het eind van
de jaren tachtig wordt een belangrijk deel van de Bossche arbeidsplaatsen
namelijk ingenomen door forenzen en is de werkloosheid in de stad relatief hoog.
Het stadsbestuur wijt de hoge werkloosheid echter aan het lage opleidingsniveau
van veel werklozen en neemt het probleem verder niet eens mee als een aan-
dachtspunt in de discussie over de tcekomst van de stad ('s-Hertogenbosch,
1989b).
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Tabel3.1: 's-Hertogenbosch en veranderingsprocessen

vrijetijd
Veranderingsprocessen
Rond steden

1. De ruimtelijke organisatie
van de productie is in
beweging

2. Decentralisatie van taken en
verantwoordelijkheden van
de nationale overheid naar
lokale overheden

3. Overheden trekken zich
terug en geven meer ruimte
aan de marktsector

4. Omvang, samenstelling en
leefstijl van de stedelijke
bevolking verandert

Rond vrijetijd

Bossche situa[ie

rond steden en

Groeiend aantal arbeidsplaatsen sinds 1970 ~`.

Conform landelijk beeld. 's-Hertogenbosch is geen
stedelijk knooppunt

Voor informatie op het gebied van vrijetijd: zie punt 5.
Algemene data over de verhouding tussen de gemeente
en het bedrijfsleven ontbreken.
Groeiend aantal inwoners sinds 1970 ~`~`
Data over de samenstelling en leefstijl van de bevolking
ontbreken.

5. De verhouding tussen de De gemeente probeert de mogelijkheden van de markt-
overheid, de marktsector en sector en het vrijwillig initiatief [e benutten en tegelijk
het vrijwillig initiatief de grenzen met beide in het oog te houden, zodat haar
verandert eigen belangen worden veilliggesteld (o.a. extra regels

voor organisatoren van grootschalige evenementen,
verzelfstandiging van 3 culturele evenementen,
beëindiging van de gespannen relatie met de Stichting
Maaspoort).

6. Legitimaties voor beleid De marketingvisie vormt voor het culturele beleid een
verschuiven

7. Uiteenlopende vrijetijds-
activiteiten zijn voor velen
een doel op zich geworden

8. Omvang en variatie van
aanbod van vrijetijdsvoor-
zieningen nemen toe; bij
consumenten stijgt de
incidentele participatie aan
activiteiten

nieuwe legitimering; in de ontwikkelingen rond he[
sportcentrum Maaspoort komt de profitvisie op, maar
bereikt slechts een zwakke positie.
Data ontbreken.

Het groeiend evenementenaanbod wijst op een toename
van incidentele participatie aan vrijetijdsactiviteiten.

~` Het aantal arbeidsplaatsen stijgt tussen 1971 en 1980 met 191o en tussen 1980 en 1990
met 12 ~o . Tussen 1990 en 1993 stijgt het aantal werkzame personen met 5 q
('s-Hertogenbosch, 1989, 1991d f latere jaren; ETIN 1990, 1991).

'~` Tussen 1970 en 1980 groeit de bevolking met 3,6q; tussen 1980 en 1990 met 3,7~; en
tussen 1990 en 1994 met 4,810 (de percentages zijn exclusief incidentele groei door
annexaties; 's-Hertogenbosch, afdeling statistiek; 1991d f latere jaren).



4 De economische betekenis van vrijetijd
in onderzoek

Er zijn meerdere manieren om de economische betekenis van vrijetijd te
onderzoeken. De mogelijkheden van onderzoek staan centraal in dit hoofdstuk.
Daarbij gaat het in het bijzonder om het onderzoek naar het productie-effect
van vrijetijd. Het leefmilieu- en imago-effect blijven buiten beschouwing.

Door 32 rapporten uit de periode na de Tweede Wereldoorlog met elkaar te
vergelijken' (Bijlage 4) is allereerst een beeld gekregen van de ontwikkeling,
stand van zaken en knelpunten in het Nederlandse onderzoek naar de
economische betekenis van vrijetijd (~ 4.1 tot en met ~ 4.3). Voor dit doel
zijn deze 32 rapporten geschikt, ook al geven ze geen uitputtend overzicht van
alle in Nederland verschenen studies. Opgenomen zijn namelijk hoofdzakelijk
spraakmakende studies en studies van gerenommeerde research-instellingen uit
verschillende tijdvakken. De nadruk ligt echter op onderzoeken uit de laatste
tien jaar, omdat deze periode het meest relevant is voor de stand van zaken en
de knelpunten in dit type onderzoek. Om de bevindingen over de ontwikke-
lingen in het onderzoek in eerdere jaren te ondersteunen, is gebruik gemaakt
van een overzicht uit de Nederlandse Centrale Catalogus2 (Bijlage 3).

Uit de literatuurstudie blijkt dat er weinig fundamentele kennis is over de
economische betekenis van vrijetijd en dat het Nederlandse onderzoek naar de
economische betekenis van vrijetijd gepaard gaat met zowel mogelijkheden als
knelpunten. Om tot werkelijk inzicht te kunnen komen moeten de knelpunten
van dit type onderzoek worden aangepakt. De presentatie van een
samenhangend theoretisch kader en diverse onderzoeksmethoden draagt hier in
belangrijke mate aan bij (~ 4.4 en ~ 4.5). Zowel het kader als de methoden
zijn gebaseerd op binnen- en buitenlandse literatuur.

4.1 GROEI IN DETAIL

De eerste en meest in het oog springende ontwikkeling in het onderzoek naar
de economische betekenis van vrijetijd is de toename van het aantal studies
vanaf de jaren tachtig. Het overzicht uit de Nederlandse Centrale Catalogus
vermeldt voor de periode 1950-1979 zeventien rapporten. In de veel kortere
periode 1980-1994 zijn het er ruim twee keer zo veel, namelijk 38 (tabel 4.1).
Naast deze kwantitatieve toename zijn nog diverse andere ontwikkelingen
zichtbaar.

t Voorzover bekend zijn er eerder geen onderzoeken verschenen.
z Er is gezocht op de woorden `economische' en `betekenis' in de titel.
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Zo kan als tweede ontwikkeling worden genoemd dat de onderzochte vorm
van vrijetijdsbesteding specifieker wordt (tabel 4.1). De vroegste studies gaan
vrijwel alleen over de betekenis van toerisme en~of recreatie in het algemeen.
Vanaf 1980 verschijnen echter regelmatig studies die ingaan op de
economische effecten van specifieke typen vrijetijdsbesteding of vrijetijds-
voorzieningen, zoals casino's, sport, kunst, attractiepunten en evenementen.

Een erde twikkeling is de stijging van het aantal studies op het lokale
niveau. Deze ontwikkeling is niet geheel nieuw: ook voor 1980 werd wel
gekeken naar de effecten van vrijetijd voor een gemeente (tabel 4.1). De
toename in kleinschalige studies past deels binnen de algemene toename van
onderzoeken, maar er is in het afgelopen decennium een `golfje' waar te
nemen van onderzoeken naar de betekenis van vrijetijd, en in het bijzonder
van kunst voor één stedelijke gemeente. Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Den
Haag en Groningen hebben inmiddels alle een meer of minder uitgebreid
onderzoek naar economische effecten van kunst achter de rug (respectievelijk:
Hietbrink e.a., 1985; Hendriks 8c Verhorst, 1993; Lyklema, 1991; Koole,
1994; Julien, 1989). Voor Rotterdam, Delft en Groningen is de betekenis van
toerisme en recreatie onderzocht (respectievelijk: NEI 8r, ETAS, 1992;
Versmoren, 1989; Gemeente Groningen Bc PPD Groningen, 1987).

Tabel 4.1: De ontwikkeling in onderzoek naar de economische betekenis
van vrijetijd naar vrijetijdsvorm en ruimtelijk schaalniveau

tot1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1994
Totaal aantal studies 3 7 7 26 12

Vrijetijdsvorm
- Toerisme ~

recreatie
- Specifieke vorm

van vrijetijd
- Onbekend

2 7 6 8 9

Ruimtelijk
schaalniveau
- Nederland
- Provincie I regio
- Gemeente
- Onbekend I

combinatie

3

2 1 1 11 4
1 4 5 5 5

2 1 9 2
1 1

Bron: Nederlandse Centrale Catalogus

Als vierde ontwikkeling valt op dat er vaker meer verschillende economische
effecten worden onderzocht. De eerste onderzoekers richtten zich vooral op de
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effecten bij de bedrijven die het geld incasseren dat consumenten voor
vrijetijdsbesteding uitgeven: de dire.cte effecten. Vanaf de jaren zeventig wordt
ook regelmatig gekeken naar de indirecte effecten (tabel 4.2). Dat zijn de
effecten bij de keten van toeleveranciers en dienstverleners van de bedrijven
die direct verdienen aan de bestedingen van consumenten. Mondjesmaat
worden ook geïnduceerde effecten onderzocht. Dat zijn de economische
effecten die voortkomen uit de bestedingen door medewerkers van bedrijven
die direct of indirect aan de vrijetijdsuitgaven verdienen.

Een vijfde ontwikkeling ten slotte is dat er vaker geavanceerde technieken
worden gebruikt om effecten te berekenen (tabel 4.2). De toegenomen
aandacht voor de indirecte en geïnduceerde effecten hangt daar ten dele mee
samen. Deze effecten zijn namelijk goed te berekenen met nieuwe technieken
zoals de input-outputanalyse (~ 4.5.3). Incidenteel worden voor specifieke
onderzoeksvragen ook nog andere rekenmodellen ontwikkeld en gebruikt. Van
Puffelen e.a. (1988) gebruikten bijvoorbeeld een dynamisch model van de
totale Nederlandse economie om de effecten van wijzigingen in het sportbeleid
door te rekenen. Een ander voorbeeld is het toermodel. Dit model genereert
prognoses over de ontwikkeling van vraag en aanbod op de vakantie- en
dagtochtenmarkt en over de consumptieve bestedingen die daarmee
samenhangen (ZKA, SEO 8t NIB, 1993, 1995).

Tabel 4.2: De opkomende belangstelling voor indirecte en geïnduceerde
effecten van vrijetijd en het gebruik van geavanceerde tech-
nieken

tot1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1994
Totaal aantal studies 2 3 3 14 10

Gemeten effecten
- Alleen directe 2 3 2 4 5
- Ook indirecte of

geïnduceerde 1 10 5
Gebruik geavanceerde
rekenmodellen
- Geen 2 3 2 6 4
- Geavanceerde

rekenmodellen 1 8 6

Bron: eigen literatuurstudie (Bijlage 4).

De toepassing van nieuwe modellen houdt verband met ontwikkelingen op het
rrlethodisch-technische vlak. Het input-outputmodel bijvoorbeeld is in de jaren
zestig in het buitenland ontwikkeld door Leontief (Archer, 1982). Door de
beperkte beschikbaarheid van ínput-outputtabellen in Nederland werd het
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gebruik ervan pas later mogelijk. Ook nu nog kunnen dergelijke modellen lang
niet voor alle regio's worden opgesteld. De totstandkoming van het toermodel
is een nog lopend proces.

De andere ontwikkelingen binnen de studies houden vooral verband met
diverse maatschappelijke en economische veranderingen. Zonder een geheel
sluitende verklaring te kunnen geven, kunnen de vólgende veranderingen
worden genoemd:

1. Door de uitbouw van de verzorgingsstaat is de betrokkenheid van de
overheid bij sommige vrijetijdssectoren toegenomen. De hoge kosten die
dat met zich meebrengt, leiden tot een grotere belangstelling voor de
economische aspecten van vrijetijd (bijvoorbeeld Tideman, 1968: 7;
1975: 2).

2. Geleidelijk aan ontstaat er een discussie over de sociale rechtvaardigheid
van overheidssubsidies voor diverse vormen van vrijetijdsaanbod. Ook de
visie dat deze vormen een merit-good zouden zijn en dat daarom de
afname ervan door de burgers met subsidies moet worden gestimuleerd,
ligt daarbij onder vuur (Knulst, 1991). Door deze discussie ontstaat er
ruimte voor meer waardering voor de bijdrage die vrijetijdsbesteding
levert aan de economie.

3. De stagnerende economie in de jaren zeventig en de sindsdien sterk
toegenomen werkloosheid maken dat de aandacht voor de economische
opbrengsten van vrijetijdsconsumptie verder toeneemt (NRIT, 1977: 1).

4. De groei van de marktsector biedt mogelijkheden voor het bereiken van
diverse overheidsdoelstellingen. Tegelijk maakt deze groei het moeilijk
om voorbij te gaan aan de economische aspecten die hiermee gepaard
gaan (Tideman, 1975:4-5). Diverse organisaties uit de marktsector
vragen zelfs expliciet aandacht voor hun betekenis voor de economie
(bijvoorbeeld casino's: NRIT, 1981; attractiepunten: NRIT, 1989b;
schouwburg 8c concertgebouw: Frieling 8t Verhorst, 1994).

5. Met de toenemende institutionalisering van het toeristisch beleid wordt in
de jaren tachtig binnen het ministerie van Economische Zaken budget
gereserveerd voor onderzoek. Dat leidt tot meer opdrachten van het Rijk
voor onderzoeken naar de economische betekenis van diverse vormen van
vrijetijdsbesteding.

6. De decentralisatie van rijkstaken naar lagere overheden leidt vanaf de
jaren tachtig tot een zwaarder accent op deze overheden. Sterker dan
voorheen moeten de lagere overheden economische kansen aangrijpen en
toeristisch-recreatieve mogelijkheden binnen hun grenzen stimuleren,
bijvoorbeeld door het opstellen van toeristisch-recreatieve ontwikkelings-
plannen (TROP's). Deze taakverschuiving bevordert de belangstelling
voor de economische betekenis van vrijetijd bij lagere overheden
(bijvoorbeeld ETIG, 1983; NRIT, 1983; Van Nuland, 1984).

7. De discussie over overheidssubsidies leidt ertoe dat met name vanuit de
kunstsector, die voorheen zwaar werd gesubsidieerd, wordt gezocht naar
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andere mogelijkheden om subsidies te legitimeren. De economische
betekenis wordt daarbij als een sterk argument gebruikt (Julien, 1989;
Frieling 8c Verhorst, 1994).

4.2 HETZELFDE MAAR OOK ANDERS

De overeenkomsten en verschillen in de aard van de informatie die de diverse
studies hebben opgeleverd geven een beeld van de stand van zaken in dit type
onderzoek. Dit beeld wordt in deze paragraaf belicht. Hiermee wordt .~nerzijds
een indruk gegeven van de inzichten die in de grote meerderheid van de
studies terugkomen. Anderzi' komen inzichten aan de orde die zich
opmerkelijk van die meerderheid onderscheiden.

Overeenkomsten
Overeenkomsten zijn er vooral in de aard van de economische betekenis die

wordt onderzocht. In de meeste studies uit het afgelopen decennium is dat een
momentopname én een inventarisatie van het totaal van economische effecten
v.an vrijetijdsbesteding. De term `momentopname' spreekt voor zich: de
economische betekenis wordt voor een specifieke periode bepaald. Meestal
gaat het om een jaar.

De aanduiding `totaal van economische effecten' is minder duidelijk. In
deze studie betreft het de economische omvang van de productie die verband
houdt met vrijetijdsbesteding binnen een regio. Dat is iets anders dan de
economische groei die in een regio wordt veroorzaakt door vrijetijdsbesteding.
Daarvoor wordt in dit onderzoek de term `groei-effecten' gereserveerd. Een
voorbeeld kan de relatie tussen beide verduidelijken.

Irt- een attractieve regio bepaalt de vraag van zowel bewoners als van
bgzoekers uit andere regio's, de afzetmogelijkheden voor vrijetijds-
voorzieningen. De vraag van de bezoekers genereert daarbij `groei-effecten' .
Die vraag biedt ondernemers in de vrijetijdssector namelijk afzetmogelijkheden
die er niet zouden zijn als deze mensen niet speciaal voor vrijetijdsbesteding
naar de regio zouden komen. Inspelen op die afzetmogelijkheden leidt tot
regionaal-economische groei.

Nu kan worden gedacht dat ook de vraag van bewoners leidt tot
regionaal-economische groei. Maar dat is nauwelijks het geval. Hun
gezamenlijke behoefte aan vríjetijdsvoorzieningen is redelijk stabiel.
Verandering is mogelijk als hun aantal, het inkomen dat ze verdienen en de
tijd die ze ter beschikking hebben wijzigt. Zo'n wijziging is echter afhankelijk
van de algemene economische situatie in de regio. Stel dat door een
economische verbetering de vraag van bewoners naar vrijetijdsvoorzieningen
stijgt en dat daardoor de economische effecten van vrijetijdsbesteding binnen
de regio toenemen. Er zou dan kunnen worden gesproken van economische
groei. Deze groei komt voort uit de toenemende vraag van de bewoners naar
vrijetijdsbesteding. Deze toename van de vraag is echter het gevolg van
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algemene regionaal-economische verbeteringen die eraan voorafgaan. Deze
algemene regionaal-economische verbetering is dan ook de werkelijke bron
van de toegenomen economische effecten van vrijetijdsbesteding door
bewoners.

Behalve door een regionaal-economische verbetering kan de vraag van
bewoners naar vrijetijdsvoorzieningen ook nog stijgen door een verschuiving
van preferenties in de besteding van tijd en inkomen. Ook dan kunnen de
economische effecten van vrijetijdsbesteding toenemen. Deze toename leidt
echter nog niet tot regionaal-economische groei. De hogere uitgaven voor
vrijetijdsbesteding zijn namelijk alleen mogelijk, wanneer de bewoners op
andere zaken bezuinigen. De negatieve economische effecten van die
bezuinigingen moeten daarom worden weggestreept tegen de toename van de
effecten door vrijetijdsbesteding. Alleen als de toename in vrijetijdsbesteding
door bewoners meer economische effecten in de regio genereert dan er
verloren gaan door de bezuinigingen, is er sprake van groei van de regionale
economie. De omvang van de regionale economie kan echter ook gelijkblijven
of zelfs inkrimpen door verschuivende preferenties. Doordat empirisch
onderzoek naar de effecten van dergelijke verschuivingen in concrete situaties
ontbreekt, bestaat hier echter nauwelijks informatie over. Wetenschappers die
zich erover uitlaten, gaan er meestal van uit dat veranderende preferenties bij
bewoners hoofdzakelijk leiden tot distributionele verschuivingen van effecten
tussen bedrijven, maar nauwelijks tot regionaal-economische groei (Seaman,
1987).

'Economische groei-effecten' van vrijetijdsbesteding worden dus niet
veroorzaakt door bewoners, maar door externe bezoekers. Zonder de
attractiviteit van de regio zouden deze bezoekers niet komen. Hun bestedingen
in de regio gaan dan ook niet ten koste van andere uitgaven in het gebied,
maar leiden tot regionaal-economische groei. De uitgaven van de bewoners
gaan ook gepaard met bepaalde economische effecten, maar dat zijn meestal
geen regionaal-economische groei-effecten3.

Het `totaal van economische effecten' ten slotte zijn de gezamenlijke
economische effecten van vrijetijdsbesteding door zowel regio-bewoners als
externe bezoekers. Dit totaal van effecten staat centraal in de meeste
Nederlandse onderzoeken. Slechts in enkele rapporten wordt gefocust op
groei-effecten of worden deze effecten apart vermeld binnen het totaal van
effecten.

Verschillen
Ondanks de overeenkomsten in het gros van de studies uit de laatste tien

jaar, zijn de onderlinge verschillen groot. Deze verschillen komen naar voren
in het ,type vrijetijdsbesteding dat wordt onderzocht, síe regio en het jaar
waarvoor economische effecten worden berekend, de eenheid waarin de
effecten worden uitgedrukt, en de technische methode die is gehanteerd.

3 Er is één uitzondering (zie ~ 4.5.1).
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Opvallend zijn ook de verschillen in het soort economische effecten die
worden meegerekend. Het gaat daarbij niet om het onderscheid tussen
groei-effecten en totaal van effecten, maar om het verschil tussen directe,
indirecte en geïnduceerde effecten dat binnen elk van deze twee kan worden
gemaakt (~ 4.1). Alle studies besteden aandacht aan de directe effecten.
Indirecte en geïnduceerde effecten worden echter niet altijd berekend. Dit
komt vooral doordat de berekening ervan alleen maar mogelijk is als er data
zijn over de economische relaties tussen organisaties en huishoudens binnen de
regio. Dergelijke input-outputgegevens zijn in Nederland alleen voor
Nederland als geheel en voor enkele afzonderlijke regio's voorhanden.

Door de vele verschillen zijn de uitkomsten van afzonderlijke studies vaak
onvergelijkbaar. Alleen enkele rapporten, die op slechts één punt sterk
verschillen, kunnen zinvol met elkaar worden vergeleken (tabel 4.3). Uit deze
vergelijking blijkt dat de absolute omvang van de betekenis van hetzelfde type
vrijetijdsbesteding in diverse regio's varieert. Dit resultaat is weinig
verrassend. Evenmin verrassend zijn de verschillen in de omvang van de
betekenis van diverse typen vrijetijdsbesteding binnen een regio.

Interessanter is de informatie die de multin 'er opleveren. Een multiplier
geeft de ratio van de som van de directe, indirecte en soms ook geïnduceerde
effecten met de directe effecten. De vergelijking tussen Zuid-Holland en
Rijrunond toont een hogere multiplier voor het ruimere gebied. Dit komt
doordat binnen de grotere regio meer verschillende bedrijven en huishoudens
zijn gevestigd. De kans op een groter aantal relevante relaties tussen die
bedrijven en huishoudens neemt daardoor als vanzelf toe.

Tabel4.3: Werkgelegenheidseffecten van binnenlandse en buitenlandse
dagtochten en vakanties (in arbeidsjaren)

Direct Multiplier ~` Totaal Jaar

Rijnmond 5.645 1,42 8.025 1991
Zuid-Holland 15.700 1,70 26.700 1992
w.o.:
- kust 2.700 1,68 4.550
- watersport 1.250 1,69 2.100
- cultuur~historie 3.500 1,71 6.000
- attracties 450 1,73 750
- overige 7.800 1,71 13.300
Overijssel 6.865 -- -- 1992
Nederland 116.800 -- -- 1992

~` De vermelde mulitpliers geven de verhouding van de som van de directe,
indirecte en geïnduceerde effecten met het directe effect.

Bronnen: NEI 8c ETAS (1992), NEI (1993), NRIT (1993afb).
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Ook opvallend is de geringe variatie in de multipliers voor de verschillende
doelen bij vrijetijdsbesteding in Zuid-Holland. Bij een andere opsplitsing komt
hetzelfde beeld naar voren, niet alleen voor Zuid-Holland, maar ook voor
andere regio's (tabel 4.4). De directe effecten van vrijetijdsbesteding binnen
een gebied blijken dus vaak verhoudingsgewijs ongeveer evenveel indirecte en
geïnduceerde effecten te veroorzaken. Noodzakelijk is dat echter niet. In
theorie zijn afwijkende resultaten denkbaar.

Tabe14.4: Regionale werkgelegenheidsmultipliers voor verschillende
vormen van vrijetijdsbesteding

Binnenlandse Binnenlandse Dagtochten ~ vakanties
dagtochten vakanties van buitenlanders

Overijssel 1,36 1,37 1,35
Rijnmond 1,43 1,42 1,40
Zuid-Holland 1,72 1, 68 1, 68

~` De Overijsselse multipliers zijn niet te vergelijken met die voor Rijnmond en
Zuid-Holland, omdat zij gebaseerd zijn op andere effecten. De multipliers voor
Overijssel geven de verhouding van de som van de directe effecten in de
provincie en de indirecte effecten in Nederland met de directe effecten in de
provincie (vgl. tabel 4.3 voor de betekenis van de multipliers voor Rijnmond en
Zuid-Holland).

Bronnen: NEI 8t ETAS (1992), NEI (1993), NRIT (1993) en eigen berekeningen
voor de Overijsselse multiplier.

Een beperkt aantal rapporten onderscheidt zich in opmerkelijke zin van de
overige studies doordat zij ook, of alleen maar, andere zaken bestuderen dan
een momentopname van het totaal van effecten, of doordat zij interessante
perspectieven bieden voor verder onderzoek. Een, voo~rizeeld hiervan zijn de
studies waarin regionaal-economische groei-effecten worden bepaald (Sondern,
1985; Gemeente Nijmegen, 1993; Gratton 8t Jókóvi, 1994). Zij laten zien dat
vrijetijd kan leiden tot werkelijke economische groei in een gebied. Een ander
vpDrbeeld zijn de ramingen voor de economische gevolgen van wijzigingen in
het overheidsbeleid voor sport en jacht (respectievelijk Van Puffelen e.a.,
1988; Kruyt e.a., 1987). Deze ramingen vestigen de aandacht op de
economische effectiviteit van het overheidsbeleid voor vrijetijd. Van deze twee
studies is het onderzoek naar de sport technisch het meest geavanceerd. Met
een dynamisch model voor de Nederlandse economie zijn de middellange-
termijneffecten van drie mogelijke wijzigingen in beleid doorgerekend. Terecht
waarschuwen de onderzoekers zelf voor de grote onbetrouwbaarheidsmarges in
de uitkomsten. Deze zijn het gevolg van de vele aannamen die voor de
berekeningen noodzakelijk zijn (Van Puffelen e.a., 1988: 180). Ook de studie
over de jacht kent dergelijke onzekerheden. Toch is de aandacht voor de
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invloed van overheidsbeleid op de economische effecten van vrijetijd in deze
studies bijzonder.

Ook vernieuwend zijn de prognoses die het toermodel genereert (ZKA,
SEO 8c NIB, 1995). De voorspellingen geven houvast voor de ontwikkelingen
van dagtochten en vakanties in Nederland. Het econometrisch model kan
bovendien inzicht geven in de relatie tussen demografische en economische
veranderingen en de verschuivingen in de markt van dagtochten en vakanties.
Aan de verbetering van het toermodel wordt nog steeds gewerkt.

Een al wat oudere maar ook opmerkelijke studi~ is het onderzoek naar de
uitgaven van vakantiegangers in Flevoland (Sondern, 1985). Dit rapport is
interessant omdat het de relaties tussen de hoogte van de uitgaven en diverse
hypothetisch relevante variabelen nagaat. Variabelen in dit onderzoek zijn
onder andere de afstand tussen de verblijfsaccommodatie en een verzorgings-
kern, de aanwezigheid van voorzieningen bij de verblijfsaccommodatie, het
verzorgingsniveau van de kern en diverse persoonskenmerken. Hier is dus
aandacht voor de factoren die de hoogte van de consumptieve uitgaven tijdens
vakanties, en dus ook de omvang van daaruit voortkomende economische
effecten, beïnvloeden. Kennis van dergelijke factoren levert op termijn
aanknopingspunten voor een eventueel wenselijke stimulering van economische
effecten van vrijetijdsbesteding binnen een gebied.

Evaluatie
De belangstelling voor de economische betekenis van vrijetijdsbesteding is

toegenomen. Vooral het totaal van economische effecten in een specifiek jaar
wordt regelmatig onderzocht. Wat deze studies vooral aantonen is dat de
productie van goederen en diensten voor vri1~tij,dsb~~teding . een zekere
economische waarde heeft. Veel meer leveren deze studies tot nu toe niet op.
De informatie is vooral interessant voor de betreffende regio's. Voor andere of
verder reikende inzichten in de economische betekenis van vrijetijd zijn in de
toekomst andere aandachtspunten in het onderzoek wenselijk. Diverse interes-
sante perspectieven die meer aandacht verdienen dan ze tot dusver kregen, zijn
de regionaal-economische groei-effecten, de economische effectiviteit van het
overheidsbeleid, het toermodel, en de factoren die de consumptieve uitgaven
beïnvloeden. De economische efficiëntie van overheidsbeleid en -uitgaven
inzake vrijetijd kan daar nog aan worden toegevoegd. De relevantie van
inzicht in deze efficiëntie wordt in de volgende paragraaf nader belicht.

Twee van de genoemde interessante perspectieven worden overigens binnen
dit boek nader empirisch uitgewerkt. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op zowel
de economische groei-effecten van evenementen als op variabelen- -die de
hoogte van consumptieve bestedingen van evenementbezoekers beïnvloeden. ~



76
4.3 VERWARRING EN GEBREKEN

De onderzoeken naar de economische betekenís van vrijetijd kennen vele
knelpunten. In het afgelopen decennium waren er vooral problemen door het
ontbreken van goede data, het foutief gebruik van data in berekeningen,
onduidelijkheid over de beleidsrelevantie van onderzoek, en een verwarrend
gebruik van terminologie.

Het ontbreken van goede data
Goede data ontbreken vaak bij rapporten over lage ruimtelijke schaalniveaus

zoals gemeenten en regio's, bij studies die naast directe effecten ook indirecte
en geïnduceerde effecten meten, en bij onderzoeken naar de betekenis van
specifieke typen vrijetijdsbesteding of -voorzieningen.

In een concrete onderzoekssituatie zijn indirecte en geïnduceerde effecten
moeilijk te bepalen zonder een secundaire input-outputtabel'. Primaire
dataverzameling kan eventueel nog zicht geven op de zogenoemde
regio-specificiteit van de eerste ronde van indirecte relaties. Dat zijn de
relaties met de rechtstreekse toeleveranciers en dienstverleners van de
bedrijven die direct profiteren van de uitgaven voor vrijetijd. Dieper graven is
echter problematisch, omdat het aantal relevante organisaties steeds groter
wordt. Bovendien is hun omzet steeds minder afhankelijk van het onderzochte
type vrijetijdsvoorziening. Hierdoor neemt de bereidheid om vertrouwelijke
bedrijfsgegevens te verstrekken af.

Met primaire dataverzameling is wel goed informatie te verzamelen over de
directe uitgaven van consumenten. Daarbij zou rekening gehouden moeten
worden met mogelijke verschillen tussen weekdagen en seizoenen. Spreiding
van de dataverzameling in de tijd leidt echter tot relatief hogere kosten en
vertraagt de presentatie van uitkomsten. Het gevolg is dat spreiding soms
buiten beschouwing wordt gelaten, zoals bij Frieling en Verhorst (1994) die
geen rekening houden met seizoensinvloeden bij schouwburgbezoek.

In situaties waarin goede data ontbreken en primaire dataverzameling niet
haalbaar is, worden in de praktijk diverse oplossingen gehanteerd. Een
voorbeeld van zo'n oplossing is het gebruik van data uit andere regió's
(bi~voorbeeld ETIG, 1983; van Nuland, 1984). Deze oplossing is echter alleen
acceptabel als kan worden aangenomen dat de invloed van specifieke lokale of
regionale omstandigheden op de hoogte van de bestedingen beperkt is.

Ee ndere nnlas~ing is het schatten van de ontbrekende gegevens. Dat het
hier om een riskante oplossing gaat, blijkt uit rapporten van het NRIT over de
economische betekenis van toerisme en recreatie in Nederland (1984, 1990a,
1993a). In de twee laatste rapporten worden de cijfers uit het voorgaande

a Input-output tabellen zijn alleen voor heel Nederland en enkele regio's beschik-
baar. Vaak moeten ze voor een praktische toepassing worden aangepast, omdat ze
gedateerd zijn en omdat de vrijetijdssector geen bedrijfstak is volgens de stan-
daardbedrijfsindeling.
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rapport naar beneden toe gecorrigeerd. Een van de redenen hiervoor is dat het
NRIT in deze laatste rapporten beschikt over betere data over de betreffende
periode. Dat wil overigens niet zeggen dat de eerdere schattingen destijds niet
aannemelijk waren. Schattingen blijven echter riskant en moeten daarom goed
worden onderbouwd.

Een kwalijke, want slecht beargumenteerde combinatie van schattingen en
secundaire - data komt voor in een recent onderzoek naar de -betekenis van
ëvenementen in Nederland (NRIT, 1994). Het aantal Nederlandse bezoekers
van evenementen in 1992 wordt in dit onderzoek geschat op minimaal 61,1
miljoen en maximaal 87,4 miljoen mensen. Vervolgens worden die aantallen
vermenigvuldigd met het bedrag dat evenementbezoekers gemiddeld per
persoon uitgeven. Dat bedrag is gebaseerd op CBS-data. De eveneens
beschikbare CBS-cijfers over het aantal evenementbezoekers in Nederland,
41,2 miljoen, worden echter eerder in het rapport opzij geschoven omdat
daarin alleen mensen zijn meegenomen die minimaal twee uur van huis zijn.
Een argument dat in andere NRIT-studies nooit een reden was om CBS-cijfers
opzij te schuiven. Dit alles leidt tot de impliciete en ongeloofwaardige
veronderstelling dat mensen die korter van huis zijn, evenveel uitgeven als
mensen die langer weg zijn. Het gevolg daarvan is dat er voor 20 tot 46
miljoen evenementbezoekers met een te hoog bedrag wordt gerekend. Het
effect is enorm (tabel 4.5).

Tabel 4.5: Uitgaven van Nederlandse evenemenbezoekers (in guldens)

Aantal bezoekers Bedrag Totaalbedrag
Jaar (miljoen) p.p. ~` (miljoen)

NRIT
- minimum schatting 1992 61,1 17,15 1.048
- maximum schatting 1992 87,4 17,15 1.499
CBS 1990-1991 41,2 16,53 681

~` Het NRIT verhoogt het bedrag dat het CBS waarnam met 3,75q, omdat het
prijsindexcijfer voor `ontwikkeling en ontspanning' in 1992 3,75~o hoger lag dan
in 1991.

Bronnen: CBS (1992), NRIT ( 1994), eigen berekening.

Foutief gebruik van data in berekeningen
Onderzoek naar de economische betekenis van vrijetijd is complex en

vereist zorgvuldigheid. Ernstige fouten ontstaan vooral door onvoldoende
aandacht voor het verband tussen de uitgaven tijdens een uitstapje en het doel
van dat uitstapje, door dubbeltellingen en door het meerekenen van
geïnduceerde effecten in onderzoeken die de totale betekenis van vrijetijd
vaststellen in plaats van alleen het groei-effect.
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Het verband tussen uit aven en vrijetiidsbestedin~ gaat vaak mis als de
betekenis van specifieke typen vrijetijdsbesteding of -voorzieningen moet
worden vastgesteld. In beginsel dragen alle uitgaven tijdens een uitstapje bij
aan de economische betekenis van het types vrijetijdsbesteding of -voorziening
waarvoor het uitstapje wordt gemaakt. ~wee . zaken vragen hierbij extra
aandacht. Ten eerste moet worden vastgesteld dat het uitstapje speciaal voor
de vrijetijdsbesteding of -voorziening is gemaakt. In het Amsterdamse
kunstenonderzoek bijvoorbeeld doen de onderzoekers dit inderdaad voor de
buitenlandse bezoekers, maar ze vergeten om het ook voor de Nederlandse
bezoekers na te gaan (Hietbrink e.a., 1985). Toch zullen ook Nederlandse
kunstbezoekers niet altijd speciaal voor de kunst op pad zijn.

Tentweede vraagt het verband tussen een vrijetijdsuitstapje en winkel-
aankopen nog altijd extra aandacht. Het is meestal onjuist om bedragen die
tijdens een uitstapje in de detailhandel worden uitgegeven, volledig mee te
tellen als een economisch effect van vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld Hendriks
8t Verhorst, 1993). Een deel ervan zou waarschijnlijk toch wel zijn uitgegeven
omdat daarmee artikelen worden betaald die toch wel in het gebied zouden
zijn gekocht. De aankoop ervan is alleen toevallig in tijd gecombineerd met
het uitstapje. Deze uitgaven voegen niets toe aan de economische betekenis
van de vrijetijdsbesteding (~ 4.5.1).

Ook dubbeltellingen komen regelmatig voor. Een voorbeeld hiervan is het~....~~~ .
onderzoek naar Utrechtse cultuur, waarin het aantal verkochte entreekaartjes
bij kunstinstellingen wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde bedrag dat
een kunstbezoeker tijdens het uitstapje in Utrecht uitgeeft. Helaas vergeten de
onderzoekers hier dat hun eigen enquête aantoont dat vier procent van de
kunstbezoekers meerdere culturele activiteiten op een dag bezocht (Hendriks
en Verhorst, 1993: 50). De uitgaven van ruim 100.000 bezoekers worden
daardoor meerdere keren meegeteld, namelijk één keer voor elk bezoek aan
een afzonderlijke kunstinstelling.

Een ander soort dubbeltelling zit in het onderzoek van Julien (1989). Met
behulp van het aantal direct werkzame personen in de Groningse kunstsector
en een werkgelegenheidsmultiplier schat hij de indirecte en geïnduceerde
werkgelegenheidseffecten van de kunst. De hoogte van zijn multiplier wijst er
echter op dat deze gebaseerd is op arbeidsjaren en niet op werkzame
personenb. Omdat in de Groningse kunstsector verhoudingsgewijs veel mensen

5 Julien (1988: 6) laat dit echter buiten beschouwing omdat hij geen harde
informatie heeft over het verband met de door hem onderzochte kunst- en
cultuursector, en omdat hij de economische betekenis ervan vooral substantieel
acht als er sprake is van cultuurtoerisme, hetgeen in Groningen weinig voorkomt.

6 De werkgelegenheidsmultiplier geeft aan hceveel werkgelegenheid er voorkomt
per direct werkzame persoon of per direct arbeidsjaar. De Groningse multiplier
uit 1980 voor het indirecte effect was 1,23. Een vergelijkbare multiplier op basis
van het aantal arbeidsjaren werk bedroeg in 1987 in Nederland 1,29 (gebaseerd
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part-time werken, te weten minimaal 49 procent en mogelijk zelfs 74 procent,
kan het niet anders dan dat hij hiermee een te hoge schatting krijgt van het
aantal werkzame personen. In de meeste bedrijfstakken lag het percentage
deeltijdwerkers destijds lager. Voor Nederland als geheel was het in 1987 25
procent (CBS-arbeidsrekeningen, 1987).

Dubbeltellingen ontstaan ook als geïnduceerde effecten worden meegenomen
bij de berekening van de totale economische effecten (bijvoorbeeld NEI, 1993;
NRIT, 1989b). Zodra de geïnduceerde effecten van de bestedingen door
bewoners worden berekend ontstaat namelijk een vicieuze cirkel.
Geïnduceerde effecten ontstaan immers door de consumptieve aanwending van
het inkomen dat bewoners verdienen met hun directe of indirecte werk voor de
vrijetijdssector. Deze mensen besteden dat inkomen ten dele aan vrijetijds-
besteding in de regio. Deze uitgaven zijn echter al meegenomen in de eerste
ronde van uitgaven voor vrijetijdsbesteding (figuur 4.1).

Uitgaven van bewoners
voor vrijetijdsbesteding

Directe effecten in
de vrijetijdssector

T
.

Indirecte effecten bij
toeleveranciers

Geïnduceerde effecten door
consumptieve bestedingen
van bewoners met een direct
of indirect inkomen uit
de vrijetijdssector

Figuur 4.1: De vicieuze cirkel van geïnduceerde effecten

Er is nog een b~ar tegen het meetellen van geïnduceerde effecten van
vrijetijdsbesteding door bewoners: het is niet duidelijk wat deze effecten

op NRIT, 1990a: 44). Omdat Nederland groter ís dan Groningen, is ook de
multiplier hoger.
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betekenen voor de bedrijvigheid in het gebied. Strikt genomen zijn de uitgaven
voor vrijetijdsbesteding namelijk altijd een geïnduceerd effect van de
activiteiten waar de bewoners hun inkomen aan ontlenen. Dat impliceert dat de
economische betekenis van hun vrijetijdsbesteding eigenlijk een geïnduceerd
effect is van de economische betekenis van die andere activiteiten. In het
verlengde daarvan kan worden beredeneerd dat de vrijetijdsbesteding van
bewoners geen economische betekenis heeft. Geheel terecht is dat echter niet.
Geld verdienen en weer uitgeven is immers de drijfveer in ons economische
bestel. De redenering laat echter wel zien dat het meenemen van geïnduceerde
effecten in deze situatie leidt tot de vraag wat nu eigenlijk een geïnduceerd
effect is van wat. Deze vraag leidt weer tot een vraag die in deze situatie niet
te beantwoorden is, namelijk `Wat betekent het geïnduceerde effect voor de
regionale economie?' Als de economische betekenis wordt beperkt tot alleen
de directe en indirecte effecten is er geen probleem: zij tonen de economische
omvang van de productiekolom voor vrijetijd in de regio. In vergelijking met
de omvang van de totale regionale economie levert dat informatie over het
aandeel van de economische productie door vrijetijdsbesteding. De
geïnduceerde effecten van de vrijetijdsbesteding hebben geen functionele
relatie met de productiekolom. Zodra zij in deze situatie worden meegeteld,
wordt een zinvolle vergelijking met de omvang van de totale regionale
economie onmogelijk.

Uiteraard kan nu worden gevraagd waarom dit bezwaar alleen geldt bij de
vrijetijdsbesteding van de bewoners en niet bij die van externe bezoekers. Het
antwoord hierop is dat bij de vaststelling van de economische betekenis van
vrijetijdsbesteding door externe bezoekers iets anders wordt gemeten, namelijk
de groei-effecten in de regionale economie. De geïnduceerde effecten die de
externe bezoekers veroorzaken zijn een onderdeel van deze groei-effecten en
hebben geen relatie met andere economische activiteiten in de regio. Zonder
de komst van de externe bezoekers naar de regio zouden ze immers niet
bestaan. Het feit dat de vrijetijdsbesteding van de externe bezoekers ook een
geïnduceerd effect is van de activiteiten waaraan ze hun inkomen ontlenen,
doet hier niets aan af. Ze verdienen dat inkomen namelijk elders, buiten de
regio. Voor de economische effecten die hun vrijetijdsbesteding in de regio
veroorzaakt kan dan ook geen discussie ontstaan over de bron van deze
effecten. Dat zijn namelijk de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding die de
regio biedt en waar de externe bezoekers specifiek voor komen'.

Onduidelijkheid over de beleidsrelevantie van onderzoek
Vrijwel alle rapporten beogen relevante informatie te genereren voor

vrijetijdsbeleid. Toch wordt in de meeste studies niet uitgelegd voor welke

~ Uiteraard kunnen ook bewoners hun inkomen buiten de regio verdienen, maar
ook dan is het niet zinvol om de geïnduceerde effecten van hun vrijetijdsbesteding
mee te tellen. Ze besteden hun vrijetijd immers meestal in de regio doordat ze er
wonen.
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soort beleidsbeslissingen de informatie bruikbaar isg. De interpretatie die wat
minder geïnformeerde lezers aan de uitkomsten hechten, overtreft daardoor
gemakkelijk de werkelijke zeggingskracht van het materiaal (bijvoorbeeld Van
Puffelen, 1994: 341). Een onderwerp als economische betekenis suggereert
immers dat het gaat over iets dat heel belangrijk is. Als daarbij dan ook nog
eens hoge cijfers worden gemeld, ontstaat de indruk dat iets dat zo veel
economische betekenis heeft door de overheid gestimuleerd moet worden. Het
is de vraag of dat altijd nodig is.

Eerder zijn twee soorten economische betekenis onderscheiden: het totaal
van economische effecten en de groei-effecten. Het totaal levert informatie
over de economische betekenis van de vrijetijdssector alsof dit één bedrijfstak
is. Hetzelfde gebeurt ook wel voor andere bedrijfstakken. Maar het bijzondere
voor de vrijetijdssector is dat deze in de gangbare economische classificatie
geen aparte bedrijfstak is. Uitgaven voor vrijetijdsbesteding komen daardoor
bij uiteenlopende bedrijfstakken terecht die elk voor zich slechts ten dele
afhankelijk zijn van de vraag naar vrijetijdsbesteding9.

De beleidsrelevantie van het totaal van effecten is dat dit totaal de aandacht
vestigt op de economische belangen van vrijetijdsbesteding. Vooral een hoge
totaal-betekenis zal inspireren tot nader onderzoek naar het functioneren van
de vrijetijdsmarkt: Welke kansen en bedreigingen komen voort uit
ontwikkelingen buiten de vrijetijdssector? Wat zijn de sterke en zwakke punten
binnen de vrijetijdssector? Over de noodzaak van overheidsbeleid is daarmee
echter nog niets gezegd. Er is pas een reden voor overheidsingrijpen als
daarmee het economisch functioneren van de vrijetijdsmarkt kan worden
verbeterd. Ook op andere terreinen rekent de Nederlandse overheid het
immers tot haar taak om het functioneren van de economie te bevorderen.

Een berekening van de regionaal-economische groei-effecten is vooral
relevant voor overheden die economische expansie in hun regio beogen. De
omvang van de groei-effecten levert echter weinig onmiddellijk bruikbare
inzichten voor beleidsvorming. In eerste instantie geeft het vooral aan hoe
afltankelijk de regionale economie ís van vrijetijdsbesteding door externe
bezoekers. Hoge groei-effecten en een daarmee samenhangende grote
afhankelijkheid kunnen een reden zijn voor nader onderzoek naar het
functioneren van het betreffende onderdeel van de vrijetijdsmarkt. Omdat in
dat geval schommelingen in de komst van externe bezoekers groei of krimp
van de regionale economie veroorzaken, is het belang van zo'n marktanalyse
al snel groot. Dat belang wordt versterkt door de algemene voorspelling dat
t erism~en recreatie de komende jaren toenemen. Door een groter deel van

g Gelukkig zijn er ook enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld ETIF (1979) en Sondern
(1985).

9 De horeca bijvoorbeeld draait gedeeltelijk op zakendiners en zakelijke
overnachtingen, de detailhandel omvat zowel noodzakelijke boodschappen als
`fun-shopping' .
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die algemene toename naar de eigen regio te trekken, kan de regionale
economie immers verder groeien. Een kans die ook kan worden aangegrepen
door regio's die nog weinig economisch profijt hebben van externe bezoekers.

Een analyse van de groei-effecten naar verschillende typen bezoekers of
vrijetijdsbesteding kan hierbij aanknopingspunten geven. De bezoeker die
verhoudingsgewijs het meest bijdraagt aan de regionaal-economische expansie
lijkt in eerste instantie het meest interessant (bijvoorbeeld ETIF, 1979; ETIG
8c PPD, 1983; NRIT, 1983). Of deze bezoeker ook in werkelijkheid het beste
perspectief biedt, is alhankelijk van de reële mogelijkheden om juist zijn
bezoek te stimuleren. Informatie daarover kan alleen door marktonderzoek
worden verkregen. Ook hierbij geldt echter dat overheidsingrijpen pas nodig is
als kansen voor economische groei onbenut dreigen te blijven.

Een reden voor overheidsingrijpen betekent niet dat ingrijpen tegen elke
prijs verantwoord is. De constatering dat vrijetijdsbesteding economische
betekenis heeft, geeft daar echter strikt genomen geen informatie over. Toch
wordt deze constatering in diverse rapporten expliciet verbonden met legiti-
maties voor overheidsuitgaven:

`Een goede beleidsafweging aangaande de uitgaven voor waterrecreatie kan
niet worden gemaakt zonder inzicht in de nationaal-economische betekenis
van dit gedrag (en de daarbij behorende sectoren).' (NRIT, 1988: 10).

`In dezelfde periode werden op meerdere plaatsen hernieuwde discussies
gevoerd over de maatschappelijke betekenis van kunst en cultuur. Daarbij
verschoven de legitimeringsgronden enigszins in de richting van meer
economische legitimaties.' (Julien, 1989: 4).

'De gemeente draagt financieel bij met subsidie. In het kader van de
bezuinigingsdruk bij de gemeente bestond bij NV Mensec de behoefte aan
inzicht in de economische betekenis van de schouwburg en het concertge-
bouw voor de gemeente Nijmegen.' (Frieling 8z Verhorst, 1994: 1).

Dergelijke uitspraken wekken ten onrechte de verwachting dat de berekening
van economische effecten van vrijetijdsbesteding inzicht geeft in de effectiviteit
en efficiëntie van de overheidsuitgaven voor vrijetijd. Een meting van de
economische betekenis, zoals die in de meeste rapporten voorkomt, levert deze
informatie niet. Het blijft namelijk onduidelijk in hoeverre de omvang van de
effecten verband houdt met overheidsbeleid en -uitgaven. Evenmin geven deze
rapporten aan of de inzet van overheidsmiddelen voor de vrijetijdssector
werkelijk de meest efiiciënte manier is om positieve effecten te bereiken.
Slechts in twee rapporten komen de effectieve consequenties van het over-
heidsbeleid voor de economische betekenis van vrijetijd aan bod (Kruyt e.a.,
1987; Van Puffelen e.a., 1988). Het aspect van de efficiency blijft echter ook
hierin buiten beschouwing.
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De geringe aandacht voor de economische effectiviteit en efficiëntie van de
beleidsuitgaven voor vrijetijd is trouwens wel te begrijpen. Schattingen zijn
immers alleen op basis van vele aannamen te maken en dat tast de
betrouwbaarheid van de uitkomsten aan. Dit soort onbetrouwbare resultaten
leiden in de politiek al gauw tot discussies met een welles-nietes karakter
zonder tastbaar resultaat. Toch is de vraag naar de economische effectiviteit en
efficiëntie van eventuele overheidsuitgaven voor de vrijetijdssector relevant,
zodra economische doelstellingen meespelen in het beleidsproces.

Spraakverwarring
De terminologie die diverse onderzoekers gebruiken is nogal eens

verwarrend. Het is niet zo erg dat het indirecte effect soms het toeleverende
effect wordt genoemd, of het geïnduceerde effect het verzorgende of het
consumptie-effect. Verwarrender wordt het wanneer de effecten worden
samengevoegd en vervolgens aangeduid als het indirecte, afgeleide of
geïnduceerde effect. Deze samenvoegingen komen regelmatig voor (tabel 4.6).

Ook gebruiken sommige onderzoekers de begrippen indirec[ of geïnduceerd
voor effecten die eigenlijk meer additioneel zijn. Additionele effecten ontstaan
als mensen tijdens een uitstapje geld uitgeven aan diensten of artikelen die niet
strikt noodzakelijk zijn voor de vrijetijdsbesteding die het doel is van het
uitstapje. Deze effecten kunnen zelf ook weer worden gesplitst in een direct,
indirect en eventueel geïnduceerd effect. Het verband met de vrijetijds-
besteding moet uiteraard wel worden vastgesteld.

Eenduidige terminologie verdient de voorkeur, zeker bij een complex
onderwerp als de economische betekenis van vrijetijd. De terminologie in dit
onderzoek komt daarom overeen met de meest voorkomende terminologie en
sluit aan bij internationale aanduidingen (bijvoorbeeld Coppock e.a., 1975;
Archer, 1982).

Tabel 4.6: De terminologie in diverse rapporten
Rapport Direct Indirect Geïnduceerd Additioneel
ETIF (1979)
ETI-Utrecht (1984)
Hendriks e.a. (1993)
Hendriks e.a. (1985)
Julien (1989)
NRIT (1981, casino's)
NRIT (1983, 1983, 1990)
Van Puffelen e.a. (1988)

direct indirect of afgeleid
direct indirect geïnduceerd
direct indirect of afgeleid
direct indirect
direct indirect of geïnduceerd
direct n.v.t. n.v.t.
direct indirect geïnduceerd
direct indirect n.v.t.

n.v.t.
n. v. t.

geïnduceerd
additioneel

n.v.t.
indirect

n. v. t.
geen aparte naam
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Evaluatie

De beschreven knelpunten compliceren het onderzoek naar de economische
betekenis van vrijetijdsbesteding. Het ontbr„ek~ v~ ,.gQede data is alleen op
langere termijn op te lossen. Hiertoe zouden data over vrijetijdsgedrag en over
relaties tussen economische activiteiten op meer gestructureerde wijze moeten
worden verzameld. Zolang goede data ontbreken maar onderzoeksuitkomsten
wel op korte termijn worden gevraagd, moeten onderzoekers in hun conclusies
niet verder gaan dan hetgeen werkelijk kan worden hardgemaakt op grond van
de beschikbare of ad hoc verzamelde data.

De andere knelpunten zijn op korte termijn oplosbaar omdat onderzoekers
deze zelf in de hand hebben. De beleidsrelevantie bijvoorbeeld kan in eenvou-
dige termen worden uitgelegd. Voorts kunnen fouten bij berekeningen worden
voorkomen door de data zorgvuldig te hanteren en een goede verantwoording
te geven van de gevolgde werkwijze. Dit vereist vooral dat wordt gewerkt
vanuit een helder kader over de samenhang tussen vrijetijdsbesteding en
economische effecten. Verspreid over de tekst zijn enkele aspecten van het
kader voor dit onderzoek al aan de orde gekomen. Een samenhangend beeld
en de theoretische onderbouwing van dit kader komen in ~ 4.4 en 4.5 aan de
orde. Het kader spitst zich toe op de meting van g~roei-effecten. Deze
groei-effecten geven immers informatie over de betekenis van vrijetijd voor
stedelijke economische ontwikkeling, de probleemstelling van dit onderzoek.

4.4 EXPORTBASISTHEORIE

De exportbasistheorie is van origine opgesteld om de stedelijke ontwikkeling te
verklaren (Sombart, 1907). Zij kan echter ook voor een ruimere regio worden
gehanteerd (Lambooy, 1980). Het voordeel van de exportbasistheorie is dat zij
duidelijke uitgangspunten geeft'voor de beoordeling van de economische groei
door vrijetijdsbesteding in een stad of regio. Ook sluit de theorie goed aan op
de werkwijzen in een groot deel van de onderzoeken naar de economische
betekenis van vrijetijd.

Het verklarend principe
Het verklarende principe in de exportbasistheorie is gebaseerd op de .

verdeJ.in:g ,wYan ecor~omisr~ ~~iviteiten in. een regio naar stuwende :en-
~ge~d~ acti '~ n. Stuw~nd zijn alle `activiteiten díe inkomsten
verwerven door betrekkingen met andere gebieden buiten de stad' (Lambooy,
1980). Die inkomsten zijn bijvoorbeeld de betaling voor de export van
goederen of diensten uit de stad. De verzorgend,e activiteiten leveren goederen
en diensten aan personen en organisaties in de eigen stad.

Volgens de exportbasistheorie worden de economische bestaans- en
groeimogelijkheden van een stad bepaald door de stuwende activiteiten. Zij
zorgen ervoor dat er geld van buiten het gebied naar de stad stroomt,
waardoor verzorgende activiteiten in die plaats mogelijk worden. De stuwende
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organisaties betalen van hun inkomsten hun toeleveranciers en dienstverleners.
Zijn deze binnen de stad gevestigd, dan zijn het verzorgende activiteiten en
ontstaan er indirecte effecten in de stad. Daarnaast geven de stuwende
activiteiten een financiële beloning aan hun werknemers en eigenaren"'. Deze
gebruiken die beloningen voor diverse consumptieve aankopen. Wanneer het
daarbij gaat om de aanschaf van producten of diensten van lokale verzorgende
activiteiten ontstaan er geïnduceerde effecten in de stad.

Voorzover de stuwende bedrijven, hun werknemers en eigenaren de
gewenste producten en diensten kopen bij plaatselijke, verzorgende
organisaties, leidt dat tot economische productie binnen de eigen stad. Met het
geld dat de verzorgende activiteiten daarvoor ontvangen, gebeurt hetzelfde als
met de verdiensten van de stuwende organisaties. Ze worden via de bedrijven,
hun eigenaren of werknemers uitgegeven aan producten en diensten van andere
organisaties, waarvan er waarschijnlijk weer een aantal lokaal gevestigd zijn.
Opnieuw ontstaat er dus economische productie in de eigen stad. De keten van
indirecte en geïnduceerde effecten in de stad breidt zich daarbij uit. De
inkomsten die de lokale verzorgende activiteiten hierbij verdienen kunnen weer
een nieuwelokale ronde van bestedingen veroorzaken.

Het geld dat door de stuwende activiteiten naar de stad toestroomt, zet dus
een hele keten van lokale verzorgende activiteiten in gang. Deze keten is
echter niet oneindig: het geld blijft namelijk niet circuleren in de verzorgende
sector binnen de stad. Het wordt bijvoorbeeld ook gebruikt voor de aanschaf
van producten en diensten van buiten de stad, waardoor het geld uit de stad
verdwijnt. Ook door de betaling van rijksbelastingen, vergoedingen aan
werknemers en eigenaren die buiten de stad wonen, en door het sparen van
een deel van het inkomen lekt er geld weg uit de lokale economie. Dergelijke
weglek-effecten treden gewoonlijk al vrij snel op (Taylor, 198x; Archer 8c
Owen, 1971).

Stuwende
geldstroom

Stuwende
activiteiten

r--.
Verzorgende
activiteiten ]
Weglekeffect

Figuur 4.2: Stuwende, verzorgende en weglekkende geldstromen voor een
lokale economie

1o Eenvoudigheidshalve is hier nog aangenomen dat al deze werknemers en
eigenaren in de stad wonen.
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Kritieke veronderstelling

Er is fundamentele kritiek gekomen op de opvatting dat de instroom van
geld uit andere gebieden de bron is van economische groei. Voor een stad als
afgebakend gebied geeft dat geen problemen: het is voorstelbaar dat in een
stad economische groei ontstaat als er geld van elders binnen stroomt. En ook
voor een ruimere regio is dit voorstelbaar. Zodra echter de hele wereld als een
regio wordt bekeken ontstaat een probleem: de wereldeconomie kan
onmogelijk toenemen door de instroom van gelden uit andere regio's. Toch is
er op wereldschaal sprake van een toegenomen economische productie en
bevolking. Economische groei wordt dus niet alleen door dergelijke
geldstromen bepaald. Technologische en organisatorische innovaties zijn, in
ieder geval op dit macro-niveau en in deze eeuw, veel belangrijker.

De exportbasistheorie biedt daarom slechts een onvolledige verklaring van
de ontwikkeling van een stedelijke economie. Op dit moment is er echter
binnen de economische geografie en regionale economie geen enkele theorie
voorhanden die wel een sluitende verklaring kan geven (Boekema e.a., 1992;
Lambooy, 1988: 141). De diverse theorieën bieden slechts inzichten op
deelterreinen. Tegen die achtergrond bewijst de exportbasistheorie nog steeds
haar waarde. De theorie vestigt de aandacht op de samenhang tussen uiteen-
lopende economische activiteiten binnen een stad. De stuwende activiteiten
worden daarbij gezien als het beginpunt van de productie binnen een hele
keten van verzorgende activiteiten. De stuwende activiteiten staan op deze
startpositie omdat zij er in eerste instantie voor zorgen dat er geld naar de
lokale economie stroomt.

De tweedeling stuwend en verzorgend
Voor het opsporen van bronnen voor economische groei of krimp in de stad

is volgens de oorspronkelijke exportbasistheorie vooral de identificatie van
stuwende activiteiten essentieel. Met de ontwikkeling van de theorie in deze
eeuw zijn de opvattingen over de inhoud van het begrip stuwend verruimd. In
eerste instantie werd het alleen gehanteerd voor organisaties die goederen of
diensten uit de stad exporteren. Inmiddels wordt ook het toerisme als een
exportsector gezien. Er is weliswaar geen zichtbare export van producten,
maar dat komt omdat de bezoekers het gebodene in de plaats zelf afnemen.
Gaandeweg zijn er ook nog andere wegen ontdekt waarlangs geld uit andere
gebieden naar de stad stroomt (Borchert, 1967: 56-58):

a. salarissen e.d. van mensen die buiten de stad werken;
b. inkomsten van mensen met een arbeidsloos inkomen, zoals werklozen en

gepensioneerden;
c. investeringen in de stad;
d. inkomsten die het plaatselijk bestuur ontvangt van hogere overheden.

Voor deze bedragen geldt in beginsel hetzelfde als voor de inkomsten van
stuwende bedrijven: ze zijn de aanzet voor een keten van aankopen bij lokale
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verzorgende.activitei,ten. Daarom zijn ook deze geldstromen stuwend voor de
lokale economie.

Een andere bron die voor de stimulering van de lokale economie werd
ontdekt is im~o~t,~~tbSti[utie (Isenberg, 1953). Importsubstitutie betekent dat
producten of diensten die eerst altijd werden geïmporteerd, voortaan lokaal
worden geleverd enlof vervaardigd. In de tijd dat ze nog werden
geïmporteerd, veroorzaakte hun betaling een geldstroom die uit de stad
weglekte. Zodra de producten lokaal worden vervaardigd, blijft die geldstroom
behouden voor de lokale economie. De gevolgen hiervan voor de lokale
economie zijn gelijk aan de gevolgen van export.

Toch is er discussie mogelijk over de vraag of de lokale economie ook
daadwerkelijk groeit door elk van deze bronnen. Volgens Tiebout (1962) is de
termijn die daarbij in ogenschouw wordt genomen van grote invloed. In zijn
studie let hij vooral op exportinkomsten, bedrijfsinvesteringen en uitgaven van
de lokale overheid. De lokale economie wordt volgens hem op de korte
termijn door alle drie gestimuleerd. Op de lange termijn echter zijn alleen de
exportinkomsten relevant. De hoogte van de bedragen uit de andere
categorieën is op de lange termijn namelijk gerelateerd aan de vraag van de
lokale bevoiking. Onroerendgoed-investeringen worden bijvoorbeeld afgestemd
op verwachtingen over veranderingen in de lokale markt. Ook de uitgaven van
de lokale overheid zijn afgestemd op de lokale markt. Om het onderscheid
tussen korte en lange termijn duidelijk te maken, verving Tiebout de begrippen
stuwend en verzorgend voor de lange termijn door de termen exogeen en
endogeen. Endogene geldstromen zijn gerelateerd aan de ontwikkeling in de
lokale vraag. De lokaal-economische groei komt op de lange termijn voort uit
exogene geldstromen die alleen door exportactiviteiten worden veroorzaakt.

Tiebout's onderscheid is interessant. Volgens hem kan hierdoor de
exportbasistheorie ook worden gebruikt om de lokaal-economische groei op
lange termijn te voorspellen. De waarde van dergelijke voorspellingen is
echter onzeker. Ze zijn sterk afhankelijk van de juistheid van de gegevens die
eraan ten grondslag liggen. Bovendien is de economische werkelijkheid zeer
veranderlijk. Nieuwe productiemethoden, veranderende behoeften van
afnemers, wijzigingen in ruimtelijke relatienetwerken kunnen er allemaal toe
leiden dat voorspellingen niet uitkomen. Het is dan ook beter de aandacht te
concentreren op de groei-effecten op de korte termijn.

4.5 GROEI-EFFECTEN VAN VRIJETIJD OP DE LOKALE ECONOMIE

4.5.1 Uitgangspunt

I De exportbasistheorie biedt een helder uitgangspunt om de betekenis vast te
stellen van vrijetijdsbesteding voor de lokaal-economische ontwikkeling op
korte termijn. De cruciale v~g hierbij is in hoeverre vrijetijdsbesteding leidt
tot een stuwende geldstroom naar de stad. Naast de c2nsutnptieve bestedingen
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van degenen die hun vrijetijd in de stad doorbrengen, kunnen ook
andersoortige-inkom~ten van yrijetijdsvoorzieni~ stuwend zijn voor de stad.
Het gaat dan bijvoorbeeld om sponsorgeÍden, subsidies en donaties. Als deze
inkomsten stuwend zijn, gaan ze gepaard met groei-effecten.

Consumptieve bestedingen
De consumptieve uitgaven voor vrijetijdsbesteding kunnen op de korte

termijn om twee redenen stuwend zijn voor een stad. Dat is ten~ersie het
geval als de plaatselijke mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding ertoe leiden dat
mensen uit andere gebieden de stad bezoeken. De uitgaven van deze externe
bezoekers vormen dan een geldstroom naar de stad toe en zijn daarom
stuwend. Ten tweede kunnen ook de uitgaven van lokale bewoners stuwend
zijn, namelijk wanneer de vrijetijdsbesteding in de eigen plaats een vorm van
importsubstitutie is.

In beide gevallen is het uiteraard van belang dat de uitgaven in de stad
specifiek verband houden met de vr~etijdsbesteding. Neem bijvoorbeeld een
externe bezoeker die zijn vrijetijd weliswaar doorbrengt in een stad, maar deze
eigenlijk met een ander doel bezoekt, bijvoorbeeld een congres. Zijn
consumptieve uitgaven in de plaats zijn weliswaar stuwend voor de lokale
economie, maar ze zijn niet het gevolg van de vrijetijdsbesteding. Zonder het
congres zou de bezoeker immers niet in de stad zijn. Het congres is daarom de
aanleiding voor zijn stuwende uitgaven in de stad, inclusief zijn uitgaven voor
vrijetijdsbesteding. De vrijetijdsbesteding zelf heeft in deze situatie dus geen
stuwende invloed op de stad".

Omgekeerd is het evenzeer mogelijk dat een externe bezoeker wel speciaal
voor vrijetijdsbesteding naar de stad komt, maar eenmaal aangekomen ook
geld uitgeeft aan andere zaken. Dergelijke a- d~d~tionele~teslingen zijn zelfs
een veelvoorkomend verschijnsel. Een museum is bijvoorbeeld de reden
waarom een vrouw naar een stad gaat, maar vervolgens luncht ze ook in die
stad. Het is niet aannemelijk dat deze vrouw in deze stad zou hebben geluncht
als ze niet voor het museum naar de stad was gegaan. Haar lunch is dus een
gevolg van haar museumbezoek in deze plaats. Daarom behoren haar
additionele uitgaven aan de lunch tot de stuwende consumptieve geldstroom
die het museum teweegbrengt.

A~diilonele uitgaven komen ook voor bij vrijetijdsbesteding door lokale
bew~~c. In dat geval is extra aandacht nodig voor de kwestie of die uitgaven
werkelijk specifiek verbonden zijn met de vrijetijdsbesteding. Onderscheid
naar het soort additionele--.hesteding is hierbij van belang. Regelmatig
voorkomende soorten van additionele bestedingen tijdens uitstapjes zijn met
name vervoerskosten, horeca-uitgaven en winkelaankopen. Voor de eerste
twee ligt een verband met het doel van het uitstapje voor de hand. Zonder

i t Buitenlandse zakenreizen, waaronder congresbezoek kan vallen, worden volgens
internationale definities wel tot het toerisme gerekend. Toerisme omvat in dat
geval dus meer dan alleen vrijetijdsbesteding.
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vervoer is het uitstapje niet mogelijk. Daarnaast is voor veel mensen het
bezoek aan een horecagelegenheid een vast onderdeel in allerlei uiteenlopende
uitstapjes. Daarom rekent Jansen-Verbeke (1988) bijvoorbeeld de horeca tot de
vrijetijdsvoorzieningen die geen eigen aantrekkingskracht uitoefenen voor de
stad als toeristisch-recreatief product. Geheel terecht is dat uiteraard niet, want
veel mensen gaan wanneer ze uitgaan juist wel speciaal voor de horeca naar de
stad. Voor de bewoners waarvan het uitstapje echter een ander hoofddoel
heeft, kunnen de horeca-uitgaven net als de vervoersuitgaven tot de additionele
uitgaven worden gerekend.

De relatie tussen winkelaankopen en vrijetijdsuitstapjes van bewoners is
minder vanzelfsprekend. Het is namelijk de vraag of een bewoner daarbij geen
artikelen aanschaft die hij toch al in de stad wilde kopen. Als dat het geval is,
houdt de combinatie van de aankopen met het vrijetijdsuitstapje eerder verband
met het aangrijpen van de gelegenheid om bij de winkels langs te gaan, dan
dat het een gevolg is van de vrijetijdsbesteding. De combinatie bespaart de
reistijd die gemoeid gaat met een tweede tocht naar de winkels. Ook voor de
winkelaankopen van externe bezoekers kan uiteraard gelden dat daarbij
artikelen worden aangeschaft die men toch nodig heeft. Dat betekent in
beginsel ook weer dat deze aankopen geen gevolg zijn van de vrijetijds-
besteding. Dat de bezoekers hun aankopen in de bezochte stad doen, is daar
echter wel een gevolg van. Zonder de vrijetijdsbesteding zouden zij de stad
immers niet bezoeken. Daarom horen winkelaankopen van externe bezoekers
wel bij de additionele uitgaven van een vrijetijdsbesteding in de stad.

Andere inkomstenbronnen
Grote delen van de vrijetijdssector kennen nog andere inkomstenbronnen

dan alleen consumptieve bestedingen door bezoekers. Vooral czn9nsorg.~lden
subsidies~-ell~4naties zijn van belang. Er zijn zelfs situaties waarin alleen maar
sprake is van deze andere inkomstenbronnen, bijvoorbeeld bij sommige
historische monumenten. Om te beoordelen of de vrijetijdsvoorzieningen door
deze inkomsten betekenis hebben voor de lokaal-economische ontwikkeling op
de korte termijn, moet worden nagegaan of deze geldstromen stuwend zijn
voor de stad.

Daarbij is een onderscheid tussen inknmsten van buiten de stad en uit de
stad zelf relevant. De inkomsten van buiten de stad zijn zonder meer stuwend.
Voor de bijdragen uit de stad zelf kan analoog aan de situatie bij consumptieve
bestedingen worden geredeneerd. Voor donaties van particulieren ligt dit voor
de hand, want in wezen verschillen die niet van andere consumptieve
bestedingen. Sponsorgelden en subsidies zijn daarentegen geen gewone
consumptieve bestedingen. Het zijn betalingen tussen zakelijke partners. De
subsidiënt of sponsor betaalt voor doelen die hij via de vrijetijdsvoorziening
wil bereiken, bijvoorbeeld cultureel aanbod in de stad, reclame of relatie-
marketing. Hij kan die doelen ook langs andere wegen bereiken, misschien
zelfs via andere lokale verzorgende activiteiten. Alleen als een eventuele
afwezigheid yan- de ondersteunde vrijetijdsvoorziening ertoe zou leiden dat hij
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het bedrag- buiten. s~e. stad besteedt, is er sprake van een stuwend effect van
deze voorziening voor de stad.

4.5.2 Directe effecten vaststellen

De directe effecten zijn de economische effecten die de stuwende geldstroom
veroorzaakt bij de bedrijven en organisaties die deze bedragen als eerste
ontvangen in de stad. Er zijn d~tie -methoden om de omvang van de directe
effecten van vrijetijdsbesteding te bepalen: onderzoek onder degenen die geld
spenderen aan vrijetijdsvoorzieningen, onder de aanbieders van vrijetijdsvoor-
zieningen en de minimum-vereistenbenadering.

I
Onderzoek onder degenen die geld uitgeven aan vrijetijdsvoorzieningen

Onderzoek onder consumenten die hun vrijetijd doorbrengen in de stad
levert de benodigde informatie over de consumptieve uitgaven en hun
herkomst. Voor de bewoners in deze groep kan tegelijkertijd de mogelijkheid
van importsubstitutie worden nagegaan.

Indien de lokale vrijetijdsvoorzieningen ook nog andersoortige inkomsten
hebben, is het stuwend effect van deze inkomsten eveneens relevant.
Belangrijke informatie daarbij is de geografische herkomst van de bedoelde
inkomsten. Deze informatie is uiteraard bekend bij de aanbieders van de
vrijetijdsvoorzieningen. Voor de inkomsten uit lokale bronnen is van belang of
deze inkomsten ook verstrekt zouden zijn als de vrijetijdsvoorziening niet
lokaal was gevestigd. Informatie hierover kan komen uit onderzoek onder de
plaatselijke geldschieters.

De ~coordelen van een onderzoek onder consumenten en financiers zijn dat
er gedetailleerde informatie kan worden verzameld en dat onderscheid kan
worden gemaakt tussen de effecten van verschillende typen vrijetijdsbesteding
of -voorzieningen. De te van de dataverzameling kunnen echter hoog
oplopen, omdat voor betrouwbare gegevens relatief veel respondenten moeten
worden ondervraagd.

Onderzoek onder aanbieders van vrijetijdsvoorzieningen
Een onderzoek onder de aanbieders op de vrijetijdsmarkt in een stad kan in

beginsel dezelfde informatie leveren als een onderzoek onder consumenten en
financiers. De aanbieders maken vrijetijdsbesteding mogelijk in de stad. Als ze
een goed inzicht hebben in de markt die ze bedienen, moeten ze informatie
kunnen geven over de consumenten en andere financiers die geld bij hen
besteden.

Onderzoek onder deze aanbieders heeft het voordeel dat het aantal
gesprekken beperkt kan zijn. Een ernstig~~robleem is echter dat de diverse
aanbieders lang niet altijd op de hoogte zijn van het gedrag van consumenten
op de vrijetijdsmarkt. Ryan bijvoorbeeld merkte dat detaillisten moeite hebben
met het inschatten van de omzet die zij maken dankzij externe bezoekers
(Ryan, 1991: 93). Wanneer ook nog onderscheid wordt gemaakt naar
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verschillende typen vrijetijdsbesteding, wordt dat probleem waarschijnlijk nog
groter. Uitgaven aan winkels en horeca bijvoorbeeld zijn vaak additioneel. Dat
betekent dat de mensen die deze uitgaven doen, voor uiteenlopende typen
vrijetijdsbesteding in de stad kunnen zijn. Dit is voor horeca-ondernemers of
winkeliers vrijwel niet in te schatten. Omgekeerd weten aanbieders van
specifieke typen vrijetijdsvoorzieningen zoals theaters, vaak weinig over de
aard en hoogte van additionele uitgaven van hun bezoekers in de stad.

Minimum-vereistenbenadering
Deze methode ligt op een hoger aggregatieniveau dan de twee vorige. Een

vergelijking tuscen -het- totaalaanlzQd- van vrijetijdsv.oorzien111gen in
v~chillend~.-plaatsen vormt het uitgangspunt. Het aanbod van plaatsen
waarvan bekend is dat ze niet aantrekkelijk zijn voor externe bezoekers, wordt
afgezet tegen het aanbod in de stad waarvoor het stuwende effect van de
vrijetijdsbesteding moet worden vastgesteld. Het verschil wordt toegeschreven
aan de externe gebruikers van vrijetijdsvoorzieningen in de onderzochte stad.

Yzewyn en De Brabander (1992) gebruikten deze methode in Antwerpen en
vergeleken de uitkomsten met die van een eveneens door hen uitgevoerd
onderzoek onder consumenten. De minimum-vereistenbenadering leverde
verrassend genoeg een driemaal zo hoog aantal arbeidsplaatsen op. Volgens
hen houdt dat verband met zowel gebreken in de data waarover ze voor beide
methoden beschikten, als met het punt dat de minimum-vereistenbenadering de
gevolgen van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen door zakelijke bezoekers
en forenzen altijd automatisch meeneemt. De minimum-vereistenbenadering
meet daarom meer dan alleen de betekenis van vrijetijdsbesteding voor de
lokaal-economische groei'Z.

De minimum-vereistenbenadering heeft als voordeel dat zij snel kan worden
uitgevoerd. Een nadeel is echter dat de methode niet kan worden toegespitst
op de stuwende effecten van vrijetijdsbesteding voor een stad. Ook is het
onmogelijk om onderscheid te maken naar de effecten van afzonderlijke typen
vrijetijdsbesteding.

De drie methoden om directe effecten te meten verschillen in de maat waarin
ze gegevens aanleveren. Bij onderzoek onder consumenten en andere finan-
ciers worden de directe effecten uitgedrukt in bedragen. Onderzoek onder
aanbieders van vrijetijdsvoorzieningen kan eveneens informatie over deze
bedragen opleveren, maar het is ook mogelijk om de gegevens te verzamelen

iz De verklaring van Yzewyn en De Brabander (1992) gaat voorbij aan een pro-
bleem in de wijze waarop zij de minimum-vereistenbenadering tcepassen. Ze
berekenen de minimaal vereiste omvang van vrijetijdsvoorzieningen voor lokaal
verzorgend gebruik in Antwerpen op basis van de gemiddeld per inwoner
aanwezige omvang van voorzieningen in kleine plaatsen. Grotere steden onder-
scheiden zich echter van kleinere doordat er relatief ineer lokaal verzorgende
activiteiten zijn (Borchert, 1967: 50).
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in de vorm van bijvoorbeeld werkgelegenheid, toegevoegde waarde of
productiewaarde. Bij de minimum-vereistenbenadering wordt de maat bepaald
door de meeteenheid in regionale statistieken. Werkgelegenheid of productie-
waarde liggen daarom bij deze methode voor de hand.

4.5.3 Indirecte en geïnduceerde effecten vaststellen

Als de directe effecten bekend zijn, kunnen de indirecte en geïnduceerde
worden berekend. De indire~.te e-ffecten ontstaan doordat de stuwende
bedrijven producten en diensten afnemen van bedrijven, die op hun beurt ook
weer producten en diensten nodig hebben van andere bedrijven, enzovoorts.
Geïnduceerde effe en zijn het gevolg van de consumptieve bestedingen door
personen die hun inkomen verdienen in de stuwende bedrijven en de keten van
indirecte toeleveranciers en dienstverleners. Er zijn verschillende methoden
beschikbaar om de omvang van indirecte en geïnduceerde effecten te bepalen.
Uiteraard moet erop worden gelet dat de meeteenheid waarin de directe
effecten zijn uitgedrukt, is of wordt afgestemd op de eenheid waarin indirecte
of geïnduceerde effecten worden uitgedrukt. Drie methoden om indirecte en
geïnduceerde effecten vast te stellen zijn het exportbasismodel, de
multiplieranalyse en de input-outputanalyse.

Exportbasismodel
Het exportbasismodel kenmerkt zich door zijn eenvoud. Het model heeft

twee gegevens nodig:

- de omvang van de directe effecten bij de stuwende activiteit die wordt
onderzocht;

- het quotiënt van de omvang van alle directe, indirecte en geïnduceerde
effecten in de stad met de directe effecten bij alle stuwende activiteiten.

Door deze twee gegevens te vermenigvuldigen wordt het totaal van directe,
indirecte en geïnduceerde effecten van de stuwende activiteit berekend
(bijvoorbeeld Hofman, 1991: 266-280).

Het belangrij)ssLe bezwaar tegen deze methode is de onjuiste aanname
waarop zij is gebaseerd. Door een quotiënt voor alle stuwende activiteiten te
gebruiken voor een enkele stuwende activiteit, wordt verondersteld dat elke
afzonderlijke stuwende activiteit relatief evenveel indirecte en geïnduceerde
effecten veroorzaakt. Die aanname is echter onjuist (Archer, 1976: 121;
Borchert, 1967).

Multiplieranalyse
De multiplieranalyse is gebaseerd op het Keynesiaanse model voor de

macro-economie. De eerste uitwerking hiervan voor een regionaal
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multipliermodel is afkomstig van Tiebout (1962: 59). Hij geeft de volgende
formule om de totale groei van het inkomen in een regio te schatten:

Itotaal - Istuwend ~~ 1 ~ 1-(,C ~ iconsumptie~~

Waarbij:

Itotaal

Is[uwend
C

tconsumptie

groei van totale inkomen in de stad
groei van stuwende inkomen in de stad (direct f indirect)
lokale consumptievoet: deel van het huishoudelijk inkomen
dat lokaal wordt besteed
inkomensvorming per dollar lokale consumptieve besteding

Tiebout's formule is gebaseerd op een tweedeling van de economie in
stuwende en verzorgende activiteiten. Net als het exportbasismodel is er dus
geen-a~ndacht voor de tierschi11en1uss~Lt ~fzonderlijke activiteiten. Onder het
stuwende inkomen verstaat hij bovendi~ niet alleen het inkomen dat bij direct
stuwende activiteiten ontstaat, maar ook het indirecte inkomen van
toeleveranciers en dienstverleners.

De multiplieranalyse kan echter heel goed worden toegespitst op de
ink~~nensvorming via,één speciiieke, stu~uende - iviteit. Archer en Owen
(1971: 293) laten dat zien in hun studie naar de effecten van toerisme op de
County of Anglesey. Zij tonen aan dat er grote verschillen zijn tussen
verschillende stuwende activiteiten. Bovendien besteden zij in hun model
gedetailleerd aandacht aan de invloed die uite~nj,9.pende , consumptieve
bestedingen van lokale bewoners hebben op de lokale inkomensvorming. De
wiskundige uitdrukking van hun model is dan ook complexer dan de formule
van Tiebout.

De multiplieranalyse die Archer en Owen toepassen, vereist een flinke dosis
specifieke gegevens. Alleen dan zijn gedetailleerde uitkomsten mogelijk. In de
praktijk vormt dat vaak een probleem. Ook Archer en Owen gebruiken ten
dele nationale gegevens.

Multipliermodellen. b~erken-zich vaak tot de eerste paaL ronden met
b~stedinge~-(~-y~1441), Het volledig meenemen van alle relaties vergroót
namelijk de behoefte aan data en leidt daardoor tot praktische problemen. De
noodzakelijke inperking van het aantal relaties leidt tot een zekere
subjectiviteit: de onderzoeker moet immers kiezen welke transacties hij wel en
niet meeneemt in het model (Fletcher, 1989).

Input-outputanalyse
Een input-outputanalyse is alleen mogelijk als er een input-outputtabel is.

Zo'n tabel toont de waarde van alle economische transacties die gedurende een
jaar binnen-een--stad-. plaatsvinden tussen bedrijfstakken, huishoudens en
overheden. Voorts geeft hij informatie over een aantal relaties met
om~eving. De tabel kan worden omgezet in een input-outputmodel waarmee
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de indirecte en geïnduceerde effecten kunnen worden doorgerekend van een
specifieke stuwende activiteit (bijvoorbeeld NRIT, 1975 en 1977; Fletcher,
1989). Een beperking tot alleen indirecte effecten is eveneens mogelijk.
Daarnaast maakt de veelzijdige informatie in de input-outputtabel het mogelijk
om na te gaan wat de economische consequenties zijn van bijvoorbeeld import
en belastingen door de rijksoverheid.

De input-outputanalyse heeft het voordeel dat zij de lokaal-economische
betekenis van een stuwende bedrijfstak volledig kan doorrekenen. Ee` n- nadeel
is echter dat voor de meeste plaatsen en regio's geen tabel voorhanden is. En
als er al een tabel is, dan is het meestal een gedateerde. Actualisering op
grond van diverse aannamen kan dan een oplossing bieden. Een ander na eel
van dit soort tabellen is de standaardindeling naar bedrijfstakken. De stuwende
vrijetijdsvoorzieningen passen daar niet altijd in. In dat geval moet de tabel
worden aangepast (Van Puffelen e.a., 1988) of moeten de onderzochte
activiteiten worden verdeeld over een of ineer bedrijfstakken (Julien, 1989).

4.5.4 Kritische aspecten

De exportbasistheorie bewijst goede diensten bij het bepalen van
lokaal-economische groei-effecten van vrijetijdsbesteding. Daarbij moet echter
rekening worden gehouden met enkele aspecten die voor de interpretatie van
uitkomsten relevant zijn.

Statische informatie
D~9ei-effecten, die zich op korte termijn in een stad voordoen,. vnrmen

een statisch gegeven. Ze~eyen.geen.informatie over de toekomst. Zelfs als de
vraag naar vrijetijdsbesteding gelijk blijft, kan hun omvang enkele jaren later
gewijzigd zijn. Dit komt doordat de economische werkelijkheid dynamisch is.
Als bijvoorbeeld een stuwende vrijetijdsvoorziening zijn contract met een
lokale toeleverancier opzegt en zijn inputs voortaan bij bedrijf buiten de stad
betrekt, dalen de groei-effecten.

D~..~~j:.~ffecte~~geven evenmin- informar,ie- over de. gevolge.tl va.~n
verandering:in..de vraa~ .paar.--urijetijdsbesteding. Een verdubbeling van de
vraag impliceert niet dat ook de lokale groei-effecten verdubbelen. Schaal-
voordelen kunnen er bijvoorbeeld toe leiden dat bedrijven die uitbreiden met
relatief minder personeel toekunnen. De groei in het aantal arbeidsplaatsen kan
daardoor achterblijven bij de stijgende vraag naar vrijetijdsvoorzieningen.

W~-.infotn.~tie,.leveren de~roei-~ffe.c.t~iL~.~D..~ace1? Stel dat de stuwende
vraag naar vrijetijdsbesteding geheel wegvalt. Het gevolg is dat vrijetijds-
voorzieningen zullen sluiten, bedrijven die hen bevoorraden moeten
inkrimpen, mensen worden ontslagen en dat vervolgens ook de detailhandel in
de plaats inkrimpt, omdat de ontslagen werknemers geen inkomen meer
hebben om te besteden. Het gaat hier om een denkbeeldig gevolg want in de
werkelijkheid zal dit niet in deze mate gebeuren. De nadelige gevolgen voor
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de detailhandel bijvoorbeeld zullen beperkt blijven, doordat de ontslagen
werknemers een uitkering krijgen.
Toch laat deze denkbeeldige voorstelling zien wat de groei-effecten aangeven,
namelijk niets meer of minder dan ~e omvanQ van het sLmlt~c aan Prnnn-
mische ~ffecte~dat veyetudshestedin~ aa~nwiisbaar mo~elijk maakt in een
specifieke plaats en periode.

Geïnduceerde effecten
Volgens sommige auteurs is het niet zinvol is om de geïnduceerde effecten

mee te rekenen bij de economische betekenis van vrijetijd. Hun argument is
dat deze geïnduceerde effecten niet verdwijnen als werknemers, die hun
inkomen ontlenen aan een stuwende activiteit, met pensioen gaan of ontslagen
worden. Uitkeringen en pensioenen zorgen ervoor dat hun inkomen in stand
blijft.

Het argument lijkt steekhoudend. Maar op het moment dat deze mensen nog
werken, verdienen zij hun inkomen met het werk dat de stuwende vraag
genereert. O,-~de korte termijn is het ~eïndu~er~e .effect- daar een - reëel
gRY~lg-y~n de stuwende vra- ag-

En ook voor de lange termijn is de redenering onjuist. Tiebout's (1962)
onderscheid tussen endogene en exogene geldstromen maakt dat duidelijk.
Uitkeringen zijn een endogene geldstroom. Ze zijn immers gerelateerd aan de
lokale ontwikkelingen. Daarom zijn zij op de lange termijn niet van belang
voor de economische groei in de stad. nP Px.oáene vraa-g--naar--vri1etijds-
besSeding daarentegen bevordert wel de lokaal-econozniss~~Qei-Q~de lange
termijn. De geïnduceerde effecten.zijn Een~nderàgel~cax~-die~.gx.tzei. -

Het~bez-w-aar tegen de geïnduceerde effecten berust op een denkfout. Er
wordt vergeten dat er diverse sociale premies worden afgedragen voor de
werknemers. Die premies vormen op dat moment een weglek-effect voor de
stedelijke economie, en de werknemers kunnen minder besteden. Hierdoor zijn
de lokale geïnduceerde effecten op dat moment relatief lager dan ze zouden
kunnen zijn. In het verlengde van deze optiek kunnen de effecten die
werkloosheidsuitkeringen veroorzaken zelfs worden gezien als een vertraagd
effect van het werk dat deze personen eerst hadden. Dit effect is echter in een
empirisch onderzoek niet in te calculeren, want er kan niet worden voorspeld
of het effect daadwerkelijk op zal gaan treden.

Ruimtelijke begrenzing van de stad
Tot nu toe is steeds over de stad gesproken alsof dat een gebied is met

duidelijke grenzen. In werkelijkheid zijn die grenzen niet zo duidelijk. De
officiële grenzen van een gemeente kunnen een scheidslijn vormen, maar er
zijn genoeg steden die uit meerdere gemeenten bestaan. Binnen de gedachte-
gang van de exportbasistheorie hoeven bestuurlijke grenzen bovendien niet de
meest logische afbakening te zijn.

Neem bijvoorbeeld een stedelijke gemeente waar een aantal bedrijven zijn
gevestigd die exporteren naar het hele land. Hun werknemers wonen zowel in
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de stad, als in diverse gemeenten in de omgeving, waar bovendien ook nog
andere mensen wonen. Zowel de forenzen als de andere bewoners komen met
een zekere regelmaat naar de stad om bijvoorbeeld een school te bezoeken, te
winkelen of uit te gaan. De bestuurlijke grenzen van de stad vormen in deze
situatie geen goede afbakening. Binnen deze grenzen gelden namelijk niet
alleen de exportbedrijven, maar ook de scholen, winkels en uitgaansgelegenhe-
den als stuwende activiteiten. Omgekeerd vormen voor de omliggende
gemeenten de salarissen van de woonforenzen een stuwende geldstroom. Een
deel van de salarissen wordt lokaal besteed, maar een deel vloeit ook weer
terug naar de winkels, scholen en uitgaansgelegenheden in de stad. Voor de
afzonderlijke gemeenten lijken hier tal van groei-effecten te ontstaan, maar
zodra zij samen als één regio worden bekeken, wordt duidelijk dat die
groei-effecten niet op zichzelf staan. Eigenlijk zijn alleen de exporterende
bedrijven binnen de grenzen van de stedelijke gemeente een stuwende
activiteit.

Dit verhaal kan ook andersom worden verteld. In omliggende gemeenten
staan bijvoorbeeld exporterende bedrijven en in de stad, waar ook een deel
van de werknemers woont, worden scholen, winkels en uitgaansgelegenheden
bezocht. Ook dan is er een netwerk van relaties tussen de verschillende
gemeenten. Dit geeft aan dat de invloeden die de economische- ar~P~- '~e-Pn
gebied bepalen vaak beter zichtbaar worden door verschillen~e , gemeenten
samen als één stedelijke regio te bekijken.

Weglek-effecten
De berekening van lokale groei-effecten impliceert dat alleen effecten

worden meegenomen die binnen de stad ontstaan. Een deel van deze
geldstroom lekt echter weg uit de stad, omdat daarmee niet-lokale
toeleveranciers of dienstverleners worden betaald.

Het is voorstelbaar dat er bij de ene stuwende activiteit relatief vroeger in
het proces geld weglekt uit de stad dan bij een andere. Bij een volledige
berekening van directe, indirecte en geïnduceerde groei-effecten maakt dat niet
uit, want de stimulans van de twee activiteiten voor de economische productie
blijkt voldoende uit de hoogte van hun respectievelijke groei-effecten. In de
praktijk is het echter lang niet altijd mogelijk om alledrie de groei-effecten te
berekenen. Vaak ontbreken daarvoor de benodigde data en de berekeningen
blijven dan ook veelal beperkt tot een metiD,g van-de directe consum-ptieve
be~esliugen. In zo'n situatie is het belangrijk om stil te staan bij de
weelek-effecten. Als verwacht kan worden dat een deel van de betalingen
weer snel uit de stad wegvloeit, is vermelding daarvan minstens op zijn plaats.
Het is namelijk een aanwijzing dat bij een gelijkblijvend bedrag aan
consumptieve bestedingen, de ene activiteit minder lokale groei-effecten gene-
reert dan de andere.
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Externe effecten

Studies naar de economische effecten van activiteiten worden soms
bekritiseerd omdat er geen externe effecten in worden verwerkt. Externe
effecten zi~n de positieve en negatieve gevolgen die buiten de prijsvorming van
het econom---ic .~he productieproces . staan. Geluidsoverlast bijvoorbeeld is een
negatief extern effect. Niet de veroorzaker, maar de mensen in de omgeving
ondervinden er de nadelen van. Een positief extern effect ondervindt
bijvoorbeeld iemand die van planten houdt en buren heeft die van tuinieren
houden. Om van de tuin van de buren te genieten hoeft geen prijs te worden
betaald.

De kritiek op het ontbreken van externe effecten is terecht, maar geldt niet
specifiek voor economische impactstudies. De waardering van externe effecten
is een probleem in de hele economische wetenschap. Dat het voor studies naar
economische groei-effecten als een bezwaar wordt gezien, komt vooral door
het gebruik van deze studies bij de besluitvorming over overheidssubsidies. De
overheid behoort immers het maatschappelijk belang na te streven en dat
beperkt zich niet tot het economische.

De waarde van externe effecten zou wellicht over de gehele linie van
besluitvorming door de overheid meer aandacht moeten krijgen. Dat dat nog
niet zo eenvoudig is, blijkt op het moment dat moet worden vastgesteld welke
externe effecten in een concrete situatie voorkomen, op welke wijze hun
omvang kan worden gemeten, en hoe zij vervolgens kunnen worden
gewaardeerd ten opzichte van harde economische data zoals bijvoorbeeld een
onderzoek naar groei-effecten oplevert (Poppelaar 8c Sips, 1993; Van
Puffelen, 1994).

4.6 GROEI-EFFECTEN VAN EVENEMENTEN IN 'S-HERTOGENBOSCH

In Nederland is veel belangstelling voor de economische betekenis van
vrijetijd. De meeste studies leveren een beeld van een aantal economische
effecten die zich in een jaar of een nog korter tijdsbestek voordoen. Meestal
staat daarbij het totaal van economische effecten centraal. Groei-effecten
krijgen slechts mondjesmaat de aandacht. In stedelijke studies krijgen de
groei-effecten mogelijk wat meer aandacht dan in andere onderzoeken, maar
ook daar is het totaal van effecten het meestvoorkomende onderzoeksresultaat.
Toch zijn het juist de groei-effecten die een werkelijke bijdrage leveren aan de
economische expansie in een stad. Meer aandacht daarvoor is ~p. dan ook op
zijn plaats, als overheden tenminste serieus gebruik willen maken van de
mogelijkheden die vrijetijd biedt voor de lokale economische ontwikkeling.

Onderzoeken naar economische effecten kennen vele knelDUnten. Er worden
fouten gemaakt in berekenin~en, omdat de afzonderlíjke gegevens niet goed
worden geordend en er onvoldoende wordt nagedacht over het verband tussen
afzonderlijke zaken. Dit knelpunt kan worden teruggebracht door te werken
vanuit een helder kader over de samenhang tussen vrijetijdsbesteding en
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economische effecten. In dit hoofdstuk is aan de hand van de exnortbasis-
th~e een samenhangend kader aangegeven om groei-effecten van vrijetijd in
een stad te bepalen. Dit kader is de basis voor het onderzoek naar de
groei-effecten van evenementen in 's-Hertogenbosch. Door het ontbreken van
voldoende goede data, een veelvoorkomend knelpunt, zijn daarbij alleen de
directe groei-effecten gemeten, en in het bijzonder de directe groei-effecten
van de stuwende consumptieve bestedingen. Hiermee geeft het onderzoek
echter wel een goeà RraktiikyQnrb~eld.vart-de ~arijze waa~s~ deomvan vailhet- ~~.~-
stuwgtide-~ van eQnsumptieve~iCgay-en ,tijdens vrijetijdsbesteding ,moet
wordeu-bepaald.

Het onderzoek in 's-Hertogenbosch is tevens aangegrepen om een an er
p.erspectief voor dit type ~nderzoek uit te proberen. Zoals gezegd blijven de
meeste Nederlandse onderzoeken beperkt tot een momentopname van
economische effecten van een specifiek type vrijetijdsbes[eding in een
specifieke plaats. Als uitkomst van toegepast onderzoek zijn dergelijke
momentopnamen nuttig. Ze leveren echter geen aanknopingspunten voor
verder reikende of anderszins waardevolle inzichten. Slechts een enkele keer
gaan onderzoekers juist wel op zoek naar dergelijke andere inzichten.
Enigszins in lijn met een van hen, Sondern (1985), richt het onderzoek in
's-Hertogenbosch de aandacht op de -variabelen die de hoog[e--van de
consumptieve besteding~l~oar .evex~e~~ntbezQek~is beinvloeden.



5 Selectie van evenementen en bezoekers

Om het inzicht in de economische betekenis van vrijetijd te verruimen, is
onderzoek gedaan naar de bestedingen van bezoekers van een aantal
evenementen in 's-Hertogenbosch. Hierbij ging het niet alleen om een meting
van de lokaal-economische betekenis van deze evenementen, maar vooral ook
om het vinden van een verklaring voor de hoogte van de besteedde bedragen.
De opzet van dit onderzoek wordt in dit hoofdstuk beschreven. Een
verantwoording van de keuze voor bepaalde evenementen wordt gegeven om
~ 5.1. In ~ 5.2 volgt een nadere beschrijving van de zeven geselecteerde
evenementen. De selectie van bezoekers bij deze evenementen voor deelname
aan het onderzoek wordt verantwoord in ~ 5.3.

5.1 SELECTIE VAN EVENEMENTEN

De speurtocht naar deze verklaring is gestructureerd aangepakt door bij
aanvang van het onderzoek eerst na te gaan wat er uit andere bronnen bekend
is over zaken dig de hoogte van publieksbestedi~en beïnvloeden Het aantal
bezoekers bij het evenement, een aspect dat door diverse auteurs wordt
aangewezen als een relevant kenmerk, is hierbij echter al heel snel buiten
beschouwing gelaten (bijvoorbeeld NRIT, 1987; Zom, 1988; NBT, 1993b).
Bij dit aspect gaat het namelijk alleen om het bedrag dat de bezoekers
gezamenlijk uitgeven. Op voorhand is er echter geen reden om aan te nemen
dat de bezoekers van een groot evenement gemiddeld per persoon meer
besteden dan bezoekers van een klein evenement. Enkele kleine evenementen
samen kunnen in beginsel tot een even hoog bedrag aan publieksbestedingen
leiden als één groot evenement. Voor een verklaring van de hoogte van de
publieksbestedingen, is het aantal bezoekers dan ook niet echt interessant.

Welke zaken zijn dan wel interessant voor een verklaring van de hoogte van
publieksbestedingen? Om deze vraag te beantwoorden, kan worden gefocust
op de hoogte van de bedragen die gemiddelcL~~~eker worden besteed en
de variabelen die daar een relatie meben. Twee typen variabelen zijn
mogelijk:

a. actorkemm ~: kenmerken en interesses van (individuele) bezoekers van
het evenement;

b. st~uctu~kerunerken: kenmerken van de voorzieningen voor de vrijetijds-
besteding en hun omgeving.

Voor beide typen is weinig bekend over de relaties tussen de s.pecifieke
kenmerken en de hoo~t van de publieksbested~en bij evenementen.
Íncidenteel hebben onderzoekers echter wel enkele relaties opgemerki,~meestal
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voor de actorkenmerken. Zo vonden Long en Perdue (1990) dat mensen die
ook in eerdere jaren de Carbondale Mountain Fair in Colorado bezochten
gemiddeld per persoon meer besteedden dan bezoekers die het evenement voor
het eerst bezochten. Volgens Long en Perdue zou dit verklaard kunnen worden
door een grotere interesse van de herhalingbezoekers voor de
nijverheidsmarkt. Voor deze veronderstelling en voor de waarneming dat
herhalingbezoekers meer besteden, is noch een bevestiging, noch een
ontkenning bekend uit andere bronnen. Dietvorst e.a. (1987) zagen dat
gezinnen, lageropgeleiden en oudere bezoekers (50-plus) bij een bezoek aan
Arnhemse attracties, waaronder een evenement, gemiddeld per persoon minder
uitgaven. In een studie over de Nijmeegse Zomerfeesten werd het verband met
leeftijd bevestigd voor uitgaven aan eten en drinken. De relatie met het
opleidingsniveau lag in dit onderzoek echter anders (Gemeente Nijmegen,
1993). Het onderzoeksbureau Wemar stelt dat de verblíjfsduur van bezoekers
in een gebied belangrijk is. Of dit een onderzoeksbevinding of een
veronderstelling is, is echter niet duidelijk (Wemar, 1993).

Ee~ m.~nder incidentele waarneminQ is de bevinding dat de herkomst van de
bezoekers en de aard van het uitstapje gerelateerd zijn aan de hoogte van de
bestedingen. Voor Britse kunstinstellingen liet Myerscough (1988) zien dat
bezoekers uit de eigen regio gemiddeld minder besteden dan dagrecreanten van
buiten de regio, en dat deze gemiddeld weer minder uitgeven dan verblijfs-
toeristen. Bij de Edingburgh Festivals constateerden Gratton en Taylor globaal
hetzelfde (Scottinform Ltd, 1991), en deze lijn is ook herkenbaar in diverse
andere onderzoeksrapporten (NRIT, 1990b f c, Gemeente Nijmegen, 1993).
Maar ook deze bevindingen kennen incidentele uitzonderingen (NRIT, 1989c).

Naar mogelijke relaties tussen structuurkenmerken en de hoogte van de
gemiddelde bestedingen- v~evenementbezoekers is nog- minder o-~n érioék
gedaan~. Dietvorst e.a. (1987) merkten in het Arnhemse onderzoek op dat van
de bezoekers van twee attracties dichtbij het stadscentrum een groter deel nog
iets anders ging doen in de stad - en daar geld bij uitgaf - dan van de
bezoekers van twee attracties aan de stadsrand. Behalve de locatie zou volgens
de onderzoekers ook het relatief vroege vertrektijdstip van de mensen bij de
attracties in de binnenstad van belang kunnen zijn. Het verband tussen beide
werkten ze echter niet verder uit.

A1 deze bevindingen vestigen wel de aandacht op enkele aspecten maar
vormen geen samenhangend beeld. Bovendien zijn de meeste aspecten te
incidenteel waargenomen om een duidelijke richting aan te geven. Onderzoek
ernaar is dan ook dringend gewenst. Systematisch onderzoek naar de invloed
van actorkenmerken bleek in de praktijk echter moeilijk te verwezenlijken. Uit
gesprekken met evenementorganisatoren bleek namelijk dat de meeste
organisatoren weinig specifieke kennis hebben over de bezoekers van hun
evenement. Dit maakte het onmogelijk om evenementen te selecteren op
actorkenmerken. Daarom is besloten om de evenementen voor het onderzoek
zo te selecteren dat zij op structuurkenmerken van elkaar zouden verschillen,
zodat de mogelijke invloed van deze variabelen zou kunnen worden getoetst.
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Op basis van eigen ideeën en ideeën van andere onderzoekers over mogelijke
relaties tussen structuurkenmerken, vrijetijdsgedrag binnen een uitstapje en de
bestedingen zijn vier potentieel relevante structuurkenmerken uitgewerkt.

a. Duur van het evenement
Dit kenmerk is gebaseerd op een advies van Getz (1991) aan

evenementorganisatoren en toeristische intermediairs. Hij raadt hen aan te
bevorderen dat mensen bij een evenementbezoek ter plaatse overnachten.
De verblijfsuitgaven verhogen dan de gemiddelde publieksbestedingen.
De bevinding van diverse andere auteurs, dat toeristen ook aan andere
zaken buiten het evenement gemiddeld vaak meer besteden dan andere
bezoekers, wijst eveneens op het belang van toeristische bezoekers (My-
erscough, 1988; Scottinform Ltd, 1991).

Een meerdaags verblijf zal vooral interessant zijn als een bezoeker
gedurende meerdere dagen iets kan doen in de verblijfsplaats. Daarom
wordt verondersteld dat een evenement dat gedurende meerdere dagen
een boeiend programma biedt eerder gepaard zal gaan met overnachtende
bezoekers dan een eendaags evenement. De duur van het evenement zou
dus een relevant structuurkenmerk kunnen zijn voor de hoogte van de
gemiddelde publieksbestedingen.

b. Bestedingsmogelijkheden bij het evenement
Ook dit kenmerk is gebaseerd op Getz (1991), namelijk op zijn

aanbeveling om ro~cL~et-~venement een ruim scala- van- artikelen en
dienster~aan-.te bieden. De aanwezigen zijn dan volop in de gelegenheid
om in al hun opkomende behoeften te voorzien. Het geld dat ze daarbij
spenderen verhoogt de gemiddelde publieksuitgaven.

Er kan onderscheid worden gemaakt naar de lo ari ~~~~tikelen-
e diensten,word-et~-aangebn en: bij het evenement zelf of daarbuiten.
Getz toont een lichte voorkeur voor een locatie op het evenementen-
terrein, omdat deze plek het meest in het oog springt. Bestedings-
mogelijkheden buiten het evenement kunnen evenwel ook relevant zijn
(zie c). Voor de werkelijk te realiseren lokaal-economische groei-effecten
kunnen de bestedingsmogelijkheden buiten het evenement zelfs
belangrijker zijn. Bij veel beurzen en markten bijvoorbeeld zijn
voornamelijk standhouders uit andere plaatsen betrokken. Hierdoor zijn
de publieksuitgaven bij het evenement nauwelijks bevorderlijk voor de
lokale economie (Long en Perdue, 1990). Na het evenement verdwijnen
ze immers met de standhouder uit de plaats. Daarom raadt Getz de
organisatoren aan om zoveel mogelijk lokale bedrijven bij het evenement
in te schakelen.

c. Afstand van overige bestedingsmogelijkheden tot het evenement
De verwachtingen over de relevantie van dit structuurkenmerk zijn

afgeleid van het model van Jansen-Verbeke (1988) voor het
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binnenstedelijk toeristisch-recreatief product (figuur 5.1). Daarnaast
sluiten ze aan op de bevindingen van Dietvorst e.a. (1987) in Arnhem.

Jansen-Verbeke maakt binnen haar model onderscheid tussen ri ir ,
secundaire en additionele elementen. Primaire elementen functioneren als
trekkers voor een stad. Het zijn zowel voorzieningen waar specifieke
vrijetijdsactiviteiten plaatsvinden, als fysieke kenmerken of
sociaal-culturele uitingen die in een stad waarneembaar zijn. Eén primair
element kan al voldoende reden zijn voor bezoekers om een stad in te
gaan. Secundaire elementen zijn vrijetijdsvoorzieningen die zelf geen
aantrekkende werking hebben, maar wel vaak in combinatie met een
bezoek aan primaire elementen worden bezocht, zoals een restaurant of
winkels. De additionele elementen ten slotte zijn voorzieningen die het
bezoek aan een stad mogelijk maken of vergemakkelijken. Dit kunnen
wegwijzers zijn, maar ook parkeerplaatsen en de toegankelijkheid van
een stad.

Primaire elementen

Specifieke activiteiten:
- Culturele voorzieningen:

theaters, concerten,
bioscopen, tentoonstellingen

- Sportvoorzieningen:
indoor en outdoor

- Amusementvoorzieningen:
casino's, bingo's, sexshows,
evenementen, festiviteiten

Omgeving:
- Fysieke kenmerken

historisch patroon, monumenten,
kerken, gebouwen, parken, water,
kanalen, havens

- Sociaal-culturele kenmerken:
levendigheid van de plaats,
gewoonten, folklore

Secundaire elementen
horeca, winkels, markten

Additionele elementen
parkeergelegenheid,
toegankel ijkheid ,
informatiekantoor, gidsen,
bewegwijzering, kaarten

Figuur 5.1: De binnenstad als toeristisch-recreatief product
Bron: Jansen-Verbeke (1988: 103)

Hoewel het model van Jansen-Verbeke een algemeen model is voor het
totale binnenstedelijk aanbod en voor alle toeristisch-recreatieve
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bezoekers daarvan, kan de structuur worden gebruikt om een model op te
stellen voor een specifieke toeristisch-recreatieve publieksgroep die voor
één type voorziening de stad bezoekt. Zo zal voor degenen die speciaal
voor een evenement komen dit evenement het enige primaire element zijn
(iiguur 5.2). Alle andere voorzieningen die in het algemene model als
primair of secundair staan vermeld, kunnen voor deze bezoekers tijdens
hun uitstapje hoogstens secundair zijn. Het is zelfs mogelijk dat bepaalde
elementen voor hen niet relevant zijn en dus buiten beeld moeten blijven.
Ook is het mogelijk dat degenen die speciaal voor een evenement komen
nog zijn onder te verdelen in meerdere marktsegmenten, waarbij voor het
ene segment bepaalde voorzieningen wel een secundaire rol spelen en
voor een ander segment geheel niet (Dietvorst, 1990). Toch hebben ze in
iiguur 5.2 allemaal een secundaire positie gekregen. Een beslissing over
secundair of irrelevant en over eventueel te onderscheiden markt-
segmenten onder de bezoekers kan immers alleen worden genomen aan
de hand van informatie over de activiteiten van evenementbezoekers in de
stad. Zonder die kennis is een secundaire positie voorlopig het meest
veilig. Daarmee blijven immers alle mogelijkheden open. De additionele
elementen zijn bij de toespitsing van het model niet veranderd. Een
andere positie dan een additionele is voor deze elementen niet mogelijk.
Tegelijk is de veronderstelling plausibel dat ze ook voor evenement-
bezoekers een additionele rol kunnen vervullen.

Primaire element
evenement

Secundaire elementen
horeca, winkels, markten,
culturele voorzieningen,
sportvoorzieningen,
amusementvoorzieningen,
fysieke kenmerken in omgeving,
sociaal-culturele kenmerken

Additionele elementen
parkeergelegenheid,
toegankelijkheid,
informatie kantoor, gidsen,
bewegwijzering, kaarten

Figuur 5.2: Het toeristisch-recreatief product van een stad voor
degenen die speciaal voor een evenement komen (hypo-
thetisch) .
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De onderkenning dat alle overige vrijetijdsvoorzieningen in de stad
hoogstens secundair kunnen zijn voor mensen die speciaal komen voor
het evenement, is belangrijk. Het betekent dat deze bezoekers er
misschien wel gebruik van maken in combinatie met het evenement,
maar dat ze er voor het uitstapje niet specifiek door worden

- aangetrokken. Ze maken er gebruik van op het moment dat ze toch al in
I de buurt zijn of er langs komen. Ruimtelijke nabijheid is daarom een

belangrijke voorwaarde voor een eventueel gebruik van deze elementen
~ door evenementgerichte bezoekers.

- In het verlengde hiervan kan worden verondersteld dat die nabijhei-d
ook van belang is voor de hoogte van de gemiddelde publieks-
bestedingen. Evenementbezoekers die naast het evenement nog andere
voorzieningen benutten, zullen daar immers vaak iets bij spenderen'. Als
ervan wordt uitgegaan dat het bezoek aan secundaire elementen sterk
afhangt van hun ruimtelijke nabijheid tot het evenement, dan kunnen
vooral bij festiviteiten met dergelijke elementen in de omgeving
gemiddeld hogere publieksbestedingen worden verwacht.

d. Omvang en variatie van het aanbod aan overige bestedingsmogelijkheden
in de buurt van het evenement

In aansluiting op het vorige structuurkenmerk, de afstand tot overige
bestedingsmogelijkheden, is verondersteld dat ook de omvang en variatie
van secundaire elementen de bestedingen van evenementbezoekers kan
beïnvloeden. Hoe meer verschillende secundaire elementen er in de
omgeving zijn, hoe groter de kans is dat bezoekers ook buiten het
evenement nog activiteiten ondernemen. Het veronderstelde gevolg is dat
door een ruimer en meer gevarieerd aanbod van bestedingsmogelijkheden
in de omgeving van een evenement, de gemiddelde uitgaven van de
evenementbezoekers zullen stijgen.

Hiermee zijn vier potentieel relevante structuurkenmerken geïdentificeerd.
Drie van deze kenmerken zijn gebruikt bij de selectie van de evenementen
voor het publieksonderzoek in 's-Hertogenbosch: de duur van het evenement,
de nabijheid van secundaire vrijetijdsvoorzieningen en de omvang en variatie
van het aanbod daarvan in de omgeving. Het vierde kenmerk `bestedings-
mogelijkheden bij het evenement' is buiten beschouwing gelaten, omdat
daarover onvoldoende informatie voorhanden was. Het was niet mogelijk deze
informatie aan te vullen zonder het onderzoek sterk te vertragen.

De drie selectiekenmerken betreffen alleen de bedragen die evenement-
bezoekers uitgeven buiten het evenement, maar wel in de stad. Verwacht

t Dit is niet altijd noodzakelijk. Een wandeling door een park kost bijvoorbeeld
niets. Veel andere vrijetijdsactiviteiten gaan echter wel met uitgaven gepaard.
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( wordt dat er gemiddeld per persoon buiten het evenement een hoger bedrag
` wordt uitgeven door bezoekers van:

- een meerdaags in plaats van een eendaags evenement;
- een evenement met secundaire bestedingsmogelijkheden in de buurt, in

plaats van een evenement zonder nabijgelegen secundaire bestedings-
mogelijkheden;

- een evenement met een ruim en gevarieerd aanbod van secundaire
bestedingsmogelijkheden in de buurt in plaats van een evenement met een
minder omvangrijk en gevarieerd aanbod in de buurt.

Bij de operationalisatie van de structuurkenmerken tot criteria om de
evenementen te selecteren, is rekening gehouden met de empirische situatie
rond het evenementenaanbod itL 's- erto osch. Voor de duur van het
evenement is gekeken naar de begin- en einddatum van evenementen. De
afstand van het evenement tot secundaire bestedingsmogelijkheden is vertaald
in een tweedeling. Tegenover evenementen in het stadscentrum met tal van
secundaire mogelijkheden staan de evenementen in accommodaties Maaspoort
en Brabanthallen die nauwelijks andere toeristisch-recreatieve voorzieningen in
de buurt hebben. Het kenmerk omvang en variatie van secundaire
bestedingsmogelijkheden is dan ook alleen in het stadscentrum relevant. Om
het te operationaliseren is gelet op de variatie in de openingstijden van diverse
typen voorzieningen een belangrijke rol. In de avonduren of op zondag bestaat
het aanbod hoofdzakelijk uit horecagelegenheden. Door de week is overdag
ook de detailhandel open. Daardoor is het aanbod op dat moment groter en
meer gevarieerd.

Met de openingstijden van andere toeristisch-recreatieve voorzieningen,
zoals musea of bioscopen, is bij de operationalisatie van dit laatste kenmerk
geen rekening gehouden. Deze beslissing is ingegeven door twee
overweginf~en. ~en eerste lijken de openingstijden van de detailhandel
voldoende om een antwoord te vinden op de vraag of het structuurkenmerk
`omvang en variatie van het aanbod' relevant is. Zo is winkelen een relatief
vaak voorkomende nevenactiviteit tijdens uitstapjes. In 1990-1991 bestond
10,4 procent van alle nevenactiviteiten tijdens dagtochten uit recreatief
winkelen (CBS, 1991). In werkelijkheid ligt dat getal waarschijnlijk nog
hoger, want het CBS hanteert een zeer strikte definitie van het begrip
recreatief winkelenZ. De invloed van het winkelen op de uitgaven van
evenementbezoekers zou daarom waarneembaar moeten zijn in de bestedingen
van evenementbezoekers.

z Onder recreatief winkelen verstaat het CBS (1992) bezoek aan automarkt,
autoshow, bloemenmarkt, boekenmarkt, caravanshow, demonstratieverkoop,
geraniummarkt, keukenshow, kunstveiling, markt, meubelshow, rommelmarkt,
tuincentrum, veiling, openbare verkoping, vlooienmarkt, zwarte markt.
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Ten tweede is de kans dat voorzieningen zoals musea, theaters en bioscopen
werkelijk worden bezocht in combinatie met een evenement niet erg groot. Elk
voor zich komen zij weinig voor als nevenactiviteit bij uitstapjes. Het bezoek
aan films, musea en toneellconcertert~ballet vormde in 1990-1991
respectievelijk 2,8, 3,3 en 0,1 procent van alle nevenactiviteiten tijdens
uitstapjes (CBS, 1992). Omdat de opzet van het publieksonderzoek
kleinschalig zou blijven, werd bovendien verwacht dat maar weinig
respondenten deze voorzieningen zouden bezoeken. De eventuele invloed van
de openstelling van deze voorzieningen op de nevenactiviteiten van evenement-
bezoekers zou daardoor waarschijnlijk niet significant zijn, en ook het effect
op de hoogte van de gemiddelde publieksbestedingen zou nauwelijks merkbaar
zijn.

Op grond van de drie structuurkenmerken zijn zeven evenementen
geselecteerd. Ze zijn vermeld in tabel 5.1. Binnen deze tabel wordt verwacht
dat het bedrag dat bezoekers gemiddeld per persoon en per dag buiten het
evenement in de stad besteden, toeneemt van links naar rechts en van boven
naar beneden.

Tabel5.1: De structuurkenmerken en evenementen in het publieks-
onderzoek

Secundaire voorzieningen in de buurt:

Geen Omvang en variatie van nabije voorzieningen:

Middel Groot

Eendaags NK Judo heren Popwerk
NK Judo dames en
herenteams

Meerdaags BBT Boulevard voorstelling
Boulevard festival
Proeverij

Bevrijdingsfestival

Voor de evenementen in de Brabanthallen en de Maaspoort is verondersteld
dat de omvang en variatie van het aanbod aan secundaire bestedings-
mogelijkheden irrelevant is. In de onmiddellijke omgeving van deze
accommodaties liggen immers nauwelijks secundaire bestedingsmogelijkheden.
Het is echter mogelijk dat de invloed van ruimtelijke nabijheid van secundaire
voorzieningen minder stringent is dan gedacht. Om in dat geval de mogelijke
invloed van een groter en gevarieerder aanbod op enige afstand te kunnen
waarnemen, zijn ook de evenementen buiten het stadscentrum zo gekozen dat
er zowel activiteiten bij zijn op zaterdag als ook de detailhandel open, als
activiteiten op zondag wanneer dat niet zo is. Het NK Judo Dames- en
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herenteams is op zaterdag en het NK Judo Heren op zondag. Bij de
meerdaagse Bossche Bondstentoonstelling is zowel op zaterdag als op zondag
geënquêteerd. Omdat dit onderscheid op voorhand niet werkelijk relevant lijkt,
is het in tabel 5.1 niet zichtbaar gemaakt.

5.2 DE EVENEMENTEN IN HET ONDERZOEK

De zeven evenementen die voor het onderzoek zijn geselecteerd zouden
idealiter uiteraard alleen op de drie structuurkenmerken van elkaar verschillen.
Er vinden echter geen gelijke evenementen in 's-Hertogenbosch plaats. Wel is
bij de evenementen in h~ stadscentru~ vooral gekozen voor evenementen op
het vlak van de kunsten, zodat ze enigszins vergelijkbaar zijn. Alleen de
Proeverij is een uitzondering.

Buiten het stadscentrum was het niet goed mogelijk om vergelijkbare
evenementen te kiezen op het gebied van de kunsten. In de Maaspoort en de
Brabanthallen worden hoofdzakelijk andersoortige activiteiten georganiseerd.
De concerten die er plaatsvinden bieden meestal een avondvullend programma.
De eventuele neiging van bezoekers om nog iets anders te gaan doen in
's-Hertogenbosch kan hierdoor worden tegengewerkt. Als dat inderdaad
gebeurt, bevestigt dat weliswaar de verwachting dat het publiek uit deze
accommodaties weinig andere activiteiten in de stad onderneemt. Die
verwachting heeft echter een andere achtergrond, te weten de afstand tot de
secundaire voorzieningen. De concerten in deze accommodaties zijn daarom
niet opgenomen in het publieksonderzoek. De geselecteerde evenementen
liggen op het gebied van sport en dieren.

Na~~t,.de, beoogde verschillen-4p-,41e, structuurkenmerkerl..-Qtlslel'~cheiden de. - -- - . . -.. - -
---~~..

g~selecteerde -eyenementen--zicY~- szok ~p-..w.~íex~-.-k~nmerken. Deze kunnen
relevant zijn voor de onderzoeksresultaten en voor een vergelijking met
bevindingen uit toekomstige onderzoeken. Dit geldt zelfs voor punten waarvan
de invloed op dit moment, na afronding van de studie, nog niet bekend is. Met
het oog daarop zijn de evenementen zo goed mogelijk beschreven. Een
allesomvattend beeld is uiteraard onmogelijk, maar een weergave van de
beeldbepalende elementen van de afzonderlijke manifestaties is haalbaar.
Daarbij gaat het vooral om het ema van het evenement, en de aard en
inhoud van de aangeboden activiteiten, want daar komt het publiek tenslotte
voor. Op kaart 5.1 is de geografische lig~ing van de geselecteerde
evenementen aangegeven.

Bossche Bonds Tentoonstelling (BBT) (29-31 januari 1993)
Van origine is de BBT een evenement dat vooral belangrijk is voor fokkers

van uiteenlopende knaagdier- en pluimveerassen. De aanleiding voor de
tentoonstelling is de noodzakelijke beoordeling van dieren op raskenmerken.
Voorafgaand aan de openstelling voor het publiek hadden de keurmeesters in
1993 hun werk grotendeels afgerond. Alleen de kleine knagers werden op
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zaterdag tijdens de tentoonstelling beoordeeld. Op die dag kon het publiek het
werk van de keurmeesters van dichtbij bekijken. De belangrijkste trekpleister
van het evenement was het overzicht van alle 8.300 ingezonden dieren van
uiteenlopende rassen, voorzien van de bijbehorende keuringsrapporten, en de
mogelijkheid om dieren te kopen. Bij kraampjes in de tentoonstellingsruimte
konden bezoekers terecht voor informatie, dierbenodigdheden en snuisterijen.
Eten en drinken was verkrijgbaar in het restaurant van de Brabanthallen, dat
via een gang bereikbaar was.

1 Parade
2 Markt
3 Kerkplein
4 Brabanthallen
5 Maaspoort

1: 80.600
hoofdwegen
spoorlijn
binnenstad

Kaart 5.1 De locaties van de evenementen in 's-Hertogenbosch
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Noord-Zuid Bevrijdingsfestival (5 mei 1993)

Dit openluchtevenement vond plaats op de Parade, een plein in het centrum
van 's-Hertogenbosch. Vanaf 's-middags 14.00 uur tot 's-avonds 23.00 uur
werd daar vrijwel continu een multicultureel muziekprogramma geboden door
niet-westerse artiesten. Aan de randen van het plein stond een informatiemarkt
waar voornamelijk allochtone organisaties en organisaties op het gebied van
mondiale vraagstukken zich presenteerden. Bij sommige kramen waren ook
niet-westerse gerechten en dranken verkrijgbaar. In het midden van het plein
was een bar voor de verkoop van frisdrank en bier.

Theaterfestival Boulevard (7-16 augustus 1992)
Het tiendaagse theaterfestival Boulevard, dat vooral in de avonduren vertier

bood, omvatte in 1992 een breed scala van activiteiten. In het culturele
programma waren ruim 150 voorstellingen opgenomen. Vooral theater- en
muziekproducties kwamen daar veelvuldig in voor, maar daarnaast waren er
ook kinderactiviteiten, dansvoorstellingen, animaties en een kleinschalige
beeldende-kunstexpos itie .

De voorstellingen waren te zien in diverse permanente Bossche
accommodaties en in tenten die op de Parade waren opgesteld. Op dit plein,
dat het centrum van het festival vormde, was nog meer te doen. Er waren
tijdelijke caféterrassen en restaurants ingericht en ook stonden hier de
attracties van de rondreizende theaterkermis `De Parade'. Voor deze
kortdurende voorstellingen werd het publiek met korte sketches voor de
betreffende attracties naar binnen `gelokt'. Voor veel bezoekers zijn alleen die
sketches al zeer vermakelijk.

De activiteiten bij de Boulevard in 1992 kunnen globaal in twee groepen
worden verdeeld. Naast v ors llingen uit het culturele pro~ramma waarvoor
entree wordt geheven, staan vele laagdrempeli~activit ~ en op de Parade.
Deze activiteiten omvatten de gratis voorstellingen uit het culturele
programma, de sketches, de laaggeprijsde attracties van de theaterkermis en de
tijdelijke horecagelegenheden. In het onderzoek zijn deze laagdrempelige
activiteiten aangeduid als het festivalgedeelte. Het voorstellingendeel en het
festivaldeel hebben beide hun eigen aantrekkingskracht op het publiek. Uit de
kaartverkoop is bekend dat er in 1992 zo'n 18.500 mensen het voorstellingen-
deel bezochten3. Daarnaast zouden er mogelijk zo'n 80.000 mensen het
festivaldeel hebben bezocht. Volgens een schatting van de organisator
bezoeken namelijk jaarlijks 100.000 mensen de Boulevard.

3 Dit is exclusief de bezoekers van de beeldende-kunstexpositie die tot het festival-
deel is gerekend vanwege de lage entreeprijs van vijf gulden.
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NK Judo Heren en NK Judo Dames- en herenteams (respectievelijk 1 en 28
november 1992)

Beide evenementen zijn nationale judokampioenschappen. Het NK Judo
Heren startte op zondag om 11.30 uur en eindigde om 17.00 uur. Het NK
Judo Dames- en herenteams was op zaterdag. Van 10.15 uur tot 14.30 uur
werden eerst de dameswedstrijden gespeeld. Na de aansluitende prijsuitreiking
startten om 15.00 uur de wedstrijden voor teams van heren, jonger dan 21
jaar. Het evenement eindigde om 19.00 uur.

Bij beide kampioenschappen werden de wedstrijden op vier matten tegelijk
gespeeld. Deze matten lagen naast elkaar in de sporthal zodat de toeschouwers
in beginsel alle wedstrijden konden volgen. Behalve de judowedstrijden
werden door de organisator geen andere publieksactiviteiten aangeboden.
Bezoekers konden desgewenst wel de horecagelegenheid binnen het
sportcentrum Maaspoort bezoeken.

Popwerk (13 september 1992)
Popwerk is een gra 'c r~ .g el~jk popfestival in de openlucht dat in 1992

gelokaliseerd was op twee dicht bij elkaar gelegen pleinen in het Bossche
stadscentrum: de Markt en het Kerkplein. Op het Kerkplein waren vijf
optredens van Brabantse bands, op de Markt stonden evenveel nationale en
internationale artiesten geprogrammeerd. De optredens op beide pleinen
wisselden elkaar af. Het programma startte om 13.15 uur op het Kerkplein en
eindigde om 22.15 op de Markt.

Naast de optredens bood Popwerk ook horecafaciliteiten. Zowel op de
Markt als op het Kerkplein was een tijdelijke bar ingericht voor de verkoop
van frisdrank en bier. Eten was verkrijgbaar bij een aparte stand op de Markt.
Daarnaast was op de Markt ook een `popmarkt' georganiseerd waar
bijvoorbeeld kleding en sieraden werden verkocht.

De Proeverij in de Meierij (3-6 september 1992)
Dit culinaire evenemeut vond plaats op de Parade. In speciale, vaak half-

open tenten presenteerden een dertigtal horeca-ondernemingen uit 's-Hertogen-
bosch en omgeving zich met gerechten en dranken aan het publiek. Op
verzoek van de organisator hadden velen hun tent zoveel mogelijk in de sfeer
van het eigen bedrijf ingericht. Enkelen hadden daarbij zelfs voor optredens
van bijpassende artiesten gezorgd. Daarnaast had de organisator op een
centraal punt muziekoptredens geregeld. In eerste instantie is echter het
culinaire aanbod kenmerkend voor de Proeverij, en niet de muziek.

Het evenement was gratis toegankelijk, maar voor hapjes en drankjes moest
worden betaald met speciale dukaten die te koop waren aan de
evenementkassa's.
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5.3 SELECTIE VAN DE EVENEMENTBEZOEKERS

OpZet van het publieksonderzoek
De data voor het publieksonderzoek zijn op twee momenten verzameld.

Tiidens de evenementen werden bezoekers benaderd met een korte enQUête.
Deze bevatte voornamelijk vragen over de respondent en over het gezelschap
waarmee deze het evenement bezocht. Het belangriikste doel van de enquête
was om het onderzoek te introduceren bij de respondenten. Na de afname
werd hen gevraagd of ze mee wilden werken aan een t nische
vervolgenquête over het bezoek aan het evenement en de uitgaven in de stad.
Binnen vier dagen na het eerste contact werden deze vervolgenquêtes
afgenomen, zodat de respondenten niet te ver in het geheugen hoefden te
zoeken naar antwoorden.

Deze werkwijze had verschillende voordelen. Doordat de mondelinge
enquête kort was, verstoorde zij de vrijetijdsbesteding van de respondenten
nauwelijks. Door het telefonische vervolg kwamen de verschillende aspecten
van het uitstapje toch uitgebreid aan bod. De vervolgenquête leverde
bovendien informatie op over de werkelijke activiteiten en uitgaven van de
evenementbezoekers in 's-Hertogenbosch. Hierdoor zijn de gegevens
nauwkeuriger dan wanneer data worden verzameld over wat mensen denken te
gaan doen en uitgeven tijdens het uitstapje. Het blijft dan immers de vraag, of
die voornemens ook worden uitgevoerd. Een veelgebruikte methode (NBT,
1991b, 1992 en 1993a; NRIT 1989c, 1990btc) is de schriftelijke enquëte
achteraf. Deze methode heeft echter verschillende nadelen. Zo is de response
daarbij vaak vrij laag en kan er niet worden ingegrepen als een vraag verkeerd
wordt begrepen.

Herkomst van de respondenten
Bij elk evenement zijn zowel bewoners als externe bezoekers geënquêteerd.

Dit is een belangrijk onderscheid omdat dit ook twee afzonderlijke groepen
zijn als de lokaal-economische betekenis van de evenementbezoekers moet
worden bepaald (hoofdstuk 4).

Tot de bewoners zijn alle bezoekers uit het stadsgewest 's-Hertogenbosch
gerekend, terwijl de mensen van daarbuiten gelden als externe bezoekers. Het
stadsgewest omvatte ten tijde van het onderzoek de gemeenten: Ammerzoden,
Berlicum, Boxtel, Den Dungen, Esch, Haaren, Hedel, 's-Hertogenbosch,
Helvoirt, Liempde, Maasdriel, Rosmalen, Schijndel, Sint Michielsgestel,
Vlijmen en Vughta. De groep bewoners is met opzet ruimer genomen dan
alleen de inwoners van de stad 's-Hertogenbosch, omdat anders dan ten tijde

a Met de herindeling per 1 januari 1996 is het aantal zelfstandige gemeenten
verminderd. Rosmalen is tcegevoegd aan 's-Hertogenbosch. Verder vormen Sint
Michielsgestel, Berlicum en Den Dungen nu samen de gemeente Sint Michiels-
gestel; Boxtel en Liempde de gemeente Boxtel; Esch, Haaren en Helvoirt de
gemeente Haaren.
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van de ontwikkeling van de exportbasistheorie regiobewoners tegenwoordig
voor tal van zaken, waaronder vrijetijdsbesteding, regelmatig de centrum-
gemeente bezoeken. Het is dan ook onjuist om aan te nemen dat hun bezoek
aan een specifieke vrijetijdsvoorziening altijd leidt tot groei-effecten voor de
lokale economie. De kans dat het bezoek een andere vorm van vrijetijds-
besteding in de kernstad vervangt, is immers reëel. Daarom wordt in dit
onderzoek pas een beslissing genomen over de groei-effecten door bezoek van
regiobewoners als zeker is dat hun bezoek extra inkomsten oplevert voor de
Bossche economie.

pe regio- is t~ erp kt tot het stadsgewest, omdat dit binnen de ruimtelijke
ordening het gebied is waarvoor een ruimtelijke ontwikkeling wordt
nagestreefd waarin de dagelijkse functionele relaties op het gebied van wonen,
werken en verzorgen (waaronder ook vrijetijdsbesteding) zich kunnen afspelen
(VROM, 1989).

Aantal respondenten
Bij elk evenement zijn zowel 40-50 bewoners als 40-50 externe bezoekers

volledig geënquêteerd. Het was onmogelijk om enorm grote aantallen
bezoekers te ondervragen, en deze aantallen zijn voldoende om te voorkomen
dat de gemiddelde bestedingen in elke herkomstgroep te sterk worden
beïnvloed door toevalsfactoren. Zoals al werd opgemerkt is dit belangrijk voor
de berekening van de lokaal-economische betekenis van de evenementen.
Daarnaast is een voldoende aantal respondenten per herkomstgebied belangrijk
omdat hierdoor de eventuele invloed van dit actorkenmerk op de gemiddelde
besteding per bezoeker kan worden gecontroleerd. Om het bedrag te bepalen
dat een gemiddelde evenementenbezoeker ongeacht zijn herkomst extra
uitgeeft in 's-Hertogenbosch, kunnen de gegevens voor de afzonderlijke
groepen uiteraard alleen gewogen worden samengevoegd. Deze weging is
gebaseerd op de relatieve omvang van de beide groepen binnen het
waargenomen publiek tijdens het eerste, mondelinge deel van de enquête.

Strikt genomen is het aantal respondenten per evenement en per woongebied
laag. Voorafgaand aan het onderzoek werd het echter voldoende geacht voor
vergelijkingen tussen de evenementen en het gebruik van diverse statistische
methoden. Ook de overweging dat er eventueel groepen respondenten zouden
kunnen worden samengevoegd speelde een rol. Door samenvoeging kunnen
bevindingen immers op een hoger aantal respondenten worden gebaseerd
waardoor de statistische betrouwbaarheid wordt vergroot.

Bij uitzondering is bij de BBT gestreefd naar een hoger aantal
respondenten, zodat de resultaten van dit evenement onderscheiden zouden
kunnen worden naar de bestedingen van bezoekers op zaterdag en bezoekers
op zondag. Hierdoor is gegarandeerd dat een eventuele invloed van de
openstelling van winkels op zaterdag zou kunnen worden waargenomen. Op
voorhand werd overigens verwacht dat die invloed er niet zou zijn, omdat er
in de directe omgeving van het evenement nauwelijks secundaire
voorzieningen zijn (~ 5.1).
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Afname van de enquêtes
Bii een aantal evene~rtenten leverde de mondelinge vragenlijst een te groot

aantal bereidwilligen voor de vervolgenquête. Het aantal mensen dat werkelijk
is benaderd voor het vervolg, is met een syst~tnatisch~ -steek-proef
teruggebracht [ot een benadering van het beoogde aantal (tabel 5.2).

Tabel 5.2: Het aantal respondenten bij de enquêtes

Respondenten mondelinge enquëtes
Van wie bij telefonische enquète

Geturfd Totaal Niet gebeld ~` Non-response Deelname

BBT
bewoners - 71 - 25 46
externe bezoekers 47 211 - 66 145

Bevrijdingsfestival
bewoners 41 90 - 28 62
externe bezoekers - 51 - 18 33

Boulevard festival
bewoners - 92 - 42 50
externe bezoekers - 93 5 37 51

Boulevard voorstelling
bewoners - 134 42 34 58
externe bezoekers - 86 4 28 54

Judo dames en herenteams
bewoners - 7 - - 7
externe bezoekers - 59 - 12 47

Judo heren
bewoners - 1 - - -
externe bezoekers 41 48 - 7 41

Popwerk
bewoners - 91 12 34 45
externe bezoekers - 88 22 20 46

Proeverij
bewoners - 79 - 30 49
externe bezoekers - 40 - 15 25

~` Het aantal respondenten van de mondelinge enquète is met een systematische
steekproef teruggebracht tot een benadering van het beoogde aantal voor de
telefonische enquëte. Bij de Boulevard speelt bovendien mee dat de data-
verzameling over meerdere dagen verspreid was. Er is gestreefd naar een gelijke
verdeling van de respondenten over de verschillende dagen.
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Bij enkele andere evenementen bleek tijdens de mondelinge enquêtes dat de
verhouding tussen bezoekers uit beide woongebieden zeer scheef was.
Hierdoor ontstond het gevaar dat de ene groep te veel, en de andere groep te
weinig respondenten had. Om binnen de beschikbare tijd toch voldoende
bezoekers uit het ondervertegenwoordigde woongebied te bereiken, is het
eerste contact ten dele beperkt tot de vraag naar de woonplaats van de
bezoeker. De mensen die uit het ondervertegenwoordigde gebied kwamen, is
vervolgens de mondelinge enquête afgenomen. Voor de bezoekers uit het over-
vertegenwoordigde gebied is alleen geturfd hoeveel er werden aangesproken.

Ondanks de maatr-~en is ie bij .elk evenement het beoo~de aar~tal
respondenten bereikt. Bij de twee judokampioenschappen bleken nauwelijks
bewoners aanwezig te zijn (tabel 5.2). Ook bij de BBT waren de bezoekers uit
het stadsgewest ondervertegenwoordigd, al zijn er uiteindelijk toch nog 46
bereikt op beide enquêtedagen. De Proeverij en het Bevrijdingsfestival daaren-
tegen werden juist relatief weinig door mensen van buiten het stadsgewest
bezocht.

Representativiteit van de response
Het is belangrijk dat de respondenten representatief zijn voor het publiek

van de afzonderlijke evenementen. De ,~efaseerde wijze van- dataverzameling
kan deze representativiteit op twee momenten verstoren- Bi~het eerste cont~ct
kunnen de benaderde bezoekers weigeren deel te nemen aan de mondelinge
enquête. Als die weigeraars behoren tot een specifiek segment van het publiek
ontstaat een probleem. Dit is echter onmogelijk te controleren. Voorts bestaat
het gevaar dat enquêteurs zich bij de keuze van respondenten laten leiden door
persoonlijke voorkeuren. Om dit te voorkomen zijn de enquéteurs vooraf
geïnstrueerd om steeds de meest nabije persoon aan te spreken. Ook hadden ze
de opdracht om maximaal één persoon per gezelschap te enquêteren en om
alleen mensen van 16 jaar of ouder te ondervragen. De beperking tot
maximaal één persoon per groep draagt ertoe bij dat gegevens over een zo
gevarieerd mogelijk deel van het aanwezige publiek zijn verzameld. De
leeftijdsgrens is gesteld omdat verwacht werd dat de beantwoording van de
bestedingsvragen in de telefonische enquête problematisch kon zijn voor
kinderen. Het nadeel hiervan is dat kinderen worden uitgesloten van deelname
aan het onderzoek. Doordat de meeste kinderen de evenementen echter
bezoeken in gezelschap van ouderen die wel benaderd kunnen worden, is
indirect toch informatie over kinderen verzameld.

Bii de telefonische enquête kan de representativiteit van de respondenten
opnieuw worden aangetast. Bij enkele evenementen was het aantal mensen dat
aan het vervolggesprek wilde meewerken te groot om daadwerkelijk te
benaderen. Door een systematische steekproef op respondentnummer is hun
aantal teruggebracht. Omdat deze werkwijze aselect is, mag worden
aangenomen dat de resultaten van het onderzoek er niet door zijn verstoord.
De resultaten kunnen wel worden verstoord wanneer respondenten weigeren
om deel te nemen aan de telefonische vervolgenquéte of wanneer mensen die
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wel zouden willen deelnemen onbereikbaar blijken. Voor de gegevens uit de
mondelinge enquête is daarom getoetst of er verschillen bestaan tussen de
respondenten waarvan de gegevens in het onderzoek werden gebruikt, en de
respondenten die niet wilden of konden meewerken of waarvan de gegevens
niet in het onderzoek konden worden opgenomen. De uitkomsten geven geen
aanleiding om te twijfelen aan de representativiteit van de respondenten op de
telefonische enquête (Bijlage 7).

Behalve door de wij-ze van dataverzameling kan de representativiteit van de,- - - -- --
res~nse-oohw4rd~r~ verstoord door ~e keuze yoQr--specitieke uren om te
enguêteren. Zowel continue afname tijdens het gehele evenement als afname
gedurende bepaalde uren kan leiden tot verstoringen. Continue afname heeft
als risico dat er op rustige uren verhoudingsgewijs te veel mensen worden
benaderd. Het aantal mensen dat een enquêteur in één uur kan ondervragen,
verandert immers niet als het drukker wordt. Als er echter in een rustig uur
evenveel mensen worden geënquêteerd als in een druk uur, worden de
bezoekers uit het rustige uur oververtegenwoordigd. Een ander nadeel van
continue afname is dat de mondelinge enquêteurs langdurig aanwezig moeten
zijn, waardoor de kosten hoog oplopen. Daarom is de dataverzameling
geconcentreerd binnen enkele uren. Dit heeft uiteraard het nadeel dat de
respondenten hooguit een afspiegeling kunnen zijn van het publiek dat
gedurende die uren het evenement bezocht. Door in overleg met de organisato-
ren die uren te kiezen waarop gewoonlijk een groot deel van alle bezoekers
aanwezig is, is dit nadeel beperkt. De respondenten zijn dan misschien niet
representatief voor het totale publiek, maar wel voor het grootste deel ervan.

Bij twee evenementen, Popwerk en het Bevrijdingsfestival, is afgeweken
van deze aanpak. Bij beide is alleen gedurende de middaguren geënquêteerd en
niet in de avonduren waarin beide evenementen ook druk worden bezocht.
Deze keuze komt voort uit de aandacht voor de veronderstelde invloed van de
omvang en variatie van het aanbod van secundaire voorzieningen (~ 5.1). De
detailhandel is namelijk wel open tijdens het Bevrijdingsfestival, maar alleen
tijdens de middaguren. Door ook bij Popwerk 's middags te enquêteren, zijn
de twee evenementen beter te vergelijken. Voor beide evenementen geldt
overigens dat het zowel tijdens de middaguren als tijdens de avonduren druk
is. De bezoekers die 's middags aanwezig zijn, vormen dus wel een behoorlijk
aandeel van het totale publiek.

Vooral voor de meercdaagse-~xenemPntPn i~ ~P~~otte van belang dat het
publiek niet altijd gelijk is op de verschillende, d~n. Bij de BBT, die op
zondag relatief séker bezocht werd door bewoners, zijn de resultaten daarom
gewogen op basis van de bezoekersaantallen op zaterdag en zondag. Bij de
Boulevard was dit niet nodig, want er zijn geen verschillen geconstateerd
tussen de respondenten over de diverse enquêtedagen. Bij de Proeverij is
evenmin gewogen, hoewel er bij dit evenement wel aanleiding toe was. De
respondenten tijdens de eerste enquête-avond verschilden op diverse punten
van de respondenten op de tweede avond. Bovendien was het de eerste avond



116
door ongunstige weersomstandigheden merkbaar rustiger bij het evenement5.
Weging van de resultaten voor beide avonden conform de verhouding waarin
de Proeverij werd bezocht is echter niet mogelijk, omdat er geen bezoekers-
aantallen bekend zijn voor de afzonderlijke dagen. Daarom zijn de gegevens
voor beide dagen zonder verdere weging samengevoegd. De informatie over
de Proeverijbezoekers in deze studie levert daardoor geen representatief beeld
van de mensen die in 1992 de Proeverij in 's-Hertogenbosch bezochtenb.

Nauwkeurigheid van de resultaten
De resultaten zijn gebaseerd op steek.,proefgegevens. Hierdoor is er enige

onzekerheid over de juistheid voor het totale publiek bij de evenementen. Op
basis van de statistiek kunnen echter nauwkeurigheidsmarges worden berekend
waarbij met bijvoorbeeld 90 of 95 procent zekerheid kan worden gezegd dat
de werkelijke uitkomst binnen de totale populatie valt.

Voor de breedte van deze nauwkeurigheid~marges is -~owel de gewenste-
~rtate van zekertteisl--als-.de- standaardfout een belangrijk gegeven. Deze
standaardfout is afhankelijk van de omvang van de steekproef en van de
spreiding van de data binnen de steekproef. Omdat binnen dit publieks-
onderzoek bovendien sprake is van een steekproef inet twee strata, gevormd
door bewoners en externe bezoekers, zijn ook de verhoudingen binnen het
totale publiek van belang'.

Nauwkeurigheidsmarges en standaardfouten zijn bij de presentatie van de
resultaten niet overal aangegeven. Globaal kan worden gesteld dat voor de
uitkomsten van kwalitatieve variabelen bij 95 procent zekerheid een
bandbreedte geldt van ongeveer 10 procent rond het gepresenteerde percentage
voor één evenement. Voor kwantitatieve variabelen, zoals de bestedingen,
geldt meestal een bandbreedte van ongeveer f 4,- meer of minder dan de
gemiddelde bestedingen bij één evenement. Voor 90 procent zekerheid zijn de
bandbreedtes respectievelijk ongeveer 8 procent en f 3,20.

Voor de betrouwbaarheid van de bezoekersbestedingen is nog een ander punt
relevant. De gegevens zijn gebaseerd op relatief kleine steekproeven. Dat heeft

5 Op beide avonden is tussen 20.00 en 22.00 uur bij de Proeverij geënquêteerd. De
eerste avond regende het echter tot 19.30 uur. Daarna was het weliswaar droog
maar de buitenlucht bleef klam.

6 In werkelijkheid zijn er bij de Proeverij waarschijnlijk minder externe bezcekers
die geheel toevallig bij het evenement komen.

~ De standaardfout is gelijk aan de wortel uit de variantie rond het gemiddelde.
Deze variantie is voor een gestratificeerde steekproef gelijk aan (NhIN)z ~` (E
Sh-'Inh). Hierbij is NhIN het aandeel van stratum h binnen de totale populatie, nh is
de omvang van de steekproef in stratum h, en Sh'- is de variantie binnen de
steekproef uit stratum h. (Moors 8t Muilwijk, 1975).
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tot gevolg dat incidenteel voorkomende extreem hoge uitgaven relatief veel
invloed hebben op de gemiddelde besteding per bezoeker. Dat kan onterecht
zijn. De extreem hoge uitgave kan immers een toevalstreffer zijn binnen de
steekproef. Bij de berekening van de gemiddelde besteding per bezoeker leidt
deze uitgave dan tot een te rooskleurig beeld. Omgekeerd kunnen extreme
bestedingen ook niet zomaar worden weggelaten bij de berekeningen. Het is
immers mogelijk dat zij voor een klein deel van de bezoekers gebruikelijk zijn
en dat ze dus wel tot het normale beeld van de bezoekersbestedingen behoren.
In dit onderzoek zijn de extremen buiten de berekeningen gelaten zodat het
beeld van de lokaal-economische betekenis van de evenementen niet te positief
wordt voorgesteld. De grens voor de extreme uitgaven is gebaseerd op de
uitkomsten voor alle respondenten gezamenlijk. Op die manier is ondervangen
dat hoge uitgaven die toch met enige regelmaat voorkomen ten onrechte zijn
geschrapt. Bij de beoordeling van de extremen is onderscheid gemaakt naar
uiteenlopende bestedingsdoelen bij het evenement en buiten het evenement
(tabel 5.3).

Tabel 5.3: Ondergrenzen voor extreme uitgaven ( in guldens en p.p.)

Bestedingsdoelen Ondergrens

Entree bij het evenement 33
Horeca bij het evenement 50
Overige aankopen bij het evenement 75
Horeca buiten het evenement 65
Winkelbestedingen 50



6 Evenementen en de Bossche economie

Welke variabelen de hoogte van de consumptieve bestedingen van bezoekers
beïnvloeden, is onderzocht door bij zeven evenementen in 's-Hertogenbosch
informatie te verzamelen over de bezoekers en hun uitgaven. Met deze
gegevens kan bovendien de lokaal-economische betekenis van de evenementen
worden verduidelijkt. De bevindingen over de relatie tussen diverse variabelen
en de hoogte van de bestedingen staan in ~ 6.2 en ~ 6.3. De berekening van
de lokaal-economische betekenis staat in ~ 6.4. Voordat deze economische
aspecten worden behandeld, wordt in ~ 6.1 eerst een beeld gegeven van het
publiek dat de verschillende evenementen bezoekt.

6.1 DE EVENEMENTBEZOEKERS

Bossche Bonds Tentoonstelling (BBT)
Bij deze tentoonstelling van knaagdieren en pluimvee komen vooral veel

externe bezoekers. Bewoners van het stadsgewest vormen slechts eenzesde
deel van het publiek (tabel 6.1). In het publiek zijn alle leeftijdscategorieën
goed vertegenwoordigd. Opvallend is dat meer dan de helft van de bezoekers
ten hoogste een lage opleiding heeft en dat circa 40 procent kinderen heeft
meegenomen naar de tentoonstelling.

De belangrijkste redenen om de BBT te bezoeken zijn de interesse voor een
of enkele diersoorten, het brede aanbod van het evenement, de beoordeling
van de eigen dieren en de mogelijkheid om nieuwe dieren te kopen (tabel 6.2).
Deze redenen wijzen erop dat vooral mensen die erg geïnteresseerd zijn in het
thema het evenement bezoeken. Inderdaad blijkt ruim 70 procent van de
bezoekers zelf dieren te fokken.

Noord-Zuid Bevrijdingsfestival
Bijna driekwart van het publiek bij het Bevrijdingsfestival bestaat uit

bewoners van het stadsgewest. Vooral jongeren (55 q) en dertigers (27 Io )
bezoeken het evenement. Het opleidingsniveau van de bezoekers is relatief
hoog: eenderde deel volgde of volgt een middelbare opleiding, ruim de helft
een hogere opleiding. Ongeveer eenvijfde deel van de bezoekers heeft
kinderen meegenomen naar het festival. De gezelligheid en sfeer, de moge-
lijkheid bekenden te ontmoeten en de muziek zijn de belangrijkste redenen om
het Bevrijdingsfestival te bezoeken.

Theaterfestival Boulevard
Het Theaterfestival Boulevard kent twee groepen bezoekers: mensen die

alleen naar het gratis toegankelijke festivaldeel gaan en mensen die (ook) een
voorstelling bijwonen. De festivalbezoekers komen omdat ze de gezelligheid
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en sfeer van het evenement willen meemaken, of omdat het totaal aanbod van
het evenement hun aanspreekt (tabel 6.3). Onder hen zijn evenveel bewoners
als externe bezoekers. Het valt op dat vooral jongeren (45qo) en ook wel
dertigers (27qo) sterk zijn vertegenwoordigd. De meeste bezoekers hebben een
middelbare of hogere opleiding (respectievelijk 30qo en 51 qo). Kinderen
worden zelden meegenomen naar het evenement (8qo).

Voor de meeste voorstellingbezoekers (67qo) is het optreden dat ze willen
bijwonen de belangrijkste reden om het evenement te bezoeken. Daarnaast
spelen ook de gezelligheid en sfeer, en het evenement als geheel voor een
aantal mensen een grote rol. Bij de voorstellingen zijn de bewoners beter
vertegenwoordigd dan externe bezoekers (respectievelijk 61 qo en 39~0). Onder
hen bevinden zich relatief veel dertigers (43qo), maar ook jongeren en
veertigers komen naar de voorstellingen. Vijftigplussers zijn zeldzaam. Het
opleidingsniveau van de bezoekers is ook bij dit evenement opvallend hoog:
bijna driekwart van de bezoekers is hoogopgeleid. De voorstellingen worden
vrijwel nooit bezocht in het gezelschap van kinderen (1 qo).

Tabe16.1: Kenmerken van de evenementbezoekers (in percentages)

NK Judo
Boule- dames

Bevrij- Boule- vard en NK
dings- vard voor- heren- Judo Pop- Proe-

BBT festival festival stelling teams heren werk verij

Herkomst

Bewoner 17 72 50 61 11 1 51 66
Externe 83 28 50 39 89 99 49 34
bezoeker
Leeftijd

16-29jaar 19 55 45 30 21 37 68 38
30-39jaar 3] 27 27 43 15 IS 26 18
40-49jaar 23 15 l8 24 55 29 3 20
50 ofouder 27 3 ll 3 9 20 3 24
Opleiding ~`

laag 55 10 19 8 29 25 11 20
middel 30 34 30 18 42 30 42 37
hoog l5 56 51 74 29 45 47 43
Kinderen in het gezelschap

ja 42 22 8 ] 21 24 12 8
nee 58 78 92 99 79 76 88 92

~` De indeling is gebaseerd op de hoogste opleiding die de respondent voltooide, of die de
respondent nog volgt tijdens het onderzoek.
Laag- lagere school, LBO of MAVO; Middel- MBO, HAVO of VWO; Hoog- HBO
of universiteit.
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Tabe16.2: De belangrijkste reden voor het bezoek aan de BBT, het
Bevrijdingsfestival of de judokampioenschappen (in
percentages) ~`

BBT Bevrijdings- Judo dames en Judo
festival herenteams heren

Interesse in bepaalde diersoorten 32 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Beoordeling prestaties eigen dieren 13 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Aanschaf fokdieren 14 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Aanschaf huisdier 4 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Evenement in brede zin 19 n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Ontmoeten van bekenden 8 10 3 5
Gezelligheid en sfeer n.v.t. 40 n.v.t. n.v.t.
Thema van Bevrijdingsfestival n.v.t. 7 n.v.t. n.v.t.
Vieren van Bevrijdingsdag n.v.t. 6 n.v.t. n.v.t.
Muziek n.v.t. 23 n.v.t. n.v.t.
Deelname judoka eigen club n.v.t. n.v.t. 15 17
Deelname familielid of bekende n.v.t. n.v.t. 62 37
Eigen betrokkenheid bij judo n.v.t. n.v.t. 19 37
Andere reden 18 7 6 5
Geen reden (toevallig bezoek) 0 6 0 0

~` Per evenement kan de som van de percentages afwijken van 100qo. Respondenten
die twee redenen opgaven zijn namelijk twee keer meegeteld. Respondenten die er
drie of ineer opgaven zijn daarentegen niet meer meegeteld.

NK Judo Dames- en herenteams
Dit nationale judokampioenschap wordt vooral bezocht door externe

bezoekers. De aanwezigheid van bewoners (11 ~o) wordt waarschijnlijk
veroorzaakt door de deelname van een herenteam uit Berlicum. Supporters uit
deze gemeente gelden in het onderzoek als bewoners (vgl. ~ 5.3).

Vooral mensen die zich betrokken voelen bij de judoka's of bij de judosport
bezoeken het kampioenschap. De betrokkenheid bij deelnemende familieleden
en bekenden scoort zelfs bijzonder hoog (62 q). Tegen deze achtergrond komt
het opvallend grote aandeel veertigers onder de toeschouwers (SSqo)
waarschijnlijk voort uit de aanwezigheid van ouders van deelnemers aan het
kampioenschap. Alle opleidingsniveaus zijn in ruime mate in het publiek
aanwezig. Ongeveer eenvijfde deel van de respondenten is gekomen in het
gezelschap van kinderen.

NK Judo Heren
Ook bij dit judokampioenschap komen vooral mensen die zich verbonden

voelen met judoka's of de judosport. In vergelijking met het NK Judo Dames
en herenteams is de deelname van familieleden of bekenden echter minder
belangrijk (37~0). De eigen betrokkenheid bij de judosport is belangrijker
(37qo).
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Het NK Judo Heren trekt vrijwel alleen externe bezoekers. Daaronder
bevinden zich vooral veel jongeren (37qo) en veertigers (29qo). Vijftígplussers
en dertigers zijn in minder sterk vertegenwoordigd (respectievelijk 20qo en
15q). Naar opleidingsniveau vormen de hoogopgeleiden (45qo) de grootste
groep bezoekers. Mensen met een lage of middelbare opleiding zijn beide
ongeveer even sterk aanwezig. Ongeveer een kwart van de bezoekers heeft
kinderen meegenomen naar het evenement.

Tabe16.3: De belangrijkste reden voor het bezoek aan de Boulevard,
Popwerk of de Proeverij ~`

Boulevard Boulevard
festival voorstelling Popwerk Proeverij

Evenement in brede zin 24 15 20 18
Ontmoeten van bekenden n.v.t. n.v.t. 3 n.v.t.
Gezelligheid en sfeer 55 19 32 34
Specifiek onderdeel programma 6 67 34 11
Andere reden 10 4 8 24
Geen reden (toevallig bezoek) 8 1 11 20

~` Per evenement kan de som van de percentages afwijken van 100~ . Respondenten
die twee redenen opgaven zijn namelijk twee keer meegeteld. Respondenten die er
drie of ineer opgaven zijn daarentegen niet meer meegeteld.

Popwerk
De verdeling van bewoners en externe bezoekers onder de Popwerk-

bezoekers is vrijwel gelijk. Vooral jongeren (68~0) en in mindere mate
dertigers (26qo) bezoeken het evenement. Ze hebben meestal geen kinderen bij
zich (12q). De meeste Popwerkbezoekers hebben een middelbare of hogere
opleiding gevolgd, of zijn daar nog mee bezig (respectievelijk 42q en 47qo).
De belangrijkste redenen voor het bezoek aan Popwerk zijn de optredens van
specifieke groepen of artiesten (34q), de gezelligheid en sfeer (32"l0) en het
evenement in brede zin (18qo).

Proeverij in de Meierij
De Proeverij trekt vooral bewoners van stadsgewest 's-Hertogenbosch.

Externe bezoekers vormen slechts eenderde deel van het publiek. Het publiek
komt vooral voor de gezelligheid en sfeer en voor het totaal aanbod van het
culinaire evenement. Onder de bezoekers van de Proeverij zijn alle
leeftijdscategorieën goed vertegenwoordigd, al vormen de jongeren de grootste
groep (38qo). De meeste Proeverijbezoekers hebben een middelbare (37qo) of
hogere (43 qo) opleiding. Ze hebben zelden kinderen bij zich (8 q).
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Evaluatie
De samenstelling van het publiek bij de diverse manifestaties verschilt

behoorlijk. Globaal genomen blijken echter bij de meeste evenementen vooral
mensen met een hosere of tniddelb~re onleidi~g ie komen,- die geen kinderen
b~ zich kt~blzen. Daarnaast zijn de vijftigplussers bij de meeste evenementen
ondervertegenwoord igd .

Opmerkelijk is dat bij het Bevrijdingsfestival, het festivaldeel van de
Boulevard, Popwerk en de Proeverij steeds een groot aandeel bezoekers de
eigen komst verklaart met redenen zoals de gezelligheid en sfeer, of het brede
aanbod van het evenement. Hoewel de beleving van deze aspecten uiteraard
sterk kan verschillen, is het aannemely at d genen die wnrd~gemotiveerd
door deze rP ati f a~g m~Pn~. r~Pn r,, Mk y~ez.~tere~yenet~t nten bezoeken.
Gegevens van Van den Heuvel en Van Kalmthout (1995) ondersteunen deze
veronderstelling. Zij vroegen bewoners van 's-Hertogenbosch en drie andere
gemeenten uit het stadsgewest welke evenementen zij in 1994 in
's-Hertogenbosch hadden bezocht. Hierbij ging het om het Bevrijdingsfestival,
de Boulevard, Carnaval, Jazz in Duketown, Open Monumentendag en
Popwerk. Van de bewoners die één van deze evenementen bezochten, ging 60
procent ook nog naar een of ineer van de andere evenementen. Gemiddeld per
persoon bezocht een Boulevardbezoeker 2,8 verschillende evenementen, een
bezoeker van het Bevrijdingsfestival 3,3 en een bezoeker van Popwerk zelfs
3,6 verschillende evenementen uit de lijst van zes.

De BBT en de beide judokampioenschappen trekken waarschijnlijk een
meer eigen publiek. De redenen die de bezoekers van deze evenementen
opgeven wijzen opvallend vaak op specifieke elementen van het t-hema van het
evenement, zoals de interesse in bepaalde diersoorten (BBT) of de eigen
betrokkenheid bij de judoka's of judosport. Deze veronderstelling wordt
versterkt door het grote aandeel externe bezoekers bij deze evenementen. Bij
een verdere opsplitsing blijkt zelfs ruim eenderde deel daarvan bij elk van
deze evenementen afkomstig uit Noord-Nederland en het buitenland.

De bezoekers van het voorstellingendeel van de Boulevard verklaren hun
komst vaak met hun.lnteresse- voor. de ~anrstellinedie z~bezoeken. Dat zou
kunnen betekenen dat ook dit voorstellingendeel een min of ineer eigen
publiek aanspreekt. Het bijzonder grote aandeel van hoogopgeleiden onder
deze bezoekers wíjst daar eveneens op. In hoeverre er werkelijk sprake is van
een geheel eigen publiek bij het voorstellingendeel van de Boulevard is echter
onduidelijk. Het gegeven dat een Boulevardbezoeker in 1994 gemiddeld 2,8
verschillende evenementen bezocht in 's-Hertogenbosch wijst eerder op het
tegendeel. Dit gemiddelde kan echter zijn beïnvloed door de festivalbezoekers,
die de meerderheid vormen van het publiek bij de Boulevard en die ook meer
algemene redenen geven voor hun bezoek. De gegevens van Van den Heuvel
en Van Kalmthout lenen zich helaas niet voor een uitsplitsing naar festival- en
voorstellingbezoekers.
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6.2 DE UITGAVEN BUITEN HET EVENEMENT

De evenementen zijn geselecteerd voor het publieksonderzoek op grond van
rie structuurkenmerken. Er werd verwacht dat het bedrag dat een gemiddelde

bezoeker buiten het evenement besteedt, hoger zou zijn als er sprake was van
een meerdaags evenement in plaats van een eendaags evenement. V~~~ werd
verwacht dat het besteedde bedrag hoger zou zijn als er in de nabijheid van het
evenement secundaire voorzieningen aanwezig waren, en als de omvang en
variatie van dit aanbod groter zou zijn dan elders ( ~ 5.1). De resultaten
bevestigen deze verwachtingen echter niet ( tabel 6.4). De gemiddeld besteedde
bedragen lijken bij een eerste beschouwing nog wel enigszins overeen te
komen met de verwachtingen. Maar de BBT, het Bevrijdingsfestival en het
voorstellingendeel van de Boulevard passen niet in het beeld. Wordt er
bovendien gelet op de nauwkeurigheidsmarges rond de gemiddeld uitgegeven
bedragen, dan blijkt dat ook de uitgaven van de bezoekers van het festivaldeel
van de Boulevard niet per se voldoen aan de verwachting. De nauwkeurig-
heidsmarges rond hun uitgaven overlappen die van de besiedingen van
Popwerkbezoekers. Het is dus mogelijk dat het waargenomen verschil tussen
de gemiddelde uitgaven van bezoekers bij beide evenementen in werkelijkheid
niet bestaat. De relatie tussen de afzonderlijke structuurkenmerken en de
bestedingen wordt uitgebreid besproken in het vervolg van deze paragraaf.

Tabe16.4: Uitgaven buiten het evenement, gemiddeld per persoon (in
guldens) ~`

Secundaire voorzieningen in de buurt:

Geen Omvang en variatie van nabije voorzienin-
gen:

Middel Groot

Eendaags NK Judo heren 1,60 Popwerk 9,40 Bevrijdings- 7,76
NK Judo dames festival
en herenteams 2,72

Meer- BBT 0,70 Boulevard:
daags -voorstelling 7,84

-festival 13 , 87
Proeverij 18,11

~` De 95 qo betrouwbaarheidsmarges voor de gemiddeld uitgegeven bedragen zijn:
NK Judo heren f 0,00 - f 4,22; NK Judo dames en herenteams f 0,00 - f 5,92;
Popwerk f 6,72 - f 12,08; Bevrijdingsfestival f 5,80 - f 9,72; BBT
f 0,10 - f 1,30; Boulevard voorstelling f 4,86 - f 10,82; Boulevard festival
f 9,87 - f 17,87; Proeverij: f 12,65 - f23,57.
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Duur van het evenement

In tegenstelling tot de verwachting besteden bezoekers van de Boulevard
niet duidelijk meer dan Popwerkbezoekers. Evenmin geven de BBT-bezoekers
meer uit dan de toeschouwers van de eendaagse judokampioenschappen.

Dit komt op de eerste plaa doordat de oorspronkelijke veronderstelling dat
meerdaagse evenementen toeristische bezoekers naar de stad brengen niet juist
blijkt. Het aandeel bezoekers dat voor het evenement in 's-Hertogenbosch
overnacht, ligt bij diverse meerdaagse evenementen weliswaar iets hoger dan
bij eendaagse evenementen, maar statistisch gezien kunnen daar geen
conclusies aan worden verbonden (tabel 6.5). Opmerkelijk is bovendien dat de
meerdaagse BBT vooral tijdens een dagtocht wordt bezocht, terwijl bij het
eendaagse Popwerk relatief veel mensen komen die in 's-Hertogenbosch of
elders overnachten. Een meerdaagse duur alléén is dus noch een voldoende,
noch een strikt noodzakelijke voorwaarde voor een combinatie van evenement-
bezoek en overnachten buiten de woonplaats. Op d~ twPede ln aatc blijken de
verblijfskosten van toeristen minder invloed te hebben op de gemiddelde pu-
blieksbestedingen dan gedacht. Slechts enkele toeristen hebben daadwerkelijk
overnachtingsuitgaven. De meesten logeren kosteloos bij familie of vrienden.
Tegen deze achtergrond is het dan ook veeleer opmerkelijk dat de bezoekers
van de meerdaagse Proeverij conform de oorspronkelijke verwachting,
gemiddeld per persoon wel meer besteden dan de bezoekers van het eendaagse
Popwerk. Dit wordt echter niet veroorzaakt door overnachtingskosten, maar
door de uitgaven van het relatief hoge aandeel toevallige bezoekers. Juist deze
mensen, die niet voor de Proeverij in de stad zijn, blijken relatief veel uit te
geven buiten het evenement (zie ook ~ 6.4).

Nabijheid van secundaire voorzieningen
Het effect van de nabijheid van secundaire activiteiten op de bestedingen

lijkt in eerste instantie overeen te komen met de verwachtingen. De bezoekers
van de twee judokampioenschappen en de BBT, waarbij nauwelijks secundaire
voorzieningen in de omgeving zijn, geven weinig uit buiten het evenement.
Achteraf blijkt dat dit echter ook door andere~actoren veroorzaakt kan zijn.
De bezoekers van deze evenementen zijn immers sterk betrokken bij de
specifieke thema's van de manifestaties. Deze specifieke betrokkenheid kan
ertoe leiden dat bezoekers minder geneigd zijn om andere activiteiten in
's-Hertogenbosch te ondernemen, dan bezoekers van andere evenementen
waarbij vooral gezelligheid en sfeer het bezoek bepalen. Ook het relatief
koude jaargetijde waarin de BBT en de judokampioenschappen plaatsvinden
kan een rol spelen.
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Tabel6.5: Dagrecreatie en verblijfstoerisme bij evenementbezoek (in

percentages van externe bezoekers)

Overnachting buiten woonplaats

In 's-Hertogenbosch

Dag- Buiten 's-Her- W.v. voor
tocht togenbosch Totaal evenement N-

Eendaagse evenementen ~`

Bevrijdingsfestival 91 9 - - 32
NK Judo dames en 96 4 - - 47
herenteams
NK Judo heren 95 2 2 - 41
Popwerk 76 13 11 4 45

Meerdaagse evenementen ~`

BBT 98 1 1 1 144
Boulevard festival 92 2 6 4 51
Boulevard voorstelling 85 4 11 7 54
Proeverij 72 16 12 8 25

~ Het verband tussen een eendaagse of ineerdaagse duur van de evenementen en een
overnachting in 's-Hertogenbosch kan niet op significantie worden getoetst, omdat
niet voldaan is aan de randvoorwaarden van de Xz-toets.

Omvang en variatie van secundaire voorZieningen
Voor de evenementen in het stadscentrum valt op dat de uitgaven buiten het

evenement niet zo sterk worden beïnvloed door de omvang en variatíe van de
1 secundaire voorzieningen als verwacht. Bezoekers van het Bevrijdingsfestival

geven gemiddeld niet meer uit dan de bezoekers van andere evenementen.
Oorspronkelijk werd juist verwacht dat zij gemiddeld meer zouden besteden,
omdat er door de openstelling van de detailhandel een ruimer en gevarieerder
aanbod van secundaire voorzieningen is nabij het evenement. Maar hoewel de
bezoekers van het Bevrijdingsfestival relatief wel vaker gaan winkelen of
etalages kijken dan de mensen bij andere manifestaties in het stadscentrum
(tabel 6.6), zijn hun bestedingen in de winkels relatief laag. Daardoor blijft het
effect op de gemiddelde uitgaven per bezoeker beperkt.

De bezoekers van het Bevrijdingsfestival besteden gemiddeld per persoon
bovendien relatief weinig in de horeca. Dit hangt samen met het relatief lage
aantal mensen dat de horeca bezoekt. Vooral in vergelijking met Popwerk is
het verschil groot. Omdat bij beide evenementen tijdens de middag is
geënquëteerd en het publiek bij beide duidelijke overeenkomsten vertoont, is
dit verschil opmerkelijk. Overigens blijken ook de drie andere evenementen in
het stadscentrum sterk te varíëren in het aandeel bezoekers dat de horeca in de
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stad bezoekt. De variatie in horecabezoek heeft haar weerslag op de
gemiddelde bestedingen buiten het evenement.

Tabel 6.6: Het aandeel bezoekers dat nog andere activiteiten onderneemt
buiten het evenement (in percentages)

Totaal
Winke- Wande- Overig activi-

Horeca len len ~` teiten

Evenementen in stadscentrum ~`~`

Bevrijdingsfestival 55 ~`~`~` 27 5 4 68
Boulevard: festival 58 8 3 9 65
Boulevard: voorstelling 39 4 4 4 44
Popwerk 74 6 9 23 79
Proeverij 49 3 4 11 58

Evenementen buiten stadscentrum

BBT 5 0 0 3 7
NK Judo dames en herenteams 8 2 0 7 13
NK Judo heren 5 0 0 2 5

'Overig' omvat het bezoek aan gebouwen, warenmarkt, musea, theaters,
bioscopen en andere evenementen. Deze activiteiten komen elk voor zich
weinig voor. Alleen bij Popwerk bezocht 14qo van de bezoekers de gelijktijdig
gehouden kunstmarkt Artibosch.
Het aandeel horecabezoekers bij de evenementen in het stadscentrum varieert
significant bij a-0,05 (bewoners: X2- 17,9 en df-4; externe bezoekers:
Xz-26 en df-4). Voor evenementen bij welke tijdens hetzelfde dagdeel is
geënquêteerd is er voor de externe bezoekers nog steeds sprake van significant
verschillende aandelen horecabezoekers (Bevrijdingsfestival en Popwerk:
X2-6,4, df-1 en a-0,05; Proeverij f Boulevardfestival en -voorstellingen:
Xz-8,9, df-2 en a-0,05).
Bij het Bevrijdingsfestival winkelen bewoners significant vaker dan bij andere
evenementen in het centrum (Xz-23,2, df-1 en a-0,05). Voor externe
bezoekers is het verschil niet toetsbaar.

Conclusie
De veronderstelde relatie tussen de drie structuurkenmerken en de hoogte

van het bedrag dat bezoekers gemiddeld buiten het evenement uitgeven is niet
bevestigd. De vergelijking van de gemiddelde bestedingen blijkt bovendien
problematisch. Door het middelen over alle bezoekers verdwijnt namelijk de
invloed van uitgaven die maar enkele bezoekers doen uit beeld. Daarnaast
laten de strikt geformuleerde veronderstellingen over het effect van structuur-
kenmerken op publieksgedrag en -bestedingen te weinig ruimte voor andere
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invloeden. Zo indiceert de grote variatie in het aandeel horecabezoekers bij
evenementen in het stadscentrum dat ook andere factoren dan alleen het
aanbod van horecavoorzieningen een rol spelen.

G.3 EEN VERKLARING VAN DE UITGAVEN

6.3.1 Multipele lineaire en logistische regressie

Welke variabelen de hoogte van de publieksbestedingen beïnvloeden is ook op
een andere manier onderzocht. Hierbij is gebruik gemaakt van de multipele
lineaire regressie-analyse en logistische regressie-analyse.

Het gebruik van de multipele lineaire regressie-analyse is geïnspireerd door
Taa~or e.a~1493~. Het basisprincipe van deze techniek is dat een afhankelijke
variabele wordt uitgedrukt als de uitkomst van meerdere onafhankelijke
variabelen. Deze onafhankelijke variabelen vertonen elk een lineair en sta-
tistisch significant verband met die afhankelijke variabele. Tussen de afhanke-
lijke variabele en de diverse onafhankelijke variabelen hoeft overigens niet per
se een oorzakelijk verband te bestaan. De - r~gressiever~eliiking geeft alleen
aan dát er een verband bestaat. De vergelijking heeft de volgende vorm:

Afhankelijke variabele - a -f- b, ~` variabele, f bz ~ variabelez f.... f b~
~ variabele~

De coëfiiciënten a en b, tot en met b~ worden met rekenprocedures geschat.
Daarbij wordt gestreefd naar een regressievergelijking die de werkelijkheid zo
dicht mogelijk benadert.

Wanneer de bestedingen van evenementbezoekers de afhankelijke variabele
zijn dan kan met een multiple lineaire regressievergelijking worden nagegaan
welke onafhankelijke variabelen gerelateerd zijn aan de hoogte van de beste-
dingen.

Met de regressie-analyse kan niet alleen voor de bestedingen buiten het
evenement, maar ook voor de bestedingen bij het evenement zelf worden
nagegaan of er een relatie is met diverse onafhankelijke variabelen. De
bedragen kunnen zelfs worden samengevoegd tot één totaalbedrag. Dat laatste
is echter niet gedaan. Beide bedragen zijn apart onderzocht omdat deze studie
een bijdrage beoogt te leveren aan onderzoek naar de lokaal-economische
betekenis van vrijetijd en vrijetijdsevenementen. Voor dergelijk onderzoek is
het onderscheid tussen de bestedingen relevant. Want de uitgaven buiten het
evenement komen zeker terecht bij de lokale bedrijven en versterken zo de
lokale economie, maar waar de bestedingen bij het evenement terechtkomen is
afhankelijk van de opzet van de manifestatie. Naarmate een groter deel van het
aanbod aan artikelen en diensten bij het evenement in handen is van

i
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organisaties van buiten de stad, zal ook een groter deel van de
publieksuitgaven wegvloeien uit de lokale economie (~ 6.4).

Strikt genomen zouden de uitgaven buiten het evenement moeten worden
o.pgesplitst naar de bedrijfstak waarin ze terechtkomen. De relatieve omvang
van bijvoorbeeld indirecte en geïnduceerde effecten door de directe
bestedingen kan immers voor diverse bedrijfstakken variëren. Deze
detaillering is hier niet aangebra~ omdat een belangrijke onafhankelijke
variabele in de regressievergelijking, de tijdsduur die buiten het evenement
wordt doorgebracht, niet kan worden opgesplitst over de afzonderlijke
bedrijfstakken waar evenementbezoekers geld besteden.

Als afhankelijke variabele voor de multipele lineaire regressie-analyse is het
bedrag genomen dat voor één persoon binnen het gezelschap van een
respondent is uitgegeven. Evenementen worden vaak bezocht in het gezelschap
van vrienden of familie. Het betalingspatroon in zo'n gezelschap kan
verschillen. Soms betaalt een persoon alles voor iedereen, soms worden de
kosten gedeeld en soms neemt iedereen de kosten voor eigen rekening. De
dataverzameling was zo opgezet dat het bedrag kon worden bepaald dat voor
één persoon in het gezelschap werd uitgegeven'. Om vervolgens tot
vergelijkingen te komen die voldoen aan de voorwaarden van de lineaire
regressie-analyse moesten enkele variabelen logaritmisch worden
getransformeerd, zodat hun oorspronkelijk scheve verdeling de normale
verdeling beter benaderde. Ook de uitgegeven bedragen zijn op deze wijze
getransformeerd. De transformatie heeft echter een nadeel: personen die niets
uitgeven bij een evenement of in de rest van de stad, kunnen niet worden
meegenomen in de analyse. Voor f 0,- kan immers geen logaritme worden
uitgerekend. Dit leidt tot de onwenselijke situatie dat deze niet-besteders
worden buitengesloten. Daarom is voor de vraag of inensen al dan niet iets
besteden bij het evenement of elders in de stad gezocht naar een andere
verklaringsmethode. Hiervoor is gebruik gemaakt van logistische regressie.

Deze techniek is hier goed bruikbaar. De vraag of een respondent al dan
geen geld uitgeeft, laat bij de data-analyse namelijk een verband zien met
meerdere variabelen. Deze variabelen geven echter geen definitief antwoord
op de vraag of een persoon wel of geen geld heeft besteed. Onder gelijke
omstandigheden geeft de ene persoon wel geld uit en de andere persoon niet.
In de logistische regressietechniek kunnen deze inherente onzekerheid, de link
met meerdere variabelen, én het gegeven dat voor een individuele respondent
alleen een ja- of een nee-score kan voorkomen, in één vergelijking worden

t In ~ 6.2 is gebruik gemaakt van het gemiddeld per evenementbezoeker besteedde
bedrag. Dat is het gemiddelde van alle respondenten over de bedragen die `voor
een persoon in het gezelschap van de respondent' zijn besteed.
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verwerkt (Collett, 1991). De logistische regressievergelijking heeft de
volgende vorm:

Z- a f b, ~` variabele, ~ b2 ~` variabele, f.... f b~ ~` variabele~

In deze formule zijn a en b weer coëfficiënten die worden geschat met
rekenprocedures. De `Z' is bepalend voor de kans dat een persoon geld
uitgeeft. De grootte van die kans volgt uit de formule (Norusis, 1994):

kans - { 1: (1 f e-Z) }

Uit deze laatste formule is af te leiden dat de kans dat iemand geld uitgeeft
vijftig procent is als de Z-waarde gelijk aan nul is. Een hogere waarde voor Z
betekent een grotere kans op het uitgeven van geld. Een lagere Z verlaagt deze
kans.

6.3.2 Resultaten in vergelijkingen

Met de analyses zijn in totaal vier vergeli~kingen bepaald. Ze worden
hieronder elk afzonderlijk besproken. Aanvullende informatie over de diverse
variabelen in de vergelijkingen is in tabel 6.7 gegeven. De technische
verantwoording van de bepaling van de vier vergelijkingen is opgenomen in
Bijlage 8.

Kans op bestedingen bij het evenement

- 2,5 f 1,9 uurn;~ f 2,9 doel f 8,9 entree - 1,4 (uurn;~ ~` doel)
- 1,2 dZ

Oorspronkelijke -2 log likelihood: 505,0
Resterende -2 log likelihood: 259,8
Percentage juiste voorspellingen: 91qo (mensen die geld besteden: 97qo;
mensen die geen geld uitgeven: SOIo)

De kans dat mensen geld uitgeven bij een evenement neemt toe als ze langer
bij het evenement aanwezig zijn (uurb;~), als ze speciaal voor het evenement de
stad in zijn gegaan (doel), en als ze entree moeten betalen voor het evenement
(entree). Een langer durend bezoek blijkt de kans op bestedingen echter
minder te verhogen bij mensen die speciaal voor het evenement komen, dan
voor andere bezoekers. Bij Popwerk (d2) blijkt de kans dat bezoekers geld
uitgeven minder groot te zijn dan bij andere evenementen.
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Tabel 6.7: De betekenis van de variabelen in de logistische en multipele
regressievergelijkingen

d, - Boulevardvoorstellingen bezocht (0 - nee, 1- ja)
d, - Popwerk bezocht (0 - nee, 1- ja)
d3- Proeverij bezocht (0 - nee, 1- ja)
d,- Bevrijdingsfestival bezocht (0 - nee, 1- ja)
d5- BBT bezocht (0 - nee, 1- ja)
doe1- specifiek voor het evenement de stad ingegaan (0 - nee, 1- ja)
entree- verplichte entreebetaling bij het evenement (0 - nee, 1- ja)
geldb;~- bestedingen bij het evenement (in guldens)
geldb~;- bestedingen in 's-Hertogenbosch maar buiten het evenement in

guldens)
herkomst- bewoner of externe bezoeker (0- bewoner, 1- externe

bezoeker)
kind - aantal kinderen in het gezelschap
leeftijd- leeftijd van de respondent in jaren
locatie- evenement in het stadscentrum (0-nee, 1-ja)
uurb;~- tijd doorgebracht bij het evenement (in uren)
uurb~;- tijd doorgebracht buiten het evenement (in uren)
uur,o,- totale tijdsduur van het uitstapje (in uren)

~ Hoogte van de bestedingen bij het evenement

Log(geld,,;~)- 0,8 f 0,6 Log(uurb;~) f 0,2 herkomst - 0,2 kind f 0,4 d,
f 0,4 d3 f 0,3 ds f 0,3 {herkomst ~ Log(uurh,~)}
f 0,2 {kind ~` Log(uurn;~)} f 0,07 {kind ~` d5}
- 0,2 {herkomst ~ d3}

adj. R`- 42,SoIo

De hoogte van het bedrag dat mensen bij het evenement besteden blijkt samen
te hangen met verschillende variabelen. Globaal genomen wordt er meer
uitgegeven als het bezoek aan het evenement langer duurt (uur,,,~), als het een
externe bezoeker is (herkomst) en als het gaat om een bezoek aan de
voorstellingen van de Boulevard, de Proeverij of de BBT (d,, d~, ds). Het
bedrag daalt echter naarmate een bezoeker meer kinderen bij zich heeft (kind).
Voor de externe bezoekers heeft de duur van het bezoek meer invloed op de
hoogte van de uitgaven dan voor de bewoners. Ook als een bezoeker meer
kinderen bij zich heeft, heeft de duur van het bezoek aan het evenement wat
meer invloed op de hoogte van het uitgegeven bedrag. Bij het bezoek aan de
BBT blijkt het gezelschap van kinderen de bestedingen minder te drukken dan
bij andere evenementen. Tot slot geven externe bezoekers bij de Proeverij
relatief minder uit dan externe bezoekers bij andere evenementen.
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J Kans op bestedingen buiten het evenement

- 2,2 f 0,3 uur,o, f 3,3 locatie - 1,6 doe] - 0,02 leeftijd
- 2,7 d, f 0,4 (d, ~` uur,o~

Oorspronkelijke -2 log likelihood; 850,3
Resterende -2 log likelihood: 528,8
Percentage juiste voorspellingen: 80q (mensen die geld uitgeven: 85qo;
mensen die geen geld uitgeven: 71 qo)

De kans dat mensen buiten het evenement geld besteden blijkt te stijgen
naarmate het uitstapje in 's-Hertogenbosch in zijn totaal langer duurt (uur,o~.
Bij mensen die speciaal voor het evenement de stad ingaan (doel) en bij oudere
bezoekers (leeftijd) is de kans op uitgaven buiten het evenement echter kleiner.
Ook bij bezoekers van voorstellingen van de Boulevard is er minder kans op
bestedingen (d,). Bij hen blijkt de duur van het totale uitstapje de kans op
bestedingen echter wel weer relatief sterker te verhogen dan voor bezoekers
van andere evenementen. De locatie van een evenement in het stadscentrum
lijkt de kans op uitgaven buiten het evenement eveneens te verhogen. Binnen
het onderzoek kan deze invloed echter ook veroorzaakt zijn door twee andere
variabelen die gerelateerd zijn aan de locatie, namelijk het jaargetijde en de
inhoudelijke betrokkenheid van bezoekers bij een evenement.

Hoogte van de bestedingen buiten het evenement

Log(geldb~;)- 1,2 f 0,6 Log(uurb~;) - 0,06 kind - 0,2 dz - 0,3 d,

adj. R`'- 40,4oIo

Het bedrag dat buiten het evenement wordt uitgegeven blijkt groter te zijn als
er meer tijd wordt doorgebracht buiten het evenement (uurb~;). Naarmate een
bezoeker echter meer kinderen heeft meegenomen (kind), geeft hij wat minder
uit dan andere bezoekers. Ook bezoekers van Popwerk (dZ) en van het
Bevrijdingsfestival (d,) geven relatief minder uit.

6.3.3 Inzicht

De kans dat evenementbezoekers geld uitgeven bij het evenement of daarbuiten
en de hoogte van het bedrag dat ze besteden blijken dus samen te hangen met
diverse variabelen. Door de waarden van de variabelen in de regressievergelij-
kingen te variëren, ontstaat inzicht in de situatie waarin een bezoeker al dan
geen geld uitgeeft bij het evenement of daarbuiten, en van de omstandigheden
waarin de uitgegeven bedragen hoger dan wel lager zijn. Zo blijkt iemand díe -
speciaal voor een evenement de stad bezoekt, bijvoorbeeld bij de meeste
onderzochte evenementen al bij aankomst vijftig of ineer procent kans te
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hebben dat hij daar geld zal besteden (tabel 6.8). Voor degenen die niet speci-
fiek voor het evenement naar de stad zijn gekomen, ligt dit iets anders. Bij de
gratis toegankelijke evenementen moeten ze toch ruim een uur aanwezig zijn
voordat er vijftig procent kans is dat ze geld uitgeven bij het evenement. Bij
de evenementen met entreeheffing komt deze tijdsgrens uiteraard niet naar
voren. Zonder te betalen kunnen dan immers geen activiteiten worden bezocht.

Tabel6.8: Benodigde verblijfsduur voor minimaal vijftig procent kans
op bestedingen bij het evenement (in uren)

Entree verplicht: Gratis toegankelijk:

Doel stadsbezoek

Boulevard voorstel- Boulevard
ling, BBT, NK Judo festival,

dames en herenteams, Bevrijdingsfesti- Pop-
NK Judo heren val, Proeverij werk

speciaal voor evenement 0,0 0,0 1,8
ook overige doelen 0,0 1,3 2,0

Het doel van het bezoek aan de stad, is ook van belang voor het geld dat
buiten het evenement wordt besteed. Bezoekers die speciaal voor het
evenement komen, besteden onder dezelfde omstandigheden niet zo snel iets in
de rest van de stad als de andere evenementbezoekers (tabel 6.9). Pas als het
uitstapje een aantal uren duurt, is de kans op uitgaven buiten het evenement
vijftig procent. Voor oudere bezoekers en bezoekers van de voorstellingen van
de Boulevard en evenementen buiten het stadscentrum, ís de benodigde
tijdsduur van het uitstapje zelfs nog langer. Iemand die niet speciaal voor het
evenement de stad bezoekt, heeft daarentegen een grotere kans om geld uit te
geven buiten het evenement. Dit is begrijpelijk omdat deze persoon immers al
voor een ander doel in de stad is, dat vaak gepaard zal gaan met uitgaven.

Toch zouden dergelijke personen als ze de BBT, de judokampioenschappen
of de Boulevardvoorstellingen bezoeken, pas bij een vrij lang durend uitstapje
vijftig procent kans hebben op uitgaven buiten het evenement. Dit is niet erg
aannemelijk. Dit resultaat wordt veroorzaakt doordat er bij deze evenementen
maar weinig respondenten waren die niet speciaal voor het evenement naar
's-Hertogenbosch kwamen. Door hun lage aantal onderscheiden deze
respondenten zich niet significant van de trend die de data voor deze
evenementen laten zien. Hierdoor wordt bij de berekening van de logistische
regressievergelijking geen uitzondering gemaakt voor deze groep bezoekers.
De trend in de data wordt hoofdzakelijk bepaald door het veel hogere aantal
mensen dat wel speciaal voor het evenement de stad bezoekt.
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Tabel6.9: Benodigde tijdsduur van het uitstapje voor minimaal vijftig

procent kans op bestedingen buiten het evenement (in uren)

Buiten het
stadscentrum In het stadscentrum

BBT, NK Judo Bevrijdingsfesti-
dames en he- val, Boulevard

Doel stadsbezoek I renteams, NK Boulevard festival, Pop-
leeftijd Judo heren voorstelling werk, Proeverij

Speciaal voor evenement

20-jarige 13,0 5,0 2,8
50-jarige 14,7 5,9 4,7
Ook overige doelen

20-jarige 7,9 2,8 0,0
50-jarige 9,8 3,7 0,0

Ook bij de bedragen die de bezoekers uitgeven zijn een aantal trends waar te
nemen (tabel 6.10 en 6.11). Naarmate er meer kinderen in het gezelschap zijn,
zijn de bestedingen lager. Een langere verblijfsduur verhoogt ze. De hoogte
van de bestedingen stijgt echter niet evenredig met de toename van de
verblijfsduur. Externe bezoekers besteden meer geld bij de evenementen dan
de bewoners. Buiten de evenementen is dat verschil niet waar te nemen.

Tabel 6.10: Uitgaven buiten het evenement in relatie tot het aantal kinde-
ren in het gezelschap en de besteedde tijd (in guldens)

Kinderen I tijd Popwerk Bevrijdingsfestival Overige evenementen

Geen kinderen

1 uur 8,39 8,26 14,79
2 uur 12,44 12,40 21,39
3 uur 15,67 15,41 27,61

Eén kind

1 uur 7,24 7,12 12,67
2 uur 10,74 10,56 18,92
3 uur 13,52 13,30 23,82

Vier kinderen

1 uur 4,66 4,58 8,20
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Tabel 6.11: Uitgaven bij het evenement in relatie tot de herkomst van

respondenten, het aantal kinderen in een gezelschap en de
besteedde tijd (in guldens).

Bevrijdingsfestival,
Herkomst I Boulevard festival, NK Boulevard
kinderen ~ tijd Judo (2x), Popwerk voorstelling Proeverij BBT

Externe bezoekers:

Geen kinderen
1 uur 10,12 24,60 15,56 18,88
2 uur 12,66 30,80 21,90 23,63
3 uur 14,44 35,12 22,21 26,95

Eén kind

1 uur 6,04 14,70 9,29 13,30
2 uur 8,50 20,67 13,07 18,72

Vier kinderen

1 uur 1,29 3,13 1,98 4,66
Bewoners:

Geen kinderen
1 uur 6,01 14,62 15,38 11,22
2 uur 8,97 21,81 22,95 16,74
3 uur 11,33 27,56 28,99 21,15

Eén kind

1 uur 3,59 8,73 9,18 7,91
2 uur 6,02 14,64 15,40 13,26

Vier kinderen

1 uur 0,76 1,86 1,95 2,77

6.3.4 Vergelijking van resultaten

De variabelen die volgens dit onderzoek samenhangen met de bestedingen van
evenementbezoekers komen in hoge mate overeen met de bevindingen in
andere onderzoeken naar bestedingen van evenementbezoekers (tabel 6.12).

~ Dit geldt voor de leeftijd en de herkomst van de bezoekers, de aanwezigheid
van kinderen in een gezelschap, de duur van het totale uitstapje en de ligging
nabij secundaire voorzieningen. Alleen het verband dat Dietvorst e.a. zagen
met het opleidingsniveau van bezoekers is niet bevestigd. Dit verband werd
overigens evenmin gevonden in het onderzoek naar de Zomerfeesten
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(Gemeente Nijmegen, 1993). In dit onderzoek naar de bestedingen bij de
evenementen in 's-Hertogenbosch is bovendien een relatie gevonden tussen de
hoogte van de bestedingen en verschillende variabelen die nog niet eerder
waren gesignaleerd. Het doel van het stadsbezoek blijkt van belang, evenals de
voorziening die is bezocht en de eventuele verplichting tot het betalen van een
toegangsprijs. Binnen de totale duur van het uitstapje blijken voorts de duur
van het verblijf bij het evenement en de duur van andere activiteiten in de stad
elk een eigen invloed te hebben.

Tabel 6.12: De bevindingen uit het onderzoek naar uitgaven van evene-
mentbezoekers in 's-Hertogenbosch vergeleken met bevindin-
gen van andere onderzoekers

Resultaat eigen
Genoemd door ~` onderzoek

Actorkenmerken:

leeftijd
opleidingsniveau
gezinnen I kinderen in gezelschap
herkomst
herhalingsbezoek
vertrektijdstip
doel van stadsbezoek
duur van het uitstapje:
- duur verblijf bij evenement
- duur van andere activiteiten

Structuurkenmerken:

Dietvorst e.a., Nijmegen bevestigd
Dietvorst e.a. niet bevestigd
Dietvorst e.a. bevestigd
Scottinform bevestigd
Long en Perdue niet onderzocht
Dietvorst e.a. niet onderzocht

Wemar
relevant
bevestigd
relevant
relevant

nabijheid secundaire voorzieningen Dietvorst e.a., Bijl bevestigd ~`~`
bezochte voorziening relevant
entreeverplichting relevant

Dietvorst e.a. (1987), Gemeente Nijmegen (1993), Scottinform (1991), Long
en Perdue (1990), Wemar (1993), Bijl (1994).
De bevestiging van dit kenmerk is onder voorbehoud. De variabele locatie valt
in het Bossche onderzoek in hoge mate samen met een verschil in jaargetijde
en waarschijnlijk ook met een, niet gemeten, verschil in interesse van bezoe-
kers voor het evenementthema. Onderzoek van Bijl (1994) onder Bossche
horeca-ondernemingen bevestigt het belang van nabijheid: bij diverse evene-
menten in het centrum blijkt de omzet van nabijgelegen horeca-ondernemingen
sterker te worden beïnvloed dan de omzet van verder weg gelegen bedrijven.
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6.4 DE LOKAAL-ECONOMISCHE BETEKENIS VAN DE EVENEMENTEN

Van de bedragen die de bezoekers van een vrijetijdsvoorziening in de stad
besteden, draagt gewoonlijk slechts een deel bij aan de groei van de lokale
economie (hoofdstuk 4). De mate waarin dat het geval is~ han~ af .van het
antwoord op twee vra~e.n-: ~-~

- Houden de bestedingen verband met het bezoek aan de vrijetijds-
voorziening?

- Zijn de bedragen ook daadwerkelijk extra uitgegeven in de stad?

Aan de hand van beide vragen zijn de uitgaven van de evenementbezoekers in
's-Hertogenbosch teruggebracht tot het bedrag dat daarvan daadwerkelijk extra
in de stad werd uitgegeven. De wijze waarop dit is gebeurd wordt in deze
paragraaf toegelicht. Om de gegevens voor de verschillende evenementen
vergelijkbaar te houden, spitst de presentatie zich toe op het~emiddeld per
evenementbezoeker besteedde bedr~. Het eerder gemaakte onderscheid tussen
de uitgaven bij het evenement en de uitgaven buiten het evenement wordt hier
voor de overzichtelijkheid grotendeels buiten beschouwing gelaten. Het wordt
alleen aangehaald als het echt belangrijk is. Aan het einde van de paragraaf
wordt het bedrag dat de evenementbezoekers gemiddeld per persoon extra
besteden in de stad, vertaald in de extra omzet va~ lokale organisaties. Hierbij
wordt ook apart ingegaan op de bijzondere situatie die ontstaat door de
aanwezigheid van externe organisaties bij de evenementen.

Uitgaven voortkomend uit het evenementbezoek
De bedragen die de evenementbezoekers gemiddeld per persoon ín

's-Hertogenbosch uitgeven, variëren van ongeveer f 20,- tot f 45,- (tabel
6.13, le kolom). Slechts een deel daarvan houdt specifiek verband met de
evenementen (tabel 6.13, 2e kolom).

Voor de berekening van de uitgaven die daadwerkelijk voortkomen uit het
evenementbezoek zijn de uitgegeven-hP~ragen -og fwee punten aangepast, Ten
eerste zijn de detailhandelbestedingen door de bewoners kritisch bekeken'.
Hiervoor zijn de antwoorden gebruikt die de winkelende bewoners gaven op
enkele specifieke enquêtevragen over hun aankopen. De uitgaven voor
artikelen waarvan de respondent toch al van plan was ze aan te schaffen en die
hij gewoonlijk in 's-Hertogenbosch koopt, zijn geschrapt. De kans is immers
groot dat deze uitgaven ook zonder evenementbezoek in 's-Hertogenbosch
zouden zijn uitgegeven. Alleen de uitgaven voor ongeplande aankopen of voor
zaken die gewoonlijk buiten de stad worden gekocht, zijn gehandhaafd als
onderdeel van de bestedingen die voortkomen uit het evenementbezoek.
Daardoor blijft slechts een klein deel van de oorspronkelijke winkeluitgaven

2 Voor externe bezoekers is dit niet nodig, omdat kan worden aangenomen dat
zij gewoonlijk niet in 's-Hertogenbosch winkelen (vgl. hoofdstuk 4).
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van de bewoners staan (tabel 6.14). Binnen het onderzoek kan de relatieve
omvang van dit gehandhaafde deel overigens sterk beïnvloed zijn door
toevalsfactoren. Van alle respondenten bleken namelijk slechts elf bewoners
het evenementbezoek te combineren met winkelen. Er kunnen daarom geen
vergaande conclusies worden verbonden aan deze relatieve omvang. Belangrijk
is alleen dat deze relatieve omvang duidelijk de relevantie aangeeft van het
uitgangspunt van de toegepaste correctie om de lokale economische effecten
van de evenementen te bepalen.

Tabel 6.13: Uitgaven van evenementbezoekers in 's-Hertogenbosch (in
guldens, gemiddeld per bezoeker)

Uitgaven Uitgaven door Extra uitgaven
tijdens het evenemen[- door het

uitstapje ~` bezoek evenementbezoek

BBT 30,86 30,77 30,49
Bevrijdingsfestival 20,29 18,69 13,94
Boulevard: festival 26,78 20,00 16,56
Boulevard: voorstellingen 45,06 42,82 34,26
NK judo dames en herenteams 19,01 19,01 18,66
NK judo heren 22,60 22,60 22,60
Popwerk 21,91 19,91 15,64
Proeverij 36,75 24,08 9,80

~` De standaardfout rond de gemiddeld besteedde bedragen ( le kolom) is voor de
afzonderlijke evenementen: BBT f 1,66; Bevrijdingsfestival f 2,07; Boulevard:
festival f 2,19; Boulevard: voorstellingen f 2,10; NK Judo dames en herenteams
f 2,08; NK Judo heren f 2,00; Popwerk: f 2,15; Proeverij: f 4,60.

Tabel 6.14: Uitgaven van bewoners in winkels naar planning en gewoon-
lijke aankooplocatie ( in guldens, gemiddeld per bezoeker)

Ongepland of gewoon- Gepland en gewoonlijk in
lijk niet lokaal gekocht 's-Hertogenbosch gekocht Totaal

Proeverij 0,26 1,28 1,54
Bevrijdingsfestival 0,62 1,49 2,11

2 Ten tweede zijn voor de berekening van de uitgaven die werkelijk uit het
evenementbezoek voortkomen, de bestedingen van de individuele bezoekers
ver~menigvuldigd met een weginQsfactor. De hoogte van deze wegingsfactor is
afhankelijk van de mate. wa-a~~be o~ eke.rs het evenement de reden en om
d~-stad in te gaan ( tabel 6.15). De uitgaven van mensen voor wie het
evenement de doorslaggevende reden was, zijn daarbij volledig gehandhaafd.
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De bestedingen van mensen die eigenlijk met andere doelen de stad ingingen
en toevallig bij het evenement kwamen, zijn op f 0,00 gesteld. De uitgaven
van deze passanten zijn immers het gevolg van het doel waarvoor zij naar de
stad gingen en niet van het evenement. Voor combinatiebezoekers, mensen die
de stad ingingen om zowel het evenement als een of ineer andere doelen te
bezoeken, is een deel van de uitgegeven bedragen beschouwd als voortkomend
uit het evenementbezoek. De relatieve omvang van dat deel, de wegingsfactor,
is afgestemd op het belang dat zij aan het evenement toekenden (tabel 6.15).
De exacte hoogte van deze wegingsfactor is arbitrair'.

Tabel 6.15: Het belang van de evenementen voor het publiek om 's-Herto-
genbosch te bezoeken (in percentages) en de bijbehorende
wegingsfactoren

Niet belang-
Doorslag- rijk, niet Onbe- Geen

gevend Belangrijk onbelangrijk langrijk rol

BBT 98 1 - - -
Bevrijdingsfestival 84 1 6 3 6
Boulevard: festival 71 3 11 8 7
Boulevard: voorstellingen 94 1 1 2 1
NK judo dames en herenteams 98 - 2 - -
NK judo heren 100 - - - -
Popwerk 85 1 2 1 11
Proeverij 64 3 7 7 20

Wegingsfactor 1 0,7 0,3 0 0

De toegepaste weging leidt tot een duidelijke verandering, vooral bij de
Proeverij en het festivalgedeelte van de Boulevard. Respectievelijk tweederde
en driekwart van de totale uitgaven van de bezoekers van deze evenementen
blijkt werkelijk voort te komen uit het evenementbezoek (tabel 6.16). Dit komt
doordat er zich bij deze evenementen relatief wat meer combinatiebezoekers
en passanten onder het publiek bevinden (tabel 6.15). Opmerkelijk is dat de
bedragen die bij de evenementen zelf worden uitgegeven, vrijwel steeds

3 Hietbrink e.a. (1985) en het NRIT (1989c; 1990a-~c) bijvoorbeeld hanteren voor
alle combinatiebezoekers de wegingsfactor 0,5. Daarmee gaan ze echter voorbij
aan mogelijke variatie in het belang van de vrijetijdsvoorziening voor verschillen-
de combinatiebezoekers. Myerscough (1989) hanteert wel een driedeling voor
combinatiebezoekers. Zijn wegingsfactoren liggen hoger dan in dit onderzcek,
namelijk 0,9, 0,7 en 0,3. De uitspraken waarmee hij de bezoekers laat aangeven
hoe belangrijk de voorziening is voor hun uitstapje, zijn echter minder neutraal
geformuleerd.
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minder sterk worden beïnvloed door de weging dan de uitgaven die buiten het
evenement worden gedaan (tabel 6.16). Dii komt doordat combinatiebezoekers
en passanten in vergelijking met doelgerichte evenementbezoekers minder
uitgeven bij het evenement en meer bij andere activiteiten in de stad. De
oorzaak hiervan ligt voor de hand. Ze bezoeken de stad met een ander doel
dan het evenement, en mogelijk zelfs met meerdere doelen. Doordat die
bezoekdoelen vaak gepaard zullen gaan met bepaalde uitgaven, besteden ze
meer geld buiten het evenement.

Tabel 6.16: De mate waarin de gemiddelde uitgaven van de evenement-
bezoekers verband houden met het evenement (in percentages)

Uitgaven bij Uitgaven buiten Totaal
het evenement het evenement uitgaven

BBT 100 96 ~ 100
Bevrijdingsfestival 95 89 92
Boulevard: festival 90 61 75
Boulevard: voorstellingen 97 88 94
NK judo dames en herenteams 100 100 100
NK judo heren 100 100 100
Popwerk 95 84 91
Proeverij 87 41 66

~` De reductie die de `uitgaven buiten het evenement' ondergaan, is niet zichtbaar in
de reductie van de `totaal uitgaven', omdat de BBT-bezoekers buiten de
evenementen weinig besteden.

Extra uitgaven in 's-Hertogenbosch
Het bedrag dat gemiddeld per bezoeker extra wordt besteed binnen

's-Hertogenbosch, varieert van ongeveer f 10,- tot f 35,- (tabel 6.13, 3e
kolom). In de meeste gevallen ligt dit bedrag beduidend lager dan het bedrag
dat de bezoekers besteden door het evenementbezoek ( tabel 6.13, 2e kolom).
Dit komt doordat bedragen die bezoekers door het evenementbezoek uitgeven
in 's-Hertogenbosch nog niet per se bedragen zijn die extra worden uitgegeven
in de stad. De herkomst van de bezoekers maakt hierbij weinig verschil.

De uitgaven van de externe bezoekers zijn per definitie extra uitgaven.
Zonder de evenementen zouden deze bezoekers immers niet naar
's-Hertogenbosch komen en zouden zij ook niets in de stad besteden. De
uitgaven van bewoners zijn echter alleen extra uitgaven wanneer het lokale
evenementbezoek voor hen een vorm van importsubstitutie is. Als dat het
geval is, dan zorgt de aanwezigheid van het evenement in de stad ervoor dat
zij hun geld ook daar uitgeven en niet buiten de stad. In de enquête is de
bewoners daarom gevraagd of zij het evenement ook bezocht zouden hebben
als het niet in 's-Hertogenbosch was georganiseerd. Bij alle evenementen bleek
een deel van de aanwezige bewoners zodanig geïnteresseerd te zijn, dat ze het
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evenement ook buiten de woonplaats zouden bezoeken ( tabel 6.17). Bij deze
bewoners is dus sprake van importsubstitutie. Een ander deel van de bewoners
geeft aan aan dat ze het evenement zeker niet zouden bezoeken als het in een
andere plaats werd georganiseerd. De bestedingen van deze laatste groep
mensen is bij de berekening van het bedrag dat gemiddeld per bezoeker extra
wordt uitgegeven in 's-Hertogenbosch, op f 0,- gesteld. De uitgaven van de
mensen uit de eerste groep zijn volledig gehandhaafd'.

Tabel 6.17: Het evenement als reden voor bewoners om eventueel een
andere plaats te bezoeken (in percentages; N-315)

Elders ook Elders geen Weet
bezoek bezoek niet N -

BBT 76 18 7 45
Bevrijdingsfestival 45 47 8 62
Boulevard: festival 37 57 6 49
Boulevard: voorstellingen 57 29 14 58
NK judo dames en herenteams 86 14 - 7
NK judo heren - - - -
Popwerk 49 47 4 45
Proeverij 29 65 6 49

Het bedrag dat bewoners gemiddeld per persoon extra besteden in
's-Hertogenbosch is bij diverse evenementen beduidend lager dan het bedrag
dat zij voor het evenementbezoek uitgeven (tabel 6.18). Gemiddeld over alle
bezoekers, dus de externe bezoekers inbegrepen, is dit effect minder scherp
(tabel 6.13, kolom 3).

a De gegevens van de bewoners die niet wisten of ze het evenement ook in een
andere plaats zouden bezceken, zijn buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 6.18: De extra uitgaven in 's-Hertogenbosch door bewoners (in

guldens, gemiddeld per persoon)

Uitgaven door het Extra uitgaven door het
evenementbezoek evenementbezoek ~`

BBT 13,93 12,26
Bevrijdingsfestival 18,52 12,00
Boulevard: festival 15,50 8,75
Boulevard: voorstellingen 41,01 26,95
NK judo dames en herenteams 15,75 14,07
NK judo heren - -
Popwerk 20,60 12,19
Proeverij 29,29 7,79

~` Exclusief bewoners die niet wisten of ze het evenement elders zouden bezoeken
(tabel 6.17).

Lokaal-economische betekenis van de Bossche evenementen
Tot hier geeft deze paragraaf een beeld van de wijze waarop de bestedingen

van bezoekers idealiter behandeld worden binnen een onderzoek naar de
lokaal-economische groei-effecten van een vrijetijdsvoorziening. Voor vrijwel
alle vrijetijdsvoorzieningen geldt dat deze groei-effecten voortkomen uit de
extra bestedingen van alle bezoekers samen. Dat bedrag is gelijk aan de extra
omzet die lokale bedrijven en organisaties maken dankzij de aantrekkings-
kracht van de vrijetijdsvoorziening. Voor evenementen geldt echter een
bi'zondere situatie: het bedrag dat bezoekers extra in de stad besteden, komt
niet altijd helemaal bij lokale bedrijven en organisaties terecht. Staanplaatsen
voor aanbieders van artikelen en diensten bij het evenement worden namelijk
soms verhuurd aan niet-lokale organisaties. De omzet van deze aanbieders
verdwijnt na afloop van het evenement en na aftrek van de pachtsom
onmiddellijk uit de gemeente 's-Hertogenbosch. Het geld dat de
evenementbezoekers bij niet-lokale aanbieders besteden, heeft daardoor geen
lokaal-economische effecten (Long 8z Perdue, 1990). De pachtsom die externe
organisaties betalen heeft uiteraard wel lokaal-economische betekenis. Deze
betekenis wordt in deze studie apart verwerkt.

De bezoekersbestedingen aan extere organisaties verminderen in belangrijke
mate de extra omzet die lokale organisaties door de evenementen maken. Van
het eerder berekende bedrag dat evenementbezoekers extra in de stad
besteden, moet dan ook het deel dat ze uitgeven aan externe aanbieders
worden afgetrokken. Dit deel genereert immers geen omzet bij lokale
organisaties. Om de hoogte van dit deel te bepalen, zijn de extra bestedingen
van de bezoekers bij het evenement verdeeld naar de verschillende
bestedingsdoelen. Vervolgens zijn de bedragen per bestedingsdoel
gecombineerd met informatie over de herkomst van de aanbieder van elk
bestedingsdoel. Als bijvoorbeeld een evenementorganisator de helft van zijn



143
horeca-staanplaatsen verhuurt aan externe organisaties, is aangenomen dat
vijftig procent van de uitgaven van bezoekers aan eten en drinken terechtkomt
bij externe organisaties. Alleen voor bestedingen bij externe
evenementorganisatoren is een uitzondering gemaakt; deze zijn meegeteld bij
de uitgaven aan lokale organisaties. De externe evenementorganisatoren zijn
namelijk niet gelijk aan gewone externe aanbieders die alleen maar een
standplaats huren. De externe organisatoren hebben namelijk sowieso diverse
kosten in de stad, bijvoorbeeld door de huur van de accommodatie. Binnen het
onderzoek blijken zowel externe als lokale evenementorganisatoren dertig tot
vijftig procent van hun budget bij Bossche bedrijven te besteden. Een
overzicht per organisator is niet mogelijk omdat het gaat om vertrouwelijke
informatie.

Bovenstaande werkwijze was bij alle evenementen bruikbaar, maar leverde
een probleem op bij het voorstellingendeel van de Boulevard. De prijs die
bezoekers van dit evenement betaalden voor het bijwonen van een productie
van de externe theaterkermis Parade, is namelijk niet te onderscheiden van het
bedrag dat zij aan de Boulevard-organisatie betaalden voor de voorstelling die
zij bezochten. De entreebedragen zijn daarom geheel toegerekend aan de
Boulevard. Voor de festivalbezoekers van de Boulevard bestond dit probleem
uiteraard niet. Hun entree-uitgaven kunnen alleen maar betaald zijn bij de
Parade, want zij hebben geen voorstelling bezocht.

De hoogte van het bedrag dat bij externe aanbieders werd besteed én tevens
een extra besteding was in de stad, verschilt voor de diverse evenementen
(tabel 6.19, kolom 2). Door dit bedrag af te trekken van het bedrag dat in
totaal extra in de stad is uitgegeven, ontstaat het bedrag dat gemiddeld per
persoon extra is besteed bij lokale organisaties (tabel 6.19, 3e kolom). Over
alle bezoekers gerekend geeft dit bedrag echter nog steeds niet de werkelijke
extra omzet in de lokale economie. Externe aanbieders ontvangen immers ook
een deel van het geld dat anders lokaal zou zijn besteed. Dat deel lekt hierdoor
weg uit de lokale economie en vormt een verliespost.

De vraag is welk bedrag anders lokaal zou zijn besteed. Deze vraag geldt
alleen voor de bestedingen van bewoners, want de uitgaven van externe
bezoekers zijn altijd extra inkomsten voor de lokale economie. Het bedrag dat
bewoners lokaal zouden hebben besteed, kan gelijk worden gesteld aan het
bedrag dat zij in totaal uitgeven tijdens hun uitstapje minus het deel dat zij
daarvan extra besteden in de stad. De uitgaven van bewoners vormen immers
alleen extra inkomsten voor de lokale economie als het evenementbezoek een
vorm van importsubstitutie is. In alle andere gevallen gelden hun uitgaven dus
als gewone bestedingen aan lokale, verzorgende activiteiten die geen
stimulerend effect hebben op de lokale economie. Wordt de verzorgende
activiteit echter aangeboden door een externe organisatie, dan ontstaat er een
weglek-effect. De hoogte van dit effect is op dezelfde wijze berekend als bij
de eerdere bepaling van het bedrag aan extra uitgaven dat besteed is bij
externe organisaties. Na weging voor het aandeel bewoners onder het publiek
resulteert het bedrag dat gemiddeld per bezoeker door de evenementen weglekt



144
uit 's-Hertogenbosch (tabel 6.19, kolom 4). Door dit bedrag af te trekken van
het bedrag dat extra is besteed bij lokale organisaties, ontstaat de werkelijke

-~ extra besteding in de Bossche economie als gevolg van het evenement. Bij de
berekening van de werkelijke extra bestedingen van de onderzochte
evenementen blijkt dat de bezoekers van de Proeverij gemiddeld per persoon
maar weinig werkelijk extra inkomsten genereren voor de lokale economie.
Dit komt doordat de Proeverij het hoogste aandeel externe aanbieders heeft
van alle evenementen.

Tabel 6.19: Berekening van de werkelijke extra uitgaven in 's-Herto-
genbosch (in guldens, gemiddeld per bezoeker)

Extra uitgave in 's-Hertogenbosch

W.v. bij Werkelijke
W.v. bij lokale extra uitgave

externe organi- Weglek- in 's-Herto-
Totaal aanbieders saties effect genbosch

BBT 30,49 10,73 19,76 0 19,76
Bevrijdingsfestival 13,94 2,49 11,45 0,73 10,72
Boulevard:festival 16,56 2,34 14,22 0,31 13,91
Boulevard: voorstelling 34,26 0 34,26 0 34,26
NK Judo dames- en 18,66 0 18,66 0 18,66

herenteams
NK Judo heren 22,60 0 22,60 0 22,60
Popwerk 15,64 3,61 12,03 0,24 11,79
Proeverij 9,80 4,00 5,80 4,97 0,83

Door de werkelijke extra besteding te vermenigvuldigen met het totaal aantal
bezoekers kan ten slotte de omvang worden geschat van de extra omzet die de
evenementen werkelijk opleveren voor de lokale economie. Een handicap bij
deze berekening is dat de bezoekersaantallen gebaseerd zijn op schattingen van
de evenementorganisatoren. Omdat er geen enkele maatstaf is om deze
schattingen aan te toetsen, geeft dit vooral bij de gratis toegankelijke
evenementen problemen. Het NRIT (1994) stelt namelijk dat organisatoren
vaak te hoog schatten. Overigens kan ook bij evenementen met entreeheffing
een over- of onderschatting van het aantal bezoekers voorkomen. Want hoewel
bij deze evenementen het aantal verkochte kaartjes vaststaat, kan het aantal
bezoekers hiervan afwijken bijvoorbeeld door de uitgave van passe-partouts en
vrijkaartjes. Toch is de extra omzet door de evenementen op deze manier
berekend. Daarbij blijken de evenementen samen ongeveer 2,5 miljoen gulden
aan extra omzet te hebben opgeleverd voor de stad (tabel 6.20).
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Tabel 6.20: Bezoekersaantallen en de werkelijke extra omzet in 's-Her-
togenbosch (in f 1000,-)

Aantal bezoekers Werkelijke extra omzet

BBT 12.500
Bevrijdingsfestival 20.000
Boulevard: festival 81.500
Boulevard: voorstelling 18.500
NK Judo Dames en herenteams 450
NK Judo Heren 700
Popwerk 22.500
Proeverij 60.000

Totaal

247
229

1.134
634

8
16

265
50

2.583

Het bedrag dat in totaal extra naar de stad vloeit door de evenementen ligt
echter nog wat hoger. Organisatoren hebben ook nog andere inkomsten dan
alleen bezoekersbestedingen om hun evenementen te financieren, bijvoorbeeld
sponsorgelden, subsidies en pachtinkomsten. Zowel lokale als externe
financiers dragen bij aan de kosten van de evenementen. De bijdragen van
externe financiers zijn extra inkomsten voor de stad. De bijdragen van lokale
financiers kunnen dit alleen zijn als hun bijdrage een vorm is van importsubsti-
tutie.

Het budget waarmee de zeven evenementen zijn georganiseerd bedraagt in
totaal bijna 1,7 miljoen gulden. Externe financiers betaalden hiervan in totaal
f 577.000,-. Ook dit bedrag leidt tot lokaal-economische groei-effecten. De
rest van het budget werd gefinancierd door bezoekers of lokale financiers. De
betekenis van de bezoekersbestedingen voor de lokale economie is hierboven
al vermeld. In hoeverre de lokale financiers voor extra inkomsten voor de stad
hebben gezorgd, kon helaas niet worden nagegaan. Een verdere uitsplitsing
van deze budgettaire gegevens voor de afzonderlijke evenementen is niet
mogelijk omdat ze op basis van vertrouwelijkheid zijn verstrekt.



7 Conclusies en evaluatie

In dit hoofdstuk worden de conclusies uit de diverse deelonderzoeken
samengebracht en geëvalueerd op hun relevantie. De twee invalshoeken van
dit onderzoek worden apart behandeld. De diverse opvattingen die bestaan
over de economische betekenis van vrijetijd voor stedelijke ontwikkeling
komen in ~ 7.1 aan bod. Hierbij wordt ook de rol van deze opvattingen in het
beleid van de gemeente 's-Hertogenbosch besproken. In ~ 7.2 worden een
aantal kwesties behandeld rond het productie-effect dat vrijetijd in steden kan
veroorzaken.

7.1 DE ECONOMISCHE BETEKENIS IN LOKAAL BELEID

Onder invloed van diverse veranderingen rond steden en vrijetijd is de
interesse voor de lokaal-econQmische -heiek~nis van vriietijd bij stedelijke
overheden sinds de jaren tachtig sterk toegenomen. In hoofdstuk 2 zijn over
deze lokaal-economische betekenis verschillende opvat-tingen gesignaleerd.
Deze opvattingen verschillen in er r~~ effect dat zii bekleatonen:

a. Het productie-e-ffect benadrukt economische verschijnselen die ontstaan
door vrijetijdsbesteding, zoals productie, werkgelegenheid en
inkomensvorming. Een uitbreiding of verbetering van het lokale aanbod
van vrijetijdsvoorzieningen zou het productie-effect verhogen en daardoor
de stedelijke ontwikkeling bevorderen.

b. Het leefmilieu-effect legt nadruk op de bijdrage van lokale vrijetijds-
voorzieningen aan de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu. Door de
kwaliteit van haar leefmilieu te verhogen, wordt een stad aantrekkelijker
als woonplaats of tijdelijke verblijfplaats voor meer of minder specifieke
doelgroepen.

c. Het imago-effecl benadrukt de betekenis van vrijetijdsvoorzieningen voor
de bekendheid en het imago van een stad bij potentiële bewoners,
bezoekers of bij degenen die de vestigingsplaats kiezen voor bedrijven of
onroerendgoed-investeringen. Bekendheid en een goed imago worden
gezien als een middel om mensen, bedrijven of investeringen naar de stad
te trekken.

Deze driedeling is zowel a,na~tisch als praktisc~ van belang. Eenzelfde
vrijetijdsvoorziening kan bijvóorbeeld gelijktijdig via alledrie de effecten de
lokale ontwikkeling bevorderen, maar dat is niet noodzakelijk. Daarnaast kan
de omvang van de lokaal-economische betekenis die via elk van de effecten
wordt gerealiseerd sterk verschillen.
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De omvang van het productie-effect is het best meetbaar, hoewel het in de
praktijk nog vaak gepaard gaat met problemen. Harde kwantificerin van de
economische waarde van het leefmilie~-- Qf -imag~gff~--is~daarentegen
onmo eli~k Julien, 1989; Poppelaar 8t Sips, 1993; Van Puffelen, 1994~it
is problematisch voor de besluitvorming over of evaluatie van beleidsvoorstel-
len die juist het leefmilieu- of imago-effecten beogen. De inspanningen en de
opbrengsten kunnen hierdoor immers niet goed worden afgewogen. Daarom
moeten specifieke instrumenten worden ontwikkeld die de economische waarde
van het leefmilieu- en imago-effect kunnen meten.

In de besluitvorming over deze twee effecten kan nog een ander dilemma
spelen. De economische betekenis van het leefmilieu- of imago-effect liikt
vooral te-ontstaan als een stad respectievelijk een beter leefmilieu heeft, of
bekender is en een aantrekkelijker imago heeft d~.t1-and.ere-~l.eden. Maar de
voorsprong die een stad kan nemen door in het leefmilieu of imago te
investeren, kan weer snel terugtopen als andere steden vergelijkbare
investeringen doen. De gedachte om dan maar helemaal niet te investeren in
deze effecten is misschien verleidelijk maar niet verstandig, want hierdoor
groeit de achterstand ten opzichte van plaatsen die wel investeren (Pellenbarg,
1991). Stedelijke overheden moeten daarom zowel aandacht besteden aan de
vraag hoe de eigen stad ten opzichte van andere steden scoort op leefmilieu en
imago, als aan de mogelijkheden om het leefmilieu en het imago via
vrijetijdsvoorzieningen te stimuleren. A1 doende kunnen ze de lokale
economische ontwikkeling ondersteunen. Uiteraard verdient daarnaast ook het
productie-effect aandacht. Een goed geplande aanpak op basis van
citymarketing biedt mogelijkheden (Van den Berg e.a., 1990; Buursink, 1991;
Jobse 8z Musterd, 1994; Paddison, 1993).

In hoeverre de ideeën over deze drie effecten van vrijetijd werkelijk belangrijk
zijn voor lokaal beleid is onderzocht in de gemeente 's-Hertogenbosch.
Hiervoor zijn vier cases geanalyseerd waarin beleid voor evenementen en
evenementaccommodaties werd vastgesteld. Het gaat om beleidskwesties die
spelen in de jaren tachtig en negentig.

Binnen deze vier cases wordt over het algemeen weinig wer~liike aandacht
besteed aan de drie effecten. Alleen he imago-effect vormt een uitzondering,
hoewel dat vrijwel alleen geldt voor het beleid voor de culturele evenPmPntPn
Bij dat beleid is het imago-effect een doel waar de gemeente veel waarde aan
hecht. Ze verstrekt jaarlijks ongeveer f 700.000,- subsidie aan enkele culturele
evenementen die volgens haar de culturele identiteit van de stad uitdragen. Bij
de beleidsbepaling voor de grootschalige evenementen en de evenement-
accommodaties Maaspoort en Brabanthallen krijgt het imago-effect beduidend
minder of zelfs geheel geen aandacht.

Een verklaring voor deze houding is in eerste instantie gezocht binnen de
accJ ten die beleidmakers en bestuurders in het gemeentelijk beleid voor
vrijetijd leggen. Ter onderscheiding van deze accenten is een indeling in zes
verschillende ideologische visies op vrijetijd gebruikt (Bramham e.a., 1989).
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Elke visie staat voor een andere opvatting over de verantwoordelijkheden en
taken van de overheid bij vrijetijd. In de marketingvisie wordt vrijetijd gezien
als een middel om de lokale economie te bevorderen. De interesse voor het
productie-, leefmilieu- en imago-effect horen alledrie bij deze marketingvisie.
De indeling bleek goed bruikbaar bij de analyse van het Bossche beleid. Wel
werd duidelijk dat een accent op de marketingvisie niet per se gepaard gaat
met interesse voor elk van de drie afzonderlijke effecten uit deze visie. Ook
liet de analyse zien dat de ideologische visies niet het hele beleid voor
evenementen kunnen verklaren. Het beleid wordt mede bepaald door andere
invloeden, zoals tijdsdruk, opvattingen over beheer en exploitatie van ruimten
en de relatie met derden. Aandacht voor dergelijke invloeden is onmisbaar bij
een verklaring van lokaal beleid voor vrijetijd.

In drie beleidscases in 's-Hertogenbosch blijkt dat de marketingvisie minder
bepalend is dan andere ideologische visies op vrijetijd en andere invloeden.
Deze zwakke positie ontstaat doordat deze andere visies en invloeden een
langere voorgeschiedenis hebben binnen de beleidsvelden die het specifieke
beleid ontwikkelden'. De prominente rol die het imago-effect speelt in de case
over het beleid voor culturele evenementen is tegen deze achtergrond
opmerkelijk. De marketingvisie is immers ook voor het culturele beleidsveld
nieuw. Dat het imago-effect desondanks snel een belangrijk doel is geworden
in dit beleid heeft mee -nnr~akPn Enerzijds is van belang dat de
verzorgingsvisie onvoldoende sterk is om het culturele beleid nog langer te
legitimeren, want het spreidingsdoel wordt inmiddels financieel onhaalbaar
geacht. Anderziids komt het accent op het imago-effect tegemoet aan de
kritiek die kort daarvoor binnen de gemeente werd geuit, namelijk dat het
culturele beleid de stad te weinig cultureel profileerde. Daarbij blijkt de
aandacht voor het imago-effect goed samen te gaan met een al langer
bestaande andere invloed in dit beleid: de sterke focus op regulier
ondersteunde organisaties. De kritiek die voorheen op deze focus werd geuit,
verdwijnt door deze ontwikkelingen buiten beeld.

Over het geheel genomen toont de gemeente 's-Hertogenbosch echter
relatief weinig het~~gst~lling, voor de mogelijke lokaal-economische effecten
v~an~ evenementen. Dit is gevaarlijk, want te weinig aandacht voor de
economische effecten van vrijetijd kan ertoe leiden dat kansen op lokale
economische ontwikkeling door vrijetijd onbenut blijven. Een relevante vraag
hierbij is in hoeverre deze waarneming kan worden gegeneraliseerd naar
beleid in andere steden enlof voor andere vrijetijdsvoorzieningen.
Generallseting lijkt strijdig met de meer algemene indruk van een sterk
toegenomen interesse onder stedelijke bestuurders en beleidsmakers in de
positieve invloed van vrijetijd op de lokale economie. Deze indruk is echter
gebaseerd op uiteenlopende signalen, die mogelijk staan voor incidentele
situaties. De marketingvisie op vrijetijd is immers in de meeste steden pas in

i

1 Alleen de tijdsdruk die eenmaal binnen één case de besluitvorming bepaalt, heeft
geen voorgeschiedenis.
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de jaren tachtig opgekomen. Ook zal er in de meeste steden sprake zijn van
visies en invloeden die al langer een rol spelen in de beleidsbepaling. De
nieuwe visie moet hierin haar eigen plaats verwerven en staat daardoor zwak.
Systematische en continue aandacht voor de economische betekenis van
vrijetijd lijkt in ieder geval beter om de lokaal-economische ontwikkeling te
bevorderen.

Desondanks kan niet worden uitgesloten dat de geringe aandacht voor de
marketingvisie vooral een Bossche aangelegenheid is. In vergelijking met
diverse, in een wijde omgeving gesignaleerde veranderingen rond steden en
vrijetijd, blijken de ontwikkelingen in 's-Hertogenbosch op twee punten
opmerkelijk af te wijken. Zowel de werkgelegenheid als de bevolkingsomvang
groeien namelijk in de jaren zeventig en tachtig. Mogelijk heeft de gemeente
door deze gunstige ontwikkelingen minder aandacht voor de stimulering van
de lokale economie dan andere stedelijke overheden, en werkt de marketing-
visie daarom slechts beperkt door op haar beleid voor evenementen. Dit zou
betekenen dat de snelheid waarmee de marketingvisie een plaats krijgt in
lokale beleidsvorming, gerelateerd is aan de noodzaak die een gemeente voelt
om de lokale economie te stimuleren.

De vraag in hoeverre andere stedelijke overheden in hun beleid al dan geen
systematische aandacht hebben voor de drie onderscheiden economische
effecten van vrijetijd blijft hiermee open voor verder onderzoek. Door de in
een vroeg stadium gemaakte keuze om het onderzoek toe te spitsen op
's-Hertogenbosch is hier geen inzicht in verkregen. Deze keuze voor
's-Hertogenbosch kwam voort uit de overweging dat op die manier een
nauwkeuriger analyse mogelijk was die meer inzicht zou genereren. Achteraf
gezien zou een gefaseerd onderzoek onder meer steden een betere optie zijn
geweest. In eerste instantie had dan aan de oppervlakte kunnen worden
geïnventariseerd in hoeverre de diverse gemeenten belangstelling hebben voor
de drie onderscheiden economische effecten van vrijetijd. Daarna had voor
enkele steden met veel of juist weinig interesse diepgaand geanalyseerd kunnen
worden waarom zij al dan geen belangstelling zouden hebben voor deze
effecten. De keuze om het onderzoek te richten op het beleid voor een
specifiek type vrijetijdsvoorziening zoals evenementen, zou overigens ook dan
raadzaam zijn geweest. Dit bevordert tenslotte de vergelijkbaarheid.

Ondanks de beperkte generaliseerbaarheid heeft het onderzoek in
's-Hertogenbosch wel goede aanknopingspunten geleverd voor
vervolgonderzoek naar de invloed van opvattingen over de economische
betekenis van vrijetijd op het stedelijk beleid. Een eerste punt dat daarbij
aandacht verdient, is de positie van de relatief jonge marketingvisie ten opzicht
van al langer bestaande visies op vrijetijd en andere invloeden. Heeft de
marketingvisie bijvoorbeeld altijd een zwakke positie en hoe kan haar positie
worden versterkt? Een tweede nunt is de relatie tussen het plaatselijk beleid
voor vrijetijd en de specifiek lokale situatie rond steden en vrijetijd. Daarbij
gaat het vooral om de vraag in hoeverre en onder welke omstandigheden

i
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verschillende ontwikkelingen in de lokale situatie het lokale beleid
beïnvloeden.

In meer algemene zin wijst het Bossche onderzoek erop dat voor een
vergroting van het inzicht in processen van lokale beleidsvorming voor
vrijetijd, onderzoek nodig is naar de verhouding tussen diverse visies op
vrijetijd als overheidstaak en andere invloeden die niet aan dergelijke visies
gebonden zijn. Voorbeelden van dit laatste type invloeden zijn relaties met
derden of de zorg voor de openbare ruimte.

7.2 INZICHT IN DE WERKELIJKE LOKAAL-ECONOMISCHE BETEKENIS

De groeiende belangstelling voor de economische betekenis van vrijetijd leidt
in Nederland vanaf de jaren tachtig tot een stijgend aantal, vooral toegepaste,
onderzoeken naar het productie-effect van vrijetijd. De literatuurstudie laat
zien dat de aandacht daarbij vaak uitgaat naar het productie-effect van
specifieke tvn~n vrijetijdsbesteding of -voorzieningen, en naar het
productie-effect voor lagere ruimtelijke- schaalniveaus. Vooral het `totaal van
economische effecten' dát gedurende een periode voorkomt binnen een gebied
wordt vaak-gémeten. In dit totaal worden alle economische effecten naar voren
gehaald, ongeacht de vraag of ze werkelijke economische groei in het gebied
brengen. De `economische groei-effecten' die vrijetijd genereert in een gebied
krijgen beduidend minder aandacht. Voor de economische ontwikkeling van
een gebied zijn deze groei-effecten echter het belangrijkst.

Voo maakt de literatuurstudie duidelijk dat er in Nederland nog maar
weinig fundamenteel inzicht is in de economische betekenis van vrijetijd. De
uitkomsten van de meeste onderzoeken zijn alleen informatief voor de regio's
of steden waarvoor zij zijn verricht. Door de grote onderlinge verschillen
tussen de studies, levert ook een vergelijking van de resultaten geen nieuwe
inzichten op. Ondanks de toenemende belangstelling dreigt de ontwikkeling
van het inzicht in de economische betekenis van vrijetijd dan ook te stagneren.
Onderzoek naar andere aspecten dan alleen de vaststelling van economische
effecten in een gebied is nodig. Het ontbreekt vooral aan een verklaring voor
de hoogte van consumptieve uitgaven op micro-, meso- en macro-niveau, en
aan inzicht in de economische effectiviteit en efficiëntie van beleid voor
vrijetijd. Dit onderzoek onder evenementbezoekers is een aanzet voor een
verklaring van de consumptieve bestedingen op micro-niveau. Overigens is er
tot nu toe niet alleen in Nederland, maar ook internationaal nog weinig
aandacht voor dit micro-niveau.

Ten slotte laat de literatuurstudie zien dat er in de praktijk nog vele
knelpunten zijn in het onderzoek naar de economische betekenis van vrijetijd.
Betrouwbare data ontbreken bijvoorbeeld vaak. Ad hoc dataverzameling biedt
hiervoor slechts een gedeeltelijke oplossing. De benodigde gegevens om de
directe effecten vast te stellen zijn met ad hoc dataverzameling wel te
verkrijgen. Voor de data die nodig zijn om de indirecte en geïnduceerde
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effecten te berekenen, de zogeheten multipliereffecten, is het meestal geen
oplossing. Dataproblemen komen vooral voor bij onderzoek naar de betekenis
van specifieke typen vrijetijdsbesteding of -voorzieningen, en voor lagere
ruimtelijke schaalniveaus.

Een ander ernstig knelpunt is het foutieve gebruik van data dat regelmatig
kan worden gesignaleerd in dit type onderzoek. Deze fouten komen vo r ui~
de onvoldoende aandacht van onderzoekers voor de relatie tussen
consumptieve uitgaven en vrijetijdsbesteding, uit dubbeltellingen, en uit het ten
onrechte meetellen van geïnduceerde effecten bij de vaststelling van het totaal
van effecten. Een meer wetenschappelijke aanpak vanuit een gedegen
theoretisch kader is nodig om dit soort fouten te voorkomen.

Op grond van de exportbasistheorie en informatie over vrijetijdsbesteding
tijdens uitstapjes is in dit onderzoek een theoretisch kader gegeven om de
lokaal-economische betekenis van vrijetijd te meten. Dit kader spitst zich toe
op het met .~~an gro~i-ef~esren, omdat alleen deze effecten bijdragen aan de
lokale ontwikkeling. Voor een toepassing van het kader in de praktijk zijn
twee-elementer~ belangrijk. I-Iet eerste element betreft de vaststelling van het al
dan niet bestaan van een relatie tussen diverse uitgaven en de onderzochte
vrijetijdsvoorziening of -besteding. u r rwee . 1PmPnt is het traceren van de
uitgaven die stuwend zijn voor de lokale economie. Een vrijetijdsvoorziening
genereert alleen economische groei-effecten voor een stad als er geld wordt
uitgegeven dat zonder de vrijetijdsvoorziening niet in deze stad zou zijn
besteed.

Het theoretisch kader is toegepast in het onderzoek naar de
lokaal-economische betekenis van zeven evenementen in 's-Hertogenbosch.
Het bedrag dat evenementbezoekers tijdens hun uítstapje besteden in de stad,
is hiermee stapsgewijs teruggebracht tot het bedrag dat werkelijk extra wordt
omgezet in de lokale economie. Het weglek-effect dat ontstaat door de
aanwezigheid van niet-lokale organisaties bij sommige evenementen is hierbij
apart belicht. Door dit weglek-effect is er, speciaal bij evenementen, nog een
~erde element nodig voor het toepassen van het kader. Dit element betreft het
traceren van de uitgaven die bij deze niet-lokale organisaties worden besteed.
Voorzover deze uitgaven eerder als stuwend zijn aangemerkt, kunnen zij niet
meer als zodanig worden beschouwd. Voorzover ze eerder zijn aangemerkt als
uitgaven die ook zonder het evenement toch wel in de stad zouden zijn
gedaan, vormen ze zelfs een verlies van de lokale economie. Doordat ze
worden uitgegeven aan niet-lokale organisaties, verdwijnen ze na afloop van
het evenement immers met deze organisaties uit de lokale economie.

De extra omzet die de evenementen gemiddeld per bezoeker werkelijk
genereren blijkt te variëren van circa f 1,- tot ongeveer f 35,-. Het is bij de
meeste evenementen beduidend lager dan het bedrag dat gemiddeld per
bezoeker tijdens het uitstapje in 's-Hertogenbosch wordt uitgegeven. Het
verschil ontstaat vooral door bezoekers die niet speciaal voor het evenement
komen, door bewoners voor wie het evenementbezoek geen importsubstitutie
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is, en doordat uitgaven die bij het evenement worden gedaan ten dele
terechtkomen bij niet-lokale organisaties.

Tot slot is geschat dat er door de bezoekers van de zeven evenementen
samen in totaal ruim 2,5 miljoen gulden werkelijke extra omzet is ontstaan bij
lokale bedrijven. Deze schatting berust echter op relatief onbetrouwbare
ramingen voor de bezoekersaantallen. Door de externe inkomstenbronnen die
evenementorganisatoren aanboren, vloeit er daarnaast nog bijna 0,6 miljoen
gulden extra naar de lokale economie.

In het onderzoek in 's-Hertogenbosch is ook een verklaring gezocht voor ~g
hoogte van~uitgaven van evenementbezoekers bij het evenement zelf, en in
de rest van de stad. Door multipele lineaire regressie te combineren met
logistische regressie kon worden aangetoond dat deze bedragen gerelateerd
zijn aan diverse actor- en StrUCtti~kenmerk .n, te weten de leeftijd en her-
komst van een bezoeker, het aantal kinderen binnen een gezelschap, het doel
van het stadsbezoek, de totale duur van het uitstapje in de stad, de duur van
het bezoek aan het evenement en de duur van andere activiteiten, het
evenement dat is bezocht en een eventuele verplichting tot het betalen van
entree bij het evenement. Daa- rnaaSt lijkt ook de nabijheid van andere,
secundaire vrijetijdsvoorzieningen invloed te hebben op de uitgaven, maar
deze invloed kan ook voortkomen uit twee andere variabelen. Het inzicht in de
relatie tussen deze variabelen en de hoogte van de bezoekersbestedingen is
belangrijk. Door dit inzicht te combineren met de kennis dat de
lokaal-economische groei-effecten van deze bestedingen afhangen van de
geografische herkomst van bezoekers, het doel waarvoor bezoekers de stad
ingaan, en de geografische herkomst van de aanbieders van producten en
diensten bij het evenement, kunnen verschillende aanbevelingen worden
geformuleerd die leiden tot een zo groot mogelijke bijdragq~van evenementen
aan de lokaal-economische groei:

~
1. Een evenement moet zo attractief zijn dat bezoekers speciaal hiervoor de

stad ingaan. Onder hen moet liefst een groot aandeel bezoekers van
buiten de eigen regio zijn.

Attractiviteit blijkt voor veel mensen te bestaan uit een aanbod dat
gezelligheid en sfeer schept. Zowel bewoners als bezoekers van buiten de
regio kunnen hierop af komen. Met een specialistisch aanbod blijkt het
goed mogelijk om hoofdzakelijk bezoekers van buiten de eigen regio te
trekken. Specialistisch aanbod is echter vooral attractief voor een minder
omvangrijke doelgroep van inhoudelijk geïnteresseerden.

2. Het evenement moet niet dusdanig veel bieden dat bezoekers de tijd die
ze aan hun uitstapje kunnen besteden geheel bij het evenement zullen
doorbrengen. Bezoek aan andere activiteiten in de stad moet worden
gestimuleerd.

Naarmate bezoekers langer bij een evenement zijn, geven ze
gemiddeld per uur namelijk minder uit bij het evenement. Hetzelfde geldt
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voor uitgaven tijdens activiteiten buiten het evenement. Voor de hoogte
van het in totaal uitgegeven bedrag is het gunstiger als bezoekers tijdens
hun uitstapje in de stad niet alleen het evenement bezoeken.

3. Het evenement moet bij voorkeur worden gehouden op een dag waarvan
kan worden verwacht dat de beoogde doelgroep relatief veel tijd heeft.

Het bezoek aan de stad kan dan langer duren. Dit verhoogt de kans dat
de bezoekers nog andere activiteiten ondernemen in de stad buiten het
evenement.

4. Het aanbod van producten en diensten bij het evenement moet liefst zo
veel mogelijk in handen zijn van lokale organisaties.

Externe aanbieders nemen hun verdiensten na afloop van het
evenement mee. De lokale economie heeft daar nauwelijks voordeel van.
Het blijkt zelfs mogelijk dat er door externe aanbieders geld weglekt dat
anders bij lokale bedrijven zou zijn besteed.

5. Het aangetrokken evenementenpubliek moet liefst bestaan uit jonge
volwassenen die niet in gezelschap zijn van kinderen.

Jonge volwassenen blijken eerder extra activiteiten te ondernemen in
de stad dan ouderen. Het bedrag dat gemiddeld per persoon wordt
uitgegeven blijkt lager te zijn naarmate er meer kinderen in het
gezelschap van de bezoeker zijn.

6. Lokalisering van het evenement nabij andere, secundaire vrijetijds-
voorzíeningen lijkt het gunstigst.

Bezoekers van evenementen nabij andere voorzieningen lijken meer
andere activiteiten te ondernemen in de stad, dan bezoekers van
evenementen zonder secundaire voorzieningen.

Door de combinatie van logistische en multipele regressie is een bruikbare
methode gevonden voor het verkrijgen van inzicht in de hoogte van
bestedingen tijdens uitstapjes. De gelijktijdige invloed van zowel actor- als
structuurkenmerken kan ermee worden onderzocht. De resultaten uit het
onderzoek in 's-Hertogenbosch zijn veelbelovend. Maar tegelijk is duidelijk
dat vervolgonderzoek nodig is. In het Bossche onderzoek zijn de verschillen
tussen sommige evenementen en hun publiek groot. Doordat er vooraf geen
gegevens waren over de samenstelling van het publiek, kon hiermee bij de
selectie van de evenementen onvoldoende rekening worden gehouden. Een
toetsing van de geldigheid van het inzicht uit het Bossche onderzoek voor de
consumptieve bestedingen van bezoekers tijdens uitstapjes naar andere
evenementen, is daarom wenselijk. De invloed van de locatie van eenl
evenement nabij andere voorzieningen verdient hierbij speciale aandacht. (
Diverse onderzoekers wijzen op het belang hiervan. De bevestiging binnen het
Bossche onderzoek is echter onvoldoende hard. De score op de variabele
correleert namelijk met een verschil in jaargetijde en lijkt bovendien te kunnen
correleren met een verschil in de specifieke interesse of betrokkenheid van
bezoekers bij een evenement.

~
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Vervolgonderzoek is yoorts nodig voor een verdere verbetering van het inzicht
in de uitgaven. Op dit moment wordt ongeveer veertig procent van de
variantie in de bestedingen bij het evenement, dan wel daarbuiten verklaard
met de multipele lineaire regressievergelijkingen. Toevoeging van andere
variabelen kan die score verhogen. Ook de logistische ~regressievergelijkingen
behoeven verbetering. Voor beide vergelijkingen resteert nog een ~groot deel
van de -2 log likelihood. Daarnaast geeft de formule voor de kans op het
besteden van geld bij het evenement nog te vaak een incorrecte voorspelling
van het werkelijke gedrag van de evenementbezoekers in 's-Hertogenbosch.
Ook hier kan opname van andere variabelen soelaas bieden. Twee potentieel
relevante variabelen die in de Bossche data ontbreken, zijn het besteedbaar
inkomen van de bezoekers en een goede maat voor de specifieke interesse of
betrokkenheid van bezoekers bij een evenement. Ook het weer kan relevant
zijn. Specifiek voor de uitgaven bij het evenement is, naast het eventuele
entreebedrag, mogelijk ook het aanbod van bestedingsmogelijkheden relevant.
Opname van dat aanbod in de regressievergelijking vergt aandacht voor zaken
als het aantal bestedingsmogelijkheden, het prijsniveau ervan en misschien ook
de variatie erin.

Voor zowel de lineaire als de logistische regressievergelijkingen geldt dat
de opname van dummy-variabelen voor afzonderlijke evenementen weliswaar
de kwaliteit van de formules verhoogt, maar dat het niet duidelijk maakt
waarom bezoekers van sommige manifestaties niet zo snel geld uitgeven, dan
wel waarom zij meer of minder besteden. Vervanging van deze
dummy-variabelen door duidelijk interpreteerbare actorkenmerken of structuur-
kenmerken is dan ook wenselijk.

Ten tt is het belangrijk om na te gaan of er ook een model kan worden
ontwikkeld waarin de verklaring van de hoogte van bezoekersbestedingen
verbonden wordt met een verklaring van de uitgaven die leiden tot
groei-effecten, ofwel de extra omzet in de stad. Voor de omvang van deze
extra omzet voor de lokale economie zijn vooral drie zaken van belang: de
geografische herkomst van een bezoeker, de mate waarin deze speciaal voor
een specifieke vrijetijdsvoorziening de stad ingaat en de mate waarin het
bezoek voor een regiobewoner een vorm van importsubstitutie is. Van deze
drie is de geografische herkomst van een bezoeker een vaststaand gegeven. De
twee andere gegevens kunnen mogelijk worden verklaard op basis van andere
actor- of structuurkenmerken. Als dat mogelijk is, kan een model worden ont-
wikkeld dat zich toespiist op de verklaring van de hoogte van de uitgaven die
leiden tot lokaal-economische groei-effecten.



Literatuur

Archer, B.H., CC.B. Owen (1971). `Towards a tourist regional multiplier'.
Regional studies, 5:289-294.

Archer, B.H. (1976). `The uses and abuses of multipliers'. In: C.E. Gearin,
W.W. Swart, T. Var (red.), Planning for tourism development; quantitative
approaches. Praeger publishers Inc.

Archer, B.H. (1982). `The value of multipliers and their policy implications'.
Tourism management, 3, december: 236-241.

Ashworth, G.J., B. Goodall (ed.) (1990). Marketing tourism places.
Routledge.

Bartels, C.P.A., J.J. van Duijn (1981). Regionaal-economisch beleid in
Nederland. Assen: Van Gorcum.

Beckers, Th. (1983). Planning voor vrijheid; een historisch-sociologische
studie van de overheidsinterventie in recreatie en vrijetijd. Proefschrift,
Landbouwhogeschool Wageningen.

Beckers, Th. (1991). `De stad als vrijetijdsplaats'. In: J. van der Lans, H. de
Kuyper (red.) Buurten bij de stad. Jaarboek Provinciaal Opbouworgaan
Noord-Brabant, Tilburg.

Beckers, Th., H. Mommaas (1991). Het vraagstuk van den vrijen tijd; 60 jaar
onderzoek naar vrijetijd. Leiden, Antwerpen: Stenfert Kroese.

Beckers, Th., H. van der Poel (1995). Vrijetijd tussen vorming en vermaak;
een inleiding tot de studie van de vrijetijd. Derde druk. Leiden I
Antwerpen: Stenfert Kroese Uitgevers.

Berg, L. van den (1990). Stad, milieu en buitengebied, een dynamische
relatie. Lezing bij het op 18 december 1990 gehouden symposium stad,
milieu en buitengebied.

Berg, L. van den, L.H. Klaassen, J. van der Meer (1990). Strategische city-
marketing. Bedrijfskundige Sígnalementen, jaargang 9013. Rotterdam:
Academic Service, economie en bedrijfskunde.

Bergh, R., G. Keers (1981). `De binnenstad als vrijetijdscentrum'. Wonen-
TA I BK, 19I1981:6-26.

Berendse, M. 8i W. Vos (1994). De vergeten theaterbezoeker; of het publiek
is ook maar een mens. Theater Netwerk Nederland, Amsterdam.

Bevers, T. (1993). `Stad en cultuur'. In: J. Burgers, A. Kreukels 8c M.
,~ Mentzel (red.), Stedelijk Nederland in de jaren negentig. Utrecht: Uitgeverij

Jan van Arkel.
BGC (1989). De winkelfunctie van de binnenstad; de betekenis van recreatief

winkelen voor de concurrentiepositie. Ministerie van VROM, Rijks-
planologische Dienst, Bureau Goudappel Coffeng bv.

Bijl, P.J. (1994). Vraagfluctuaties in de horeca. Een case-study onder café's in
de binnenstad van 's-Hertogenbosch. Doctoraalscriptie Katholieke Universi-
teit Brabant, vakgroep Vrijetijdwetenschappen.



158
Boekema, F.W.M., A.J. Hendriks, J.G.M. Lambooy (1992). Lokale economie

en lokaal beleid. Groningen: Wolters-Noordhof.
Boogaarts, I. (1992). `Food, fun and festivals; De festivalisering van de stad'.

In: J. Burgers (red.) De uitstad; over stedelijk vermaak. Utrecht: Uitgeverij
Jan van Arkel.

Borchert, J.G. (1967). `Stuwend en verzorgend: de beperktheid van de
konceptie en enkele alternatieve ontwikkelingen'. Bulletin van het geogra-
fisch instituut van de RU-Utrecht. 4:41-63.

Borchert, J.G. (1987) `Citymarketing en marketing geography'. In: J.G.
Borchert 8c J. Buursink (red.), Citymarketing en geografie. Amsterdam I

~` Nijmegen: Nederlandse Geografische studies, nr. 43.
Bourdieu, P. (1986). Distinction: a social critique of the judgement of taste.

London: Routledge 8r Kegan Paul.
Bramham, P. I. Henry, H. Mommaas, H. van der Poel (ed.) (1989). Leisure

and urban processes. Critical studies of leisure policy in Western European
cities. London I New York: Routledge.

Brouwer, R. (1993). `Het nieuwe Rotterdam: de kunst, het beleid, de zorg en
í de markt'. Vrijetijd en samenleving, l 111:31-48.

Bureau C. Kappelhoff (1976). De economische structuur en betekenis van
X toerisme en recreatie in Limburg. Breda.
Burgers, J.P.L. (1984). 'Verkeert de stad in een crisis?' Sociale Weten-

schappen, 27-2.
Burgers, J. (red.) (1992). De uitstad; over stedelijk vermaak. Utrecht: Jan van

Arkel.
Buursink, J. (1984). `Stedelijke trekpaarden'. ESB, 2~SI1984:392-395.
Buursink, J. (1991). Steden in de markt: het elan van cirymarketing.

Muiderberg: Coutinho BV.
CBS (1992). Dagrecreatie 1990~'91. 's-Gravenhage: SDUluitgeverij.
CBS (meerdere jaren). Statistiek inkomsten en uitgaven van de overheid voor

cultuur, recreatie en maatschappelijk werk.
CBS (meerdere jaren). Inkomsten en uitgaven van de overhetd voor cultuur en

recreatie.
Collett, D. (1991). Modelling binary data. London I New York 1 Tokyo I

Melbourne ~ Madras: Chapman 8c Hall.
Coppock, J.T., B.S. Duffield, M.L. Owen (ed.) (1975). The economic

importance of tourism: a case study in Greater Tayside. Tourism and
recreation research unit, University of Edinburgh.

Crum, B. (1992). Over versporting van de samenleving. Reflecties over
bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Haarlem: De
Vrieseborch.

Dieleman, A. (1991). `Tussen recreatie en vernieuwing'. In: Th. Beckers, H.
Mommaas (red.): Het vraagstuk van den vrijen tijd; 60 jaaronderzoek naar
vrijetijd. Leiden ~ Antwerpen: Stenfert Kroese.



159
Dietvorst, A.G.J., W.H.J. Poelhekke, J. Roffelsen (1987). `Hoe meer

verscheidenheid aan attracties, des te aantrekkelijker de stad; uitstralings-
effecten attractiepunten in Arnhem'. Recreatie en toerisme, 19I11: 441-445.

Dietvorst, A.G.J. (1990). `Marktgerichte toeristisch-recreatieve planning'. In:
Vrijetijd en Samenleving 8I1:19-39.

Dinteren, J.H.J. van (1989). `Recreatief winkelen: oude wijn in nieuwe
zakken?' Recreatie en toerisme, 10:326-329.

Economisch Technologisch Instituut voor Friesland (1979). De economische
betekenis van de openluchtrecreatie voor de provincie Friesland. Deel 3;
eindverslag.

Economisch Technologisch Instituut voor Groningen (1983). De economische
betekenis van verblijfsrecreatie in de provincie Groningen.

Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland (1957). Het toerlsme in de
provincie Zeeland en zijn economische betekenls. Middelburg.

Economisch Technologisch Instituut voor Zeeland (1968). Toerisme in
Zeeland; Economische betekenis 1960-1967. Middelburg.

Engelsdorp Gastelaars, R. van (1993). `Verstedelijking in Nederland na 1945'.
In: E. Taverne 8c I. Visser (red.), Stedebouw; de geschiedenis van de stad
in de Nederlanden van IS00 tot heden. Nijmegen: SUN.

Featherstone, M. (1988). `In pursuit of the postmodern; an introduction'.
Theory, culture ~ Society, 5:195-215.

Fletcher, J.E. (1989). `Input-output analysis and tourism impact studies'.
Annals of tourism research. 16:514-529.

Frieling, I.M., J. Verhorst (1994). De economische betekenis van de
schouwburg en het concertgebouw in Nijmegen. Utrecht: STOGO.

Gemeente Groningen, Provinciale Planologische Dienst Groningen (1987).
Toerisme in de binnenstad van Groningen: economische betekenis en
ontwikkelingsmogelijkhed en .

Gemeente Nijmegen (1993). De Zomerfeesten tijdens de Nijmeegse Vier-
daagse; resultaten van onderzoek naar bezoek en waardering van de
zomerfeesten in 1992. Gemeente Nijmegen, afdeling Sociaal Ekonomisch
Onderzoek, februari 1993.

Getz, D., W. Frisby (1988). `Evaluating management effectiveness in
community-run festivals'. Journal of travel research, 27I1:22-27.

Getz, D. (1989). `Special events; defining the product'. Tourism management,
1012:125-137.

Getz, D. (1991). Festivals, special events and tourism. New York: Van
Nostrand Reinhold.

Gratton, Chr., E.M. Jókóvi (1994). Impact-model VVV-activiteiten; consu-
mentenonderzoek. Pilot-onderzoek VW-Arnhem, de Zuid-Veluwe ót De
Liemers. Amsterdam I Tilburg: Deloitte 8c Touche, KU-Brabant, vakgroep
vrijetijdwetenschappen.

Grunfeld, F. (red.) (1983). De stad is niet meer wat zij was ...: een voorstudie
naar stedelijke veranderingen en hun implicaties voor het wonen.
's-Gravenhage: Distributiecentrum Overheidspublikaties.



160
Hall, C.M., (1989). `Hallmark tourist events: analysis, definition, metho-

dology and review'. In: G.J. Syme, B.J. Shaw, D.M. Fenton, W.S.
Mueller (red.), The planning and eva[uation of hallmark events. Aldershot ~
Brookfield USA I Hong Kong I Singapore I Sydney: Avebury.

Hall, C.M. (1992). Hallmark tourist events; impacts, management and
planning. Londen: Bellhaven press.

Hannerz, U. (1990). Stockholm: doubly creolizing. Department of social
anthhropology, Stockholm University. Paper bij the international conference
on the organization of diversiry: Botkyrka, Sweden, as a multicultural set-
ting. June 13-16, 1990.

Hart, H.W. ter (1984). `Tussen twaalf en twee. De economische betekenis van
de lunchpauze van kantoorpersoneel in Amsterdam en Den Haag' . ESB,
1984: 8-19.

Hendriks, M., H. Verhorst (1993). De economische betekenis van de profes-
sionele kunst in Utrecht. Utrecht: STOGO i.s.m. Etas.

Heuvel, M. van den, J. van Kalmthout (1995). Vrijetijd, wat doen we ermee?
Een onderzoek naar de vrijetijdsbesteding en het voorzieningengebruik in de
stadsregio 's-Hertogenbosch. Vakgroep Vrijetijdwetenschappen, Katholieke
Universiteit Brabant.

Hietbrink, S., F. van Puffelen, J.A.M. Wesseling (1985). De economische
betekenis van de professionele kunsten in Amsterdam. Amsterdam: Stichting
voor economisch onderzoek.

Hofman, A.J. (1991). Het regionaal-economisch effect van defensie-uitgaven;
een kwantitatief onderzoek naar de betekenis van de Nederlanndse
defensie-uitgaven. Proefschrift.

Isenberg, G. (1953). Tragf'tihigkeit und Wirtschaftsstruktur. Bremen-Horn:
Walter porn Verlag.

Jacobs, J. (1961). The death and life of great american cities. Harmonds-
worth.

Jacobs, J. (1970). The economy of cities. London: Uitgeverij Jonathan Cape.
Jacobs, J. (1984). Cities and the wealth of nations. Principles of economic life.

New York: Random House.
Jansen, A.C.M. (1987). `Ontwikkelingen van de economische structuur in de

binnenstad van Amsterdam: uitstraling en atmosfeer als vestigingsplaats-
factoren' . Geografisch Tijdschrift, XXI I2:130-142.

Jansen, G.H. (1987). Een roes van vrijheid: kermis in Nederland. Meppel:
Boom.

Jansen-Verbeke, M.C. (1988). Leisure, recreation and tourism in inner cities.
Proefschrift KU-Nijmegen.

Jobse, R.B., S. Musterd (1994). De stad in het informatietijdperk; dynamiek,
problemen en potenties. Assen: Van Gorcum.

Julien, R.L.C.I. (1989). Beeld en werkelijkheid; de economische betekenis van
kunst en cultuur voor Groningen. PAW-publicatie, nr. 9. Groningen.



161
Knaap, G.A. van der 8c L. van der Laan (1991). Stedelijke vernieuwing:

onderwerpen voor onderZOek. PRO-voorstudie 31. Delftse Universitaire
Pers.

Knulst, W. (1989). Van vaudeville tot video: een empirisch-theoretische studie
naar verschuivingen in het uitgaan en het gebruik van de media sinds de
jaren vijftig. Rijswijk: SCP.

Knulst, W. (1991). `Cultuurparticipatie en verzorgingsstaat; vijftien jaar
onderzoek naar cultuurparticipatie en cultuurbeleid door het Sociaal en
Cultureel Planbureau'. Boekmancahier, 313:278-292.

Koekebakker, O. (1991). `Stedelijke vernieuwing; De `absolute toplokatíe'
blijft prikkelen'. BB Management, 29~3~1991:29-35.

Koenen, M.J., J.B. Drewes (1976). Verklarend handwoordenboek der Neder-
landse taal. H.D. Groningen: Tjeenk Willink B.V..

Koole, E. (1994). De economische betekenis van de kunst voor het toeristisch
~, recreatiefprodukt van Den Haag. Doctoraalscxriptie Katholieke Universiteit

Brabant, vakgroep vrijetijdwetenschappen.
Kreukels, A. (1993). `Stedelijk Nederland: de actuele positie vanuit sociaal-

wetenschappelijk gezichtspunt'. In: J. Burgers, A. Kreukels 8r. M. Mentzel
(red.), Stedelijk Nederland in de jaren negentig. Utrecht: Uitgeverij Jan van
Arkel .

Kruijt, B., P. Drewe, (1993). `Ontwikkelingen in de stedelijke economie'. In:
J. Burgers, A. Kreukels 8c M. Mentzel (red.), Stedelijk Nederland in de
jaren negentig. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.

Kruyt, C., A.D. Li, A.J. Oskam (1987). De economische betekenis van de
jacht in Nederland. Wageningen: Landbouwuniversiteit.

Langman, L. (1992). `Neon cages: shopping for subjectivity'. In: R. Shields
(ed.). Lifestyle shopping. The subject of consumption. London ~ New York:
Routledge.

Lambooy, prof. dr J.G. (1980). Economie en ruimte; inleiding in de economi-
sche geografie en de regionale economie. Deel 1: lokatietheorie en regio-
nale vraagstukken. Assen: Van Gorcum.

Lambooy, prof. dr J.G. (1988). Regionale economische dynamiek; inleiding in
de economische geografie. Muiderberg, Coutinho.

Long, P.T. 8i R.R. Perdue (1990). `The economic impact of rural festivals
and special events: assessing the spatial distribution of expenditures'.
Journalof travel research, 28~4:10-14.

Lyklema, A. (1991) . Veel meer dan f 1.500. 000, -. De economische betekenis
~ van kunst en cultuur in Nijmegen. Nijmegen: Wetenschapswinkel.
Ministerie van Economische Zaken (1979). Nota toeristisch beleid. 's-Graven-

hage.
Ministerie van Economische Zaken (1984). Nota toeristisch beleid 1985 t~m

1989. 's-Gravenhage.
Ministerie van Economische Zaken (1990). Ondernemen in toerisme; het

toeristisch beleid voor de jaren negentig. Den Haag: SDU.



162
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1983). Structuur-

schets voor de stedelijke gebieden. Deel a, Beleidsvoornemen. SDU, Den
Haag.

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1988). Vierde nota
over de ruimtelijke ordening. Den Haag: SDU.

Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (1989). Structuur-
schets voor de landelijke en stedelijke gebieden; deel d: regeringsbeslissing.
's-Gravenhage: SDU.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(1990). Vierde Nota over de ruimtelijke ordening, extra. Deel 1: ontwerp-
planologische kernbeslissing. Op weg naar 2015. Den Haag: SDU.

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1985). Notitie Cultuur-
beleid. Rijswijk.

Moors, J.J.A., J. Muilwijk (1975). Steekproeven een inleiding tot de praktijk.
Amsterdam I Brussel: Agon Elsevier.

Myerscough, J. (1988). The economic importance of the arts in Britain.
~( London: Policy Studies Institute.
NBT (1991). Uitkomsten van een onderzoek onder buitenlandse bezoekers van

de van Gogh-tentoonstelling(en) (1990). Afdeling Strategische Planning 8z
Onderzoek, Leidschendam.

NBT (1992). Rembrandt-onderzoek. Afdeling Strategische Planning 8z Onder-
zoek, Leidschendam.

NBT (1993a). Floriade 1992. Bezoekersonderzoek. Afdeling Strategische
Planning 8c Onderzoek. Leidschendam.

NBT (1993b). Grootschalige evenementen en het NBT: een gouden combinatie.
Leidschendam.

NBT (1993c). Evenementenjaarlijst 1994 (eerste editie). Leidschendam..
NEI 8c ETAS (1992). De economische betekenis van toerisme en recreatie in

Rotterdam en Rijnmond. Rotterdam I Hilversum.
NEI (1993). De economische betekenis van toerisme en recreatie in Zuid-

Holland. Rotterdam.
Nikerk, J. (1946). Vreemdelingenverkeer. Noorduijn's wetenschhappelijke

reeks, no. 27. Gorinchem: Uitgeverij J. Noorduijn en Zoon N.V..
Norusis, M.J. (1994). Spss advanced statistics 6.1. Spss Inc., Chicago.
NRIT (1975). Een analyse van de regionaal-economische betekenis van de

rekreatie; een toepassing. Breda.
NRIT (1977). De macro-economische benadering van toerisme en recreatie.

Breda.
NRIT (1981). De economische en toeristische betekenis van de casino's in

Nederland. Breda.
NRIT (1983). Aan het werk met toerisme; een studie naar de huidige en
! toekomstige werkgelegenheidseffecten van het toerisme in Drenthe. Breda.
NRIT (1984). Toeristische consumptie en effect op de werkgelegenheid; studie-

rapport ten behoeve van de Nota toeristisch beleid 1985 tot en met 1989.
Breda.



163
NRIT (1987). Evenementen in West-Brabant; afbakening, rubricering en selec-

tie. Breda.
NRIT (1988). De economische betekenis van de watersport en sportvisserij in

Nederland. Breda.
NRIT (1989a). Evenementen de moeite meer dan waard! Een onderZOek naar

de toeristische en economische betekenis van evenementen. Breda.
NRIT (1989b). De toeristische en economische betekenis van attractiepunten in

Nederland anno 1987. Breda.
NRIT (1989c). Open Havendag Rotterdam 1989; bezoekersenquête. Concept.

Breda.
NRIT (1990a). De economische betekenis van toerisme en recreatie in Neder-

land. Breda.
NRIT (1990b). Uitrnarkt 1989; beZOekersenquête. Breda.
NRIT (1990c). Straatfestival Vlissingen 1989; beZoekersenquête. Breda.
NRIT (1993a). De economische betekenis van toerisme en recreatie in Neder-

land anno 1992. Breda.
NRIT (1993b). De economische betekenis van toerisme en recreatie in Over-

ijssel. Breda.
NRIT (1994). De toeristische en economische betekenis van evenementen in

Nederland. Breda.
Nuland, E. van (1984). De economische en toeristische betekenis van toerisme

en recreatie voor de provincie Utrecht. Utrecht: Economisch Technologisch
Instituut voor Utrecht, Rapportnr. 215.

Oosterman, J. (1993). Parade der Passanten; de stad, het vertier en de
terrassen. Proefschrift RU-Utrecht. Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.

Paddison, R. (1993). `City marketing, image reconstruction and urban
regeneration' . Urban Studies 30: 339-349.

Pellenbarg, (1991). Identiteit, imago en economische ontwikkeling van regio's.
Groningen: Geopers.

Poel, H. van der (1993). De modularisering van het dagelijkse leven; Vrijetijd
in structuratietheoretisch perspectief. Proefschrift, KU-Brabant.

Poppelaars, J.A.A., C. Sips (1993). Economische effecten van cultuur. Den
~ Haag: Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven. Onderzoeksreeks

nr. 53.
Puffelen, F. van, J. Reijnen, J.W. Velthuijsen (1988). De macro-economische

betekenis van de sport. SEO, Universiteit van Amsterdam.
Puffelen, F. van (1994). `Slappe conclusies in een voor het overige sterke

studie'. Boekmancahier 21:339-342.
Ritchie, J.R.B. (1984). `Assessing the impact of hallmark events: conceptual

and research issues'. Journal of travel research 23I1:2-11.
Ryan, C. (1989). Recreational tourism; a social science perspective. London 1

New York: Routledge.
Sassen, S. (1994). Cities in a world economy. Thousand Oaks: Pine Forge

Press.



164

Scottinform Ltd. (1991). Edingburgh festivals study 1990~91; visitor survey
and economic impact assessment. Final report. Edinburgh.

Seaman, B.A. (1987). `Arts impact studies: a fashionable excess'. In: A.J.
Radich (ed.), Economic impact of the arts; a sourcebook. Denver I
Washington: National Conference of State Legislatures.

Shields, R. (1992). `Spaces for the subject of consumption'. In: R. Shields
(ed.). Lifesryle shopping The subject of consumption. London I New York:
Routledge.

Smeets, R. (1988). De economische effecten van de Ti[burgse kermis. Docto-
raalscriptie, faculteit economische wetenschappen, KU-Brabant.

Sociaal Cultureel Planbureau (meerdere jaren). Sociaal en Cultureel Rapport.
Rijswijk: Staatsuitgeverij.

Sombart, W. (1907). `Der Begriff der Stadt und das Wesen der St~dte-
bildung'. Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik :1-9.

Sondern, J. (1985). Vakantie-uitgaven van verblijfsrecreanten te Flevoland;
een onderzoek naar de aard omvang en plaats van de bestedingen door
verblijfsrecreanten op een zestal recreatiecomplexen te Flevoland. Rijks-
dienst voor de Ijsselmeerpolders, Flevobericht nr. 245.

Stoppelenburg, P 8c R. Esser (1991). Effecten van privatisering voor de sport-
vereniging. Tilburg: IVA.

Syme, G.J., B.J. Shaw, D.M. Fenton, W.S. Mueller (red.) (1989). The plan-
ning and evaluation of hallmark events. Aldershot I Brookiield USA ~ Hong
Kong I Singapore ~ Sydney: Avebury.

Taylor, D.T., R.R. Fletcher, T. Clabaugh (1993). `A comparison of charac-
teristics, regional expenditures and economic impact of visitors to historical
sites with other recreational visitors'. Journal of travel research,
32I1:30-35.

Taylor, P. (198x). How tourist developments create and support jobs; the
k theory of the multiplier. Economics, Staffordshire polytechnic.
Tideman, M.C. (1960). De economische betekenis van het vreemdelingen-

verkeer voor Nederland. Dissertatie, Rotterdam.
Tideman, M.C. (1968). De economische betekenis van openluchtrecreatie en

toerisme voor Nederlarui. Den Haag: Uitgave Stichting Recreatie ter
gelegenheid van het 10-jarig bestaan.

Tideman, M.C. (1975). Recreatie en economie. Den Haag: Uitgave Stichting
Recreatie.

Tideman, M.C. (1988). Toerisme; marktanalyse van het reisverkeer. Advies-
bureau Tideman voor toerisme en horeca. Voorschoten.

Tiebout, C.M. (1962). The community economic base study. Committee for
economic development, Supplementary paper no. 16.

Versmoren, D. (1989). Economische betekenis van toerisme en recreatie voor
de gemeente Delft: een actualisering van het rapport van 1985. Breda:
Stageverslag NHTV.



165
Vijgen 8c van Engelsdorp Gastelaars (1986). Stedelijke bevolkingscategorieën

in opkomst; stijlen en strategieën in het alledaags bestaan. Amsterdam:
Nederlandse Geografische Studies 22.

Wemar Marktonderzoek (1993). Toerisme en recreatie in Rotterdam; Bestedin-
gen en bezoek van toeristisch-recreatief Rotterdam.

WRR (1990). Van de stad en de rand. 's-Gravenhage: SDU, Rapporten aan de
regering 37.

Yzewyn, D 8c G. de Brabander (1992). Toerisme , Recreatie en economie; De
provincie Antwerpen als voorbeeld. Leuven I Apeldoorn: Uitgeverij Garant.

ZKA, SEO, NIB (1993). Bestedingen vakanties en dagtochten 1991-1996.
Nieuwe uitkomsten en uitbreiding; Toermodel, versie 2.0.

ZKA, SEO, NIB (1995). Zicht op toeristische markten: nieuwe uitkomsten
over vakanties en dagtochten: het Toermodel.

Zijderveld, A.C. (1983). Steden zonder stedelijkheid. Cultuursociologische
studie van een beleidsprobleem. Tilburg: IVA.

Zom, J.A.M. (1988). `Evenementen nader gerubriceerd'. Recreatie en
toerisme 20I9:256-258.



Bij lage 1: Gesprekspartners over het
beleid voor evenementen
in 's-Hertogenbosch

Dhr. F. Bachus:
Jeugdtheaterfestival.

Dhr. W. Claessen:
Theaterfestival Boulevard.

Mw. T.T.M. Derhaage:
Openbare Ruimte en Verkeer, 's-Hertogenbosch.

Dhr. R. Gerritsen:
Sociaal Culturele Planning, gemeent 's-Hertogenbosch.

Dhr. R. Jansen:
Humax B. V.

Dhr. H.W.H.M. van de Langerijt:
Ruimtelijke Planning, gemeente 's-Hertogenbosch.

Dhr. A.J.H. Odems:
Beheer en Exploitatie, gemeente 's-Hertogenbosch.

Mw. Polomsky:
Internationaal Vocalisten Concours.

Dhr. F.J.M. Rijnierse:
B. V. Brabanthallen Ezploitatie Maatschappij.

Mw. M. Roef:
Internationaal Vocalisten Concours.

Dhr. J.C. van Schaik:
Bestuurszaken, gemeente 's-Hertogenbosch.

Mw. M. Schróder:
Economische Zaken, gemeente 's-Hertogenbosch.

Dhr. M.W.M. van der Steen:
B. V Brabanthallen Exploitatie Maatschappij.

Dhr. Th. Verhofstadt:
Lichamelijke Opvoeding, Sport en Recreatie, gemeente 's-Hertogenbosch.

Dhr. Verkammen:
Lichamelijke Opvoeding, Sport en Recreatie, gemeente 's-Hertogenbosch.

Dhr. W.H.M. van de Werf:
Sociaal Culturele Beleidsontwikkeling, gemeente 's-Hertogenbosch.



Bijlage 2: Literatuur over het beleid
voor evenementen in
's-Hertogenbosch

Beckers, M., A. de Beer (1993). Bouwstenen voor de Brabanthallen; een
strategische positie analyse voor de Brabanthallen. Doctoraalscriptie Vrije-
tijdwetenschappen, Katholieke Universiteit Brabant.

Coopers 8c Lybrand ( 1992a). Choisir c'est décider; discussienota in het kader
van het ontwikkelen van een cultuurvisie voor de gemeente 's-Hertogen-
bosch.

Coopers 8c Lybrand ( 1992b). Cultuurvisie 's-Hertogenbosch: speerpunten met
de cultuurhistorische binnenstad als fundament.

ETIN ( 1990). Onderzoek productiestructuur 's-Hertogenbosch. Tilburg.
ETIN (1991). Concept onderzoek productiestructuur. Tilburg.
Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1979). Overdekte sportaccommodaties.
Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1981a). Bijlagen 1981 tot de handelingen van de

raad nr. 128. Afdeling O.S.R., commissie: Sport.
Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1981b). Bijlagen 1981 tot de handelingen van de

raad nr. 286. Afdeling O.S.R., Commissie: Sport, Fin., R.O.
Gemeente ' s-Hertogenbosch (1982). Bijlagen tot de handelingen van de raad

nr. 170. Afdeling: O.C.S.R.IF.B., Commissie: Sport, Fin.
Gemeente ' s-Hertogenbosch (1985a). Raadsvoorstel nr 101~1985.
Gemeente 's-Hertogenbosch (1985b). Sportcentrum Maaspoort. Rapport inzake

exploitatie-uitgangspunten. Dienst voor Lichamelijke Opvoeding Sport en
Recreatie.

Gemeente ' s-Hertogenbosch (1989a). Den Bosch brengt het samen; stad tussen
werelden .

Gemeente 's-Hertogenbosch (1989b). Den Bosch brengt het samen; stad tussen
werelden. Bijlagen.

Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1989c). 2e Nota Podiumkunsten. Oktober 1989.
Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1989d). Dossier 1.758.1. Voorbereiding beleids-

bepaling betreffende evenementen 1979~1989.
Gemeente 's-Hertogenbosch (1991a). Evenementennota 's-Hertogenbosch;

a[gemeen. April 1991.
Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1991b). Evenementennota 's-Hertogenbosch;

culturele evenementen. April 1991.
Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1991 c). Concept-bestuurlijke opdracht cultuur-

beleid. Augustus 1991.
Gemeente ' s-Hertogenbosch (1991d t latere jaren). 's-Hertogenbosch in

cijfers 19.. (Jaarlijkse uitgave).
Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1991e). Concept toeristisch marketingplan

1992-1994. December 1991.



170
Gemeente 's-Hertogenbosch ( 1992a). 's-Hertogenbosch, een toekomst voor

cultuur. September 1992.
Gemeente ' s-Hertogenbosch ( 1992b). Sportbeleid in 's-Hertogenbosch. Een

sport(je) hoger.
Gemeente ' s-Hertogenbosch ( 1994a). Raadsstuk 94.165.
Gemeente ' s-Hertogenbosch ( 1994b). Raadsstuk 94.702.
Gemeente ' s-Hertogenbosch ( 1995). Raadsstuk 95.222.
Julien, R.L.C.I., L.T. Rozema ( 1991). Gemeentelijk kunstbeleid vergeleken;

Onderzoek naar omvang en aard van het kunstbeleid in 27 Nederlandse
gemeenten, waaronder 16 knooppuntgemeenten. Groningen.

KPMG Management Consulting ( 1995). Conceptrapport marktontwikkelings-
plan cultuurhistorisch toerisme 's-Hertogenbosch. 17 februari 1995.



Bijlage 3: Overzicht Nederlands
onderzoek naar de
economische betekenis
van vrijetijd`

NEI (1953). De economische betekenis van de recreatie te water.
ETI-Zeeland (1957). Het toerisme in de provincie Zeeland en zijn economische

betekenis. ~
Drents ETI (1960). De economische betekenis van het toeristenbezoek voor de

provincie Drenthe.
Tideman, M.C. (1960). De economische betekenis van het vreemdelingen-

verkeer voor Nederland. ~`
ETI-Zeeland (1961). Het toerisme in Zeeland en zijn economische betekenis

1958 tot en met 1960.
EIMK (1962). Verslag van een onderzoek naar de economische betekenis van

het toerisme voor ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf in het dorp
Zelhem.

ETI-Friesland (1962). Enige economische aspecten van het bezoek van toeris-
ten aan Friesland en zijn economische betekenis voor deze provincie.

Tideman, M.C. (]963). `De omvang en de economische betekenis van het
vreemdelingenverkeer voorwegen 's-Gravenhage'. Maandblad 's-Gravenha-
ge, 18~5:1-12.

Schipper, C. de 8c L. Wouters (1968). Toerisme in Zeeland: economische
betekenis 1960-1967. ETI-Zeeland. ~

Tideman, M.C. (1968). De economische betekenis van openluchtrecreatie en
toerisme voor Nederland. ~

ETD-Noord-Holland (1974). De economische betekenis van het watertoerisme:
enige gegevens betreffende de bestedingen van watertoeristen in
passantenhavens in de Kop van Noord-Holland.

ETI-Friesland (1974). De economische betekenis van het toerisme in Terhorne.

Bureau C. Kappelhoff (1975). De economische betekenis van toerisme en
recreatie in Noord- en Midden-Limburg.

i Bron: Centrale Bibliotheek Catalogus, d.d. 16 augustus 1995. Er is gezocht op
titels waarin de woorden 'economische' en 'betekenis' voorkomen. Rapporten zijn
alleen opgenomen als uit de titel blijkt dat de studie gaat over vrijetijdsbesteding
buitenshuis.
De met een '~`' gemarkeerde rapporten zijn samengevat in bijlage 4.
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Deze bijlage geeft een beknopt overzicht van de inhoud van de rapporten die
zijn gebruikt voor de literatuurstudie in hoofdstuk 4.



Economi- Betekenis Stuwende Gehanteer- Opdrachtgever I
On- sche bete- bepaald Meege- Omvang van economi- I verzor- de data en subsidiegever
derz- kenis voor de telde sche betekenis uitge- gende methode

Rapport oeks- van': regio: effec- drukt in': invloed": Onderzoeksdoel
jaar ten2:

Nikerk 1938 inkomend Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire voorbeeld i.v.m.
(1946) 1939 toerisme data en cursus

schattingen

1934 recreatie Amsterdam direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire voorbeeld i.v.m.
1939 aan kunst- en amuse- data en cursus

mentinstellingen schattingen

1938 toerisme Amsterdam direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire voorbeeld i.v.m.
1939 (overnach- data en cursus
1941 tingen in schattingen
1942 hotels en

pensions)
ETI-Zee- 1956 toerisme Zeeland direct consumptieve uitgaven stuwend primaire en inzicht in econo- Kamer van
land en recrea- verzor- secundaire mische relevantie Koophandel
(1957) tie gend data en en groeiperspec- voor Zeeland

schattingen tief;
onderbouwing
van overheids-
steun voor
VVV's

Tideman 1957 toerisme Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire proefschrift
(1960) en recre- data en

atie schattingen



Tideman 1966 toerisme Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire economische fun- Stichting Re-
(1968) en recrea- toegevoegde waarde verzor- data en dering i.v.m. creatie, Minis-

tie arbeidsjaren werk gend schattingen overheidsuitga- terie van Cul-
fiscale opbrengst ven; tuur, Recreatie
invloed op betalings- interesse in on- en Maatschappe-
balans derwerp bevor- lijk Werk, Mi-

deren nisterie van
Economische
Zaken

ETI-Zee- 1967 toerisme Zeeland direct consumptieve uitgaven
land en recrea-
(1968) tie

stuwend primaire en marktverkenning onbekend
verzor- secundaire i.v.m. mogelijke
gend" data en rijkssubsidie

schattingen
Tideman 1973 toerisme Nederland direct consump[ieve ui[gaven stuwend secundaire actualisering eer- Stichting Re-
(1975) en recrea- netto toegevoegde verzor- data en dere studie; creatie, Minis-

tie waarde gend schattingen bevorderen terie van Cul-
arbeidsjaren werk economische be- tuur, Recreatie
fiscale opbrengst zinning over en Maatschappe-
invloed op betalings- overheidsuitga- lijk Werk
balans ven voor en op-

brengsten van
recxeatie



Bureau 1972 toerisme Limburg, direct consumptieve uitgaven
C. Kap- en recrea- toespitsing toegevoegde waarde
pelhoff tie op Zuid- arbeidsjaren werk
(1976) algemeen, Limburg en invloed op regionale

toespitsing Noord-~- betalingsbalans
op water- Midden
sport Limburg

stuwend secundaire sociaal-economi- Provincie Lim-
verzor- data en sche betekenis burg
gend schattingen van toerisme,

recreatie en
watersport;
structuur van
vraag en aanbod;
te verwachten
ontwikkelingen;

ETI- 1977 toerisme Friesland direct consumptieve uitgaven stuwend primaire en inzich[ in econo- Provinciaal Be-
Friesland ( in de zo- indirect arbeidsjaren werk verzor- secundaire mische betekenis stuur van Fries-
(1979) mer) toegevoegde waarde gend" data en i.v.m. lasten land, Ministerie

finale productie schattingen provincie en van Economi-
fiscale opbrengst kritieken bevol- sche Zaken

king

NRIT 1980 casino's Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend primaire en inzicht in effec- Raad voor de
(1981) algemeen, indirect (in en buiten casino's) verzor- secundaire ten van casinobe- Casinospelen

toespitsing (in zeer werkzame personen gend data zoek i.v.m.
op Scheve- beperkte (bij casino's) advisering aan
ningen, Val- vorm) bijdrage aan algemene het Rijk
kenburg, middelen overheid
Zandvoort regionale binding van

casino's m.b.t. exploi-
tatie-uitgaven



ETIG ~ 1977 toerisme Groningen direct consumptieve uitgaven stuwend primaire en omvang van het Provincie
PPD - en recrea- ( provincie) indirect arbeidsplaatsen werk verzor- secundaire directe en indi- Groningen
(1983) 1981 tie arbeidsjaren werk gend data, waar- recte effecten,

productie schijnlijk inzicht in he[
inkomen ook schat- economisch per-

tingen; spectief en in
input-out- economische
put model potenties van

verblijfsrecreatie
NRIT 1982 toerisme Drenthe en direct consumptieve uitgaven stuwend primaire en inzicht in werk- Ministerie van
(1983) Nederland indirect BTW over deze uitga- verzor- secundaire gelegenheidsef- Economische

(betekenis geïndu- ven gend' data; fect van toerisme Zaken
van toerisme ceerd finale productie input-out- en in de moge-
in Drenthe arbeidsjaren werk put model lijkheden om dat
voor Neder- te vergroten
land)

NRIT 1982 toerisme Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire inzicht in werk- Ministerie van
(1984) en recrea- indirect finale productie verzor- data en gelegenheidsef- Economische

tie geïndu- arbeidsjaren werk gend schattingen; fect en ontwikke- Zaken
ceerd input-- lingen in toeristi-

output sche vraag,
model i.v.m. nieuwe

nota toeristisch
beleid



Van 1979 toerisme Utrecht direc[ consumptieve uitgaven stuwend secundaire inzicht i.v.m. Provincie U-
Nuland en recrea- (provincie) indirect arbeidsjaren werk verzor- data en opstellen TROP trecht
(1984) tie Nederland geïndu- finale productie gend schattingen;

(omvang ceerd weglekeffect van fina- input-out-
van weglek- le productie naar ove- put model
effecten rig Nederland
naar Neder- prognose werkgele-
land) genheidseffect voor

1995
Sondern 1983 toerisme Zeewolde direct consumptieve uitgaven stuwend primaire en prognose van de
(1985) (d.w.z. (exclusief overnach- secundaire bijdrage van toe-

prognoses tingskosten) data risme aan de op-
gericht op voor 1990 prognoses bouw van detail-
Zeewolde; van uitgaven aan handel- en hore-
de dataver- detailhandel en horeca cabedrijven in
zameling te Zeewolde verzorgingsker-
omvat een nen
ruimere
regio)

Hiet- 1983 profes- Amsterdam direct omzet van kunstinstel- stuwend primaire en vaststellen van Uit Buro, Ge-
brink, sionele indirect lingen verzor- secundaire de economische meente Amster-
van Puf- kunsten geïndu- additionele consump- gend data en betekenis van dam Economi-
felen en ceerd tieve uitgaven schattingen, kunst voor de sche Zaken en
Wesseling gegenereerde netto input-out- economie van Kunstzaken,
(1985) omzetten put model Amsrerdam Kamer van

finale productie Koophandel
arbeidsjaren werk voor Amster-

dam



Kruyt, Li 1983 jacht Nederland direct uitgaven en inkomsten
Bt Oskam 1 (excl. van jagers
(1987) 1984 additio- directe inkomensover-

nele dracht doorjagers
effecten) arbeidsjaren werk
indirect toegevoegde waarde
(alleen invloed op betalings-
werk- balans
gele- financiële aspecten
genheid) voor de overheid

NRIT 1985 watersport Nederland direct consumptieve uitgaven
(1988) en indirect toegevoegde waarde

sportvisse- arbeidsjaren werk
riJ fiscale opbrengst

Van 1985 sport
Puffelen,
Reijnen
en Vel-
thuisen
(1988)

Nederland direct consumptieve uitgaven
indirect arbeidsjaren werk

bruto toegevoegde
waarde
ínkomensvorming
finale productie
fiscale opbrengst
weglekeffect door in-
voer

stuwend primaire en economische Koninklijke
verzor- secundaire betekenis van de Nederlandse
gend data en jacht Jagersvereniging

schattingen;
analyse van
goederen
en dien-
stenstroom;
kosten-ba-
ten analyse

stuwend primaire en inzicht in natio- Ministerie van
verzor- secundaire naal-economische Landbouw en
gend data en betekenis i.v.m. Visserij, Minis-

schattingen, beleidsafwegin- terie van Eco-
input-out- gen nomische Zaken
put model

stuwend primaire en bepaling Ministerie van
verzor- secundaire macro-econo- Welzijn, Volks-
gend data en mische betekenis gezondheid en

schattingen, i.v.m. afspraak Cultuur
input-out- in EEG;
put model, inzicht in effec-
dynamische ten van ander
analyse via overheidsbeleid;
model voor inzicht in inkom-
Nederland- sten en uitgaven
se econo- van georgani-
mie seerde sport



Tideman 1987 toerisme Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire lesboek voor
(1988) en recrea- verzor- data MBOIHBO;

tie gend inzicht in het
reisverkeer,
i.h.b. in de
marktsituatie,
invloedsfactoren
en ontwikkelin-
gen

NRIT 1987 attractie- Nederland direct inkomsten en uitgaven stuwend primaire en actualisering eer- Club van Elf
(19896) punten indirect van attractiepunten verzor- secundaire dere studie

geïndu- additionele consump- gend data, i.v.m. nieuwe
ceerd tíeve uitgaven input-ou- nota toeristisch

arbeidsjaren werk tput model beleid
invloed reisverkeers-
balans

Julien 1987 kunst en Groningen direct omzet stuwend primaire en economische Provinciaal be-
(1989) cultuur (provincie indirect aantal betaald werkza- verzor- secundaire betekenis kunst stuur van Gro-

(profess- en gemeen- geïndu- me personen gend data en bepalen i.v.m. ningen
ionele te; voor de ceerd schattingen beleidsbepaling
kunst en gemeente al- (excl.
amateur- leen directe additio-
kunst) effecten) nele

effecten)

NRIT 1987 evenemen- Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend primaire en inzicht in aard, Ministerie van
(1989a) ten uitgaven door evene- verzor- secundaire omvang en bete- Economische

mentorganisatoren gend data en kenis van evene- Zaken
schattingen menten i.v.m.

nieuwe nota toe-
ristisch beleid



NRIT 1989 toerisme Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire vaststellen beste- Ministerie van
(1990a) en recrea- indirect arbeidsjaren werk verzor- data, dingen en werk- Economische

tie (indirect finale productie gend input-out- gelegenheidsef- Zaken
alleen put model fecten i.v.m.
voor nieuwe nota
werkge- toeristisch beleid
legen-
heid)

NEl 8r. 1991 toerisme Rotterdam direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire economische Ontwikkelings-
ETAS en recrea- en indirect finale produc[ie verzor- data en betekenis vastel- bedrijf van de
(1992) tie Rijnmond geïndu- toegevoegde waarde gend schattingen, len; gemeente Rot-

ceerd arbeidsjaren werk input-out- als nulmeting terdam
put model voor beleid en

als opstap voor
analyses op deel-
aspecten

NRIT 1992 toerisme Nederland direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire ontwikkelingen, Ministerie van
(1993a) en recrea- indirect arbeidsjaren werk verzor- data, bestedingen en Economische

tie (indirect finale productie gend input-out- werkgelegen- Zaken
alleen put model heidseffecten
voor vaststellen i.v.m.
werkge- evaluatie van
legen- nota toeristisch
heid) beleid



NEI 1992 toerisme Zuid-Hol- direct consumptieve uitgaven stuwend secundaire economische Provincie
(1993) en recrea- land indirect finale productie verzor- data, betekenis van de Zuid-Holland

tie alge- geïndu- toegevoegde waarde gend input-out- toeristisch-recre-
meen, ceerd arbeidsjaren werk put model atieve sector;
toespitsing perspectief voor
op kust, nabije toekomst;
watersport, aangrijpingspun-
cultuur I ten voor beleid
oude
steden I
historie,
attracties
en op con-
gressen

SEO, 1991- toerisme Nederland, direct consumptieve uitgaven stuwend primaire en prognoses voor Ministerie van
ZKA en 1996 en recrea- onderscheid verzor- secundaire toeristisch-re- Economische
NIB tie naar vakan- gend data, creatieve ontwik- Zaken
(1993) tieregio's schattingen keling;

en progno- inzicht in toeris-
ses, econo- tisch-recreatieve
metrisch markt;
model simulaties gene-

reren



Hendriks, 1992 profes- Utrecht direct netto inkomsten instel- stuwend primaire en potentieel en Gemeente U-
Verhorst sionele (gemeente) indirect lingen verzor- secundaire economische trecht afdeling
(1993), kunst en waar- additionele consump- gend data, betekenis in Economische
STOGO schijnlijk tieve uitgaven input-out- beeld brengen Zaken en dienst
i.s.m. ook ge- arbeidsjaren werk put model om kunst als Culturele Zaken
ETAS induceer- gegenereerde omzetten economische

de effec- sector te kunnen
ten profileren

Gemeente 1992 Nijmeegse Nijmegen direct consumptieve uitgaven stuwend primaire inzicht in bezoe- Gemeente
Nijme- Zomer- (excl. data kers: aantal, ken- Nijmegen,
gen, feesten verblijfs- merken, gedrag dienst economi-
(1993) en trans- en waardering sche zaken

port- voor de Zomer-
kosten) feesten;

i.v.m. beleid

NRIT 1992 evene- Nederland direct consumptieve uitgaven
(1994) menten uitgaven door evene-

mentorganisatoren

stuwend secundaire actualisering eer- Ministerie van
verzor- data en dere studie; Economische
gend schattingen beleidsrelevante Zaken

informatie van
diverse onder-
zoekingen evalu-
eren

Frieling 1992 schouw- Nijmegen direct netto inkomsten instel- stuwend primaire inzicht in econo- N.V. Mensec
en Ver- I burg en lingen verzor- data mische betekenis
horst 1993 concert- additionele consump- gend i.v.m. gemeente-
(1994) gebouw tieve uitgaven lijke bezuinigin-

gen



Gratton 1993 VVV Arn- Regio Arn- direct consumptieve uitgaven stuwend primaire betekenis van ANVV, Minis-
en Jókóvi hem, hem, data consumenten- [erie van Eco-
(1994) Zuid-Ve- Zuid-Velu- dienstverlening nomische Za-

luwe en we en de door de VVV ken, Provincie
De Liemers aangeven, i.v.m. Gelderland
Liemers onderbouwing

van bijdragen
van bedrijfsleven
aan de VVV

~`Recreatie' staat voor vrijetijdsbesteding buitenshuis zonder overnachting. De minimale duur ervan verschilt in de diverse
rapporten.
`Toerisme' staat daarentegen voor vrijetijdsbesteding met minimaal één overnachting buiten de eigen woning.
In verband met internationale definities zijn in een aantal studies ook de effecten van zakelijk toerisme en zakelijke recreatie
meegenomen.

2 De begrippen direct, indirect en geïnduceerd zijn gebruikt overeenkomstig de uitleg in hoofdstuk 4.

3 Consumptieve uitgaven zijn de uitgaven van bezoekers van de onderzochte voorzieningen, dan wel van de participanten aan de
onderzochte vormen van vrijetijdsbesteding.

a De begrippen stuwend en verzorgend zijn gebruikt overeenkomstig de uitleg in ~ 4.4. In de studies van het ETI-Zeeland (1968),
ETI-FFriesland (1979) en NRIT (1983) is niet gelet op bewoners die in de eigen provincie met vakantie gaan, waardoor strikt
genomen de effecten van deze verzorgende invloed zijn meegeteld. Omdat het aannemelijk is dat het aantal bewoners dat de
vakantie in de eigen provincie doorbrengt relatief laag is, is evenwel het aandeel van de verzorgende effecten in de einduitkomst
van de rapporten waarschijnlijk laag.



Bijlage 5: Mondelinge enquête voor
evenementbezoekers

Goedenavond, ik ben van de katholieke universiteit Brabant. Wij zijn bezig
met een onderzoek onder de bezoekers van het evenement Popwerk. Het
onderzoek is gericht op de economische betekenis van het evenement. Zou ik
heel kort enkele vragen mogen stelten?

MAN~VROUW Resp:
TIJDSTIP: Enq:

1 IN WELKE GEMEENTE WOONT U?
IN:
0 Ammerzoden 0 s'-Hertogenbosch 0 Rosmalen
0 Berlicum 0 Hedel 0 Schijndel
0 Boxtel 0 Helvoirt 0 St. Michelsgestel
0 Den Dungen 0 Liempde 0 Vlijmen
0 Esch 0 Maasdriel 0 Vught
0 Haaren
Andere gemeente, namelijk ..............................

2 HOE LAAT BENT U VANDAAG BIJ POPWERK AANGEKOMEN?

3 BEZOEKT U DE POPWERK IN GEZELSCHAP VAN ANDERE
MENSEN?
0 Ja, met anderen samen
0 Nee, alleen -- ) vraag 5

4 WAT IS DE SAMENSTELLING VAN HET GEZELSCHAP WAARMEE
U HIER BENT (UZELF MEEGEREKEND)?
..... kinderen (15 jaar of jonger)
..... volwassenen (16 jaar of ouder)

5 ZOU IK MOGEN WETEN HOE OUD U BENT?
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6 ZOD U MORGEN OF OVERMORGEN WILLEN MEEWERKEN AAN

HET TELEFONISCH INVULLEN VAN EEN WAT UITGEBREIDER
VRAGENLIJSTJE. DAARIN WORDEN VRAGEN GESTELD OVER UW
BEZOEK HIER AAN DE POPWERK, OF U VLAK VOOR OF VLAK
NA UW BEZOEK NOG IETS ANDERS GEDAAN HEEFT IN DE STAD
EN WAT U DAARBIJ HEEFT UITGEGEVEN. IN TOTAAL DUURT
DAT EEN KLEINE 10 MINUTEN.
Bij aarzeling benadrukken dat:
- de informatie die u geeft wordt anoniem verwerkt
- wij gebruiken uw telefoonnummer beslist niet om u thuis lastig te vallen

met reclame en dergelijke
- uw medewerking is belangrijk voor het slagen van het onderzoek
-(eventueel) Het maakt voor ons niet uit dat u slecht bereikbaar bent. Wij

proberen het toch meerdere keren. Als het dan nog niet is gelukt, dan is
dat jammer voor ons.

MAG IK DAN UW TELEFOONNUMMER NOTEREN?
TELEFOONNUMMER : . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EN NAAR WIE MOETEN WIJ DAN VRAGEN?:
..........................................................................



Bijlage 6: Telefonische enquête voor
evenementbezoekers

ENQUÈTE BEWONERS

Enq.: Resp.:
le poging: 2e poging: 3e poging:

Goedemorgen (-middag I-avond), u spreekt met ............ van de vakgroep
vrijetijdwetenschappen van de katholieke universiteit Brabant. Ik bel u in
verband met uw bezoek afgelopen zondag aan Popwerk in 's-Hertogenbosch.
U heeft toen enkele vragen beantwoord van een van onze medewerkers en
verklaarde u bereid tot het invullen van een iets uitgebreidere vragenlijst.
(Indien het moment niet uitkomt: afspraak maken voor een gunstiger tijdstip)

UW BEZOEK AAN POPWERK
Manlvrouw
8 BEZOCHT U POPWERK DIT JAAR VOOR HET EERST OF WAS U

IN EERDERE JAREN OOK AL EENS GEWEEST?
0 Eerste keer
0 In eerdere jaren ook al eens geweest

9 WELK RAPPORTCIJFER VAN 0 TOT EN MET 10 GEEFT U VOOR
DE KWALITEIT VAN POPWERK?
(0-waardeloos, 10-zeer hoge kwaliteit)
Cijfer .............

10 HEEFT U POPWERK ALLEEN 'S-MIDDAGS BEZOCHT OF BENT
U ER S' AVONDS OOK GEWEEST? (voor 18.00 is middag, erna is
avond NB alleen avond kan niet, gezien tijdstip van mondelinge
enquête)
0 alleen 's middags
0 's middags en 's avonds

11 HOE LANG BENT U ZONDAG BIJ POPWERK GEWEEST:
a 's middags: ........ UUR
b 's avonds: ........ UUR
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12 HEEFT U DIE DAG TIJDENS UW UITSTAPJE NOG IETS ANDERS

GEDAAN IN 'S-HERTOGENBOSCH? (NB Het gaat om alle activiteiten
die u in de tijd tussen uw vertrek van huis en uw terugkomst thuis heeft
gedaan in de gemeente 's-Hertogenbosch. Meerdere antwoorden zijn
mogelijk. )
0 niets --1 vraag 14
0 horeca bezocht
0 etalages bekeken of gewinkeld in het stadscentrum
0 de warenmarkt bezocht
0 aan een georganiseerde stadswandeling deelgenomen
0 in de oude straten van het stadscentrum gewandeld (anders dan via een

georganiseerde stadswandeling)
0 bezienswaardige gebouwen binnengegaan, namelíjk

......................................................
0 rondvaart op de Binnendieze gedaan
0 musea, galeries of andere tentoonstellingen bezocht, namelijk

......................................................
0 schouwburg, theater of concertpodium bezocht, namelijk

......................................................
0 andere activiteiten, namelijk

13 HOE LANG BENT U DIE DAG IN TOTAAL MET DEZE ANDERE
ACTIVITEITEN IN 'S-HERTOGENBOSCH BEZIG GEWEEST?
a 's middags ...... UUR
b 's avonds ....... UUR

14 MET WELK VERVOERMIDDEL WAS U NAAR POPWERK
GEREISD? ( Het gaat om het vervoermiddel waarmee u het grootste deel
van de afstand aflegde)
0 Trein
0 Particuliere auto of motor
0 Touringcar
0 Streek- of stadsbus
0 Anders, namelijk .........................

UITGAVEN BIJ POPWERK
15 HOEVEEL HEEFT U DIE DAG BIJ POPWERK UITGEGEVEN AAN:

..... b programmaboekjes of folders van het evenement

..... c eten en drinken bij de stands van popwerk (dus niet bij de café's
aan de Markt of elders in de stad)

..... d overige goederen en diensten m.n. van de popmarkt (o.a. elpees,
cd's, posters, t-shirts, sieraden, kleding)
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16 VOOR HOEVEEL PERSONEN HEEFT U DAARBIJ GEMIDDELD

GENOMEN BETAALD?
..... Personen

17 HEBBEN ANDERE MENSEN DIE DAG NOG ONKOSTEN VOOR U
BETAALD BIJ POPWERK?
0 Ja -- ~ vraag 18
0 Nee -- ~ vraag 19

18 HOEVEEL HEBBEN ANDEREN VOOR U PERSOONLIJK BETAALD
BIJ POPWERK AAN:
..... b programmaboekjes en folders van het evenement.
..... c eten en drinken bij de stands van popwerk (dus niet bij de café's

aan de Markt of elders in de stad)
..... d overige goederen en diensten m.n. van de popmarkt (o.a. elpees,

cd's, posters, t-shirts, sieraden, kleding)

UITGAVEN BUITEN POPWERK

19 HOEVEEL HEEFT U DIE DAG TIJDENS UW UITSTAPJE BUITEN
POPWERK OM NOG UITGEGEVEN IN 'S-HERTOGENBOSCH
AAN:
..... a eten en drinken (bij de gewone, vaste, café's,

rants e.d.)
parkeren
bezoek toeristische of recreatieve
vervoer per taxi, bus of huurfiets
tanken van brandstof
andere doelen, namelijk

instellingen

cafetaria's, restau-

20 VOOR HOEVEEL PERSONEN HEEFT U DAARBIJ GEMIDDELD
GENOMEN BETAALD?
..... Personen

21 HEBBEN ANDERE MENSEN DIE DAG NOG ONKOSTEN VOOR U
BETAALD BUITEN HET EVENEMENT MAAR WEL IN 'S-HERTO-
GENBOSCH?
0 Ja -- ~ vraag 22
0 Nee -- ~ vraag 23
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22 HOEVEEL HEBBEN ANDEREN NOG VOOR U PERSOONLIJK

BETAALD IN 'S-HERTOGENBOSCH AAN:
..... a eten en drinken
..... c parkeren
..... d bezoek toeristische of recreatieve instellingen
..... e vervoer per taxi, bus of huurfiets
..... f tanken van brandstof
..... g andere doelen, namelijk

DE REDEN WAAROM U DIE DAG POPWERK BEZOCHT
23 HAD U SPECIAAL VOOR POPWERK UW WONING VERLATEN?

(Enq. lees eventueel de antwoordmogelijkheden voor)
0 Ik ben alleen voor een bezoek aan Popwerk naar buiten gegaan. --1

vraag 25
0 Ik ben ook voor een aantal andere activiteiten naar buiten gegaan. --1

vraag 24
0 Ik ben voor geheel andere activiteiten naar buiten gegaan; mijn bezoek

aan Popwerk was puur toeval -- ~ vraag 49

24 HOE BELANGRIJK WAS POPWERK VOOR U IN VERGELIJKING
TOT DIE ANDERE ACTIVITEITEN BIJ UW BESLISSING OM UW
WONING TE VERLATEN? (Enq. lees eventueel de antwoorden voor)
0 Het was de doorslaggevende reden
0 Het was een belangrijke reden
0 Het was niet echt belangrijk, maar ook niet echt onbelangrijk
0 Het was een onbelangrijke reden
0 Het speelde geheel geen rol, het bezoek aan Popwerk was puur toeval

-- ) vraag 49

25 WELKE VAN DE VOLGENDE PUNTEN WAREN VOOR U EEN
REDEN POPWERK TE BEZOEKEN? (Enq. lees alle mogelijkheden
voor, meerdere antwoorden toegestaan)
a Optreden van eenlenkele bepaalde band(s)
b De popmarkt
c Popwerk in brede zin ( de combinatie van verschillende bands en de

popmarkt)
d Gezelligheid en sfeer
e Ontmoeten van bekenden bij het evenement
f Andere reden, namelijk

.......................................................
g Geen reden (puur toevallig bezoek)
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26 WELKE VAN DEZE REDENEN WAS VOOR U DE BELANG-

RIJKSTE?
Letter : ...............

27 STEL DAT POPWERK IN EEN ANDERE PLAATS IN DE BUURT
WAS GEWEEST EN NIET IN 'S-HERTOGENBOSCH. ZOD U ER
DAN NAAR TOE ZIJN GEGAAN?
0 Ja
0 Nee
0 Weet niet

28 STEL DAT POPWERK NIET WAS DOORGEGAAN. WAT ZOD U
DAN HEBBEN GEDAAN IN DE TIJD DIE U NU BIJ HET EVENE-
MENT HEEFT DOORGEBRACHT?
0 Thuisgebleven
0 Iets anders gedaan in 's-Hertogenbosch
0 Iets anders gedaan buiten 's-Hertogenbosch
0 Weet niet

29 Zie vraag 12 èn 19 of resp. nog andere activiteiten deed! Indien niet
--1 vraag 49
STEL DAT POPWERK NIET WAS DOORGEGAAN. ZOD U DE
ANDERE ACTIVITEITEN DIE U TIJDENS UW UITSTAPJE HEEFT
GEDAAN DAN NOG HEBBEN GEDAAN IN 'S-HERTOGENBOSCH?
0 Ja, alle -- ~ vraag 49
0 Deels --1 vraag 31
0 Nee --1 vraag 49
0 Weet niet -- ) vraag 49
0 N.v.t. (geen andere activiteiten ondernomen) --) vraag 49

31 WELKE ANDERE ACTIVITEITEN ZOD U TOCH WEL HEBBEN
GEDAAN IN 'S-HERTOGENBOSCH?
(enqueteur loop activiteiten bij vraag 12 na)!
.....................................................................................
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TENSLOTTE NOG EEN PERSOONLIJKE VRAAG:
49 WAT IS HET HOOGSTE OPLEIDINGSNIVEAU DAT U VOLTOOID

HEEFT OF WAARMEE U OP DIT MOMENT BEZIG BENT? (Enq.
noteer bij twijfel de naam van de opleiding)
0 Geen
0 Lagere school
0 Lagere beroepsopleiding
0 Middelbare algemene opleiding (mavo)
0 Middelbare beroepsopleiding
0 Hogere algemene opleiding (havo, vwo)
0 Hogere beroepsopleiding
0 Universiteit

DIT WAS DE LAATSTE VRAAG. IK DANK U VRIENDELIJK VOOR UW
MEDEWERKING AAN HET ONDERZOEK.
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ENQUÊTE EXTERNE BEZOEKERS

Enq.: Resp.:
le pogíng: 2e poging: 3e poging:

Goedemorgen (-middag I-avond), u spreekt met ............ van de vakgroep
vrijetijdwetenschappen van de katholieke universiteit Brabant. Ik bel u in
verband met uw bezoek afgelopen .... aan het evenement Popwerk in 's-Herto-
genbosch. U heeft toen enkele vragen beantwoord van een van onze medewer-
kers en verklaarde u bereid tot het invullen van een iets uitgebreidere vragen-
lijst. (Indien het moment niet uitkomt: afspraak maken voor een gunstiger
tijdstip)

UW BEZOEK AAN POPWERK
Manlvrouw
8 BEZOCHT U POPWERK DIT JAAR VOOR HET EERST OF WAS U

IN EERDERE JAREN OOK AL EENS GEWEEST?
0 Eerste keer
0 In eerdere jaren ook Popwerk bezocht

9 WELK RAPPORTCIJFER VAN 0 TOT EN MET 10 GEEFT U VOOR
DE KWALITEIT VAN POPWERK?
(0-waardeloos, 10-zeer hoge kwaliteit)
Cijfer .............

10 HEEFT U POPWERK ALLEEN 'S MIDDAGS BEZOCHT OF BENT
U ER S'-AVONDS OOK GEWEEST? (voor 18.00 is middag, erna is
avond NB alleen avond kan niet, gezien tijdstip van mondelinge
enquête)
0 alleen 's middags
0 's middags en 's avonds

11 HOE LANG BENT U ZONDAG BIJ POPWERK GEWEEST:
a 's middags: ........ UUR
b 's avonds: ........ UUR
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12 HEEFT U DIE DAG TIJDENS UW UITSTAPJE NOG IETS ANDERS

GEDAAN IN 'S-HERTOGENBOSCH? (NB Het gaat om alle activiteiten
die u in de tijd tussen uw vertrek van huis en uw terugkomst thuis heeft
gedaan in de gemeente 's-Hertogenbosch. Meerdere antwoorden zijn
mogelijk. )
0 niets -- ) vraag 14
0 horeca bezocht
0 etalages bekeken of gewinkeld in het stadscentrum
0 de warenmarkt bezocht
0 aan een georganiseerde stadswandeling deelgenomen
0 in de oude straten van het stadscentrum gewandeld (anders dan via een

georganiseerde stadswandeling)
0 bezienswaardige gebouwen binnengegaan, namelijk

..................................................
0 rondvaart op de Binnendieze gedaan
0 musea, galeries of andere tentoonstellingen bezocht, namelijk

...................................................
0 schouwburg, theater of concertpodium bezocht, namelijk

.....................................................
0 ander evenement bezocht, namelijk

.....................................................
0 andere activiteiten, namelijk

13 HOE LANG BENT U MET DEZE ANDERE ACTIVITEITEN IN 'S-
-HERTOGENBOSCH BEZIG GEWEEST?
a 's middags ...... UUR
b 's avonds ....... UUR

14 MET WELK VERVOERMIDDEL WAS U NAAR POPWERK GE-
REISD? (Het gaat om het vervoermiddel waarmee u het grootste deel van
de afstand aflegde)
0 Trein
0 Particuliere auto of motor
0 Touringcar
0 Streek- of stadsbus
0 Anders, namelijk .........................

UITGAVEN BIJ POPWERK
15 HOEVEEL HEEFT U DIE DAG BIJ POPWERK UITGEGEVEN AAN:

..... b programmaboekjes of folders van het evenement

..... c eten en drinken bij de stands van popwerk (dus niet bij de café's
aan de Markt of elders in de stad)

..... d overige goederen en diensten m.n. van de popmarkt (o.a. elpees,
cd's, posters, t-shirts, sieraden, kleding)
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16 VOOR HOEVEEL PERSONEN HEEFT U DAARBIJ GEMIDDELD

GENOMEN BETAALD?
..... Personen

17 HEBBEN ANDERE MENSEN DIE DAG NOG ONKOSTEN VOOR U
BETAALD BIJ POPWERK?
0 Ja -- ~ vraag 18
0 Nee --1 vraag 19

18 HOEVEEL HEBBEN ANDEREN VOOR U PERSOONLIJK BETAALD
BIJ POPWERK AAN:
..... b programmaboekjes en folders van het evenement.
..... c eten en drinken bij de stands van popwerk (dus niet bij de café's

aan de Markt of elders in de stad)
..... d overige goederen en diensten m.n. van de popmarkt ( o.a. elpees,

cd's, posters, t-shirts, sieraden, kleding)

UITGAVEN BUITEN POPWERK
19 HOEVEEL HEEFT U DIE DAG TIJDENS UW UITSTAPJE BUITEN

POPWERK OM NOG UITGEGEVEN IN 'S-HERTOGENBOSCH
AAN :
..... a eten en drinken (bij de gewone, vaste, café's,

rants e.d.)
parkeren
bezoek toeristische of recreatieve
vervoer per taxi, bus of huurfiets
tanken van brandstof
andere doelen, namelijk
..........................................

instellingen

cafetaria's, restau-

20 VOOR HOEVEEL PERSONEN HEEFT U DAARBIJ GEMIDDELD
GENOMEN BETAALD?
..... Personen

21 HEBBEN ANDERE MENSEN DIE DAG NOG ONKOSTEN VOOR U
BETAALD BUITEN HET EVENEMENT MAAR WEL IN 'S-HERTO-
GENBOSCH?
0 Ja -- ) vraag 22
0 Nee --1 vraag 23
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22 HOEVEEL HEBBEN ANDEREN NOG VOOR U PERSOONLIJK

BETAALD IN 'S-HERTOGENBOSCH AAN:
..... a eten en drinken (bij de gewone, vaste, café's, cafetaria's, restau-

rants e.d.)
..... c parkeren
..... d bezoek toeristische of recreatieve instellingen
..... e vervoer per taxi, bus of huurfiets
..... f tanken van brandstof
..... g andere doelen, namelijk

DE REDEN WAAROM U DIE DAG POPWERK BEZOCHT
34 MAAKTE U DIE DAG EEN UITSTAPJE NAAR 'S-HERTOGEN-

BOSCH VANUIT UW WOONPLAATS OF WAS U TOCH AL IN DE
BUURT?
0 Uitstapje vanuit woonplaats --1 vraag 44
0 Op vakantie in de buurt --1 vraag 35
0 Op doorreis van ene vakantie-adres naar het andere --1 vraag 35
0 Anders, namelijk .. .. ... .. ... --1 vraag 35

35 VANUIT WELKE (VERBLIJFS-)PLAATS BENT U DAN NAAR
POPWERK TOEGEKOMEN?
0 's-Hertogenbosch -- ) vraag 37
0 Andere plaats, namelijk ... ................. -- ) vraag 36

36 IN WELKE PLAATS OVERNACHTTE U DE NACHT NA UW
BEZOEK?
0 's-Hertogenbosch -- ~ vraag 37
0 Andere plaats, namelijk .......... ... ....... --1 vraag 44

37 HOE BELANGRIJK WAS POPWERK VOOR UW BESLISSING OM
IN 'S-HERTOGENBOSCH TE OVERNACHTEN?
0 Het was de doorslaggevende reden
0 Het was een belangrijke reden
0 Het was niet echt belangrijk, maar ook niet echt onbelangrijk
0 Het was een onbelangrijke reden
0 Het speelde geheel geen rol -- ~ vraag 44

38 HOEVEEL NACHTEN VERBLEEF U DAAR IN TOTAAL'?
..... nachten
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39 IN WAT VOOR SOORT ACCOMMODATIE OVERNACHTTE U?

0 Hotel
0 Camping
0 Bungalowpark
0 In het huis van familie, vrienden, kennissen
0 Andere accommodatie, namelijk ....................

40 KUNT U AANGEVEN HOEVEEL U TIJDENS DAT VERBLIJF IN
TOTAAL HEEFT UITGEGEVEN IN 'S-HERTOGENBOSCH AAN:
..... a Overnachtingen
..... b Vervoer
..... c Drankjes, hapjes, maaltijden in horecagelegenheden
..... d Winkelen, boodschappen
..... e Overige uitgaven

41 VOOR HOEVEEL PERSONEN GEMIDDELD BETAALDE U MET
DEZE UITGAVEN HET VERBLIJF (UZELF MEEGEREKEND)?
..... PERSONEN

42 GAVEN ANDERE MENSEN MISSCHIEN NOG GELD UIT IN
'S-HERTOGENBOSCH VOOR UW VERBLIJF DAAR?
0 Ja --1 vraag 43
0 Nee -- ~ vraag 44

43 KUNT U AANGEVEN HOEVEEL ANDERE MENSEN VOOR UW
VERBLIJF UITGAVEN IN 'S-HERTOGENBOSCH AAN:
..... a Overnachtingen
..... b Vervoer
..... c Drankjes, hapjes, maaltijden in horecagelegenheden
..... d Winkelen, boodschappen
..... e Overige uitgaven

44 HOE BELANGRIJK WAS POPWERK BIJ UW BESLISSING OM DIE
DAG UW TIJD IN 'S-HERTOGENBOSCH DOOR TE BRENGEN?
0 Het was de doorslaggevende reden
0 Het was een belangrijke reden
0 Het was niet echt belangrijk maar ook niet echt onbelangrijk
0 Het was een onbelangrijke reden
0 Het speelde geheel geen rol
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45a WELKE VAN DE VOLGENDE PUNTEN WAREN VOOR U EEN

REDEN POPWERK TE BEZOEKEN? (Enq. lees alle antwoorden
voor, meerdere antwoorden zijn toegestaan!)
a Optreden van een~enkele bepaalde band(s)
b De popmarkt
c Popwerk in brede zin (de combinatie van verschillende bands en de

popmarkt)
d Gezelligheid en sfeer
e Ontmoeten van bekenden bij het evenement
f Andere reden, namelijk

...............................................................................
g Geen reden (puur toevallig bezoek)

45b WELKE VAN DEZE REDENEN WAS VOOR U HET BELANGRIJK-
STE?
Letter : . . . . . . . . . . . . . . .

46a WAT VINDT U VAN 'S-HERTOGENBOSCH. IK NOEM EEN AAN-
TAL PUNTEN DIE MISCHIEN EEN ROL SPELEN BIJ UW OOR-
DEEL OVER DE STAD. WILT U BIJ ELK PUNT AANGEVEN OF U
VINDT DAT HET GELDT VOOR 'S-HERTOGENBOSCH?

Ja Nee Weet niet
a Historische stad
b Winkelstad
c Marktstad
d Culturele stad
e Saaie stad
f Gezellige stad
g Stad met veel leuke evenementen
h Een te drukke stad
i Ander oordeel, namelijk

46b WELK VAN DE GENOEMDE PUNTEN BEPAALT HET MEEST
HET BEELD DAT U VAN 'S-HERTOGENBOSCH HEEFT?
Letter .........
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47 HAD U AL EENS EERDER IN UW VRIJE TIJD 'S-HERTOGEN-
BOSCH BEZOCHT? ' ~
0 Nee -- ~ vraag 48c
0 Ja -- ~ HOE LANG WAS HET GELEDEN DAT U DAT DE

LAATSTE KEER DEED? (laatste keer voor het bezoek aan Popwerk
~ eventueel de laatste keer voordat de respondent zijn vakantie in de
buurt doorbracht)
..... maanden
..... jaren

48a DENKT U DAT U IN DE TOEKOMST 'S-HERTOGENBOSCH NOG
EENS ZULT BEZOEKEN IN UW VRIJE TIJD?
0 Nee
0 Ja --1 OVER HOEVEEL TIJD DENKT U DE STAD NOG EENS
TE BEZOEKEN?
...... Maanden
...... Jaren
0 Weet niet

48b Indien bij vraag 47 of vraag 48a een periode van maximaal 1 maand
is geantwoord, anders -- 1 vraag 48c
HOE VAAK ONGEVEER BEZOEKT U IN EEN JAAR
'S-HERTOGENBOSCH IN UW VRIJE TIJD (VOOR UW
GENOEGEN)?

48c Alleen voor respondenten die (mede) vanwege Popwerk in
's-Hertogenbosch waren (zie vraag 44)
Zo'n evenement als Popwerk vormt dat voor u een aanleiding om een
keer extra naar 's-Hertogenbosch te gaan of zou u zonder Popwerk een
dezer dagen ook wel naar de stad zijn gekomen?
0 Ja, een reden om een keer extra te gaan
0 Ja, ik kom vrijwel alleen in de stad als er iets bij-

zonders te doen is
0 Nee, ik zou zonder Popwerk ook wel een dezer dagen

naar 's-Hertogenbosch zijn gegaan
0 Weet niet
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TENSLOTTE NOG EEN PERSOONLIJKE VRAAG:
49 WAT IS HET HOOGSTE OPLEIDINGSNIVEAU DAT U VOLTOOID

HEEFT OF WAARMEE U OP DIT MOMENT BEZIG BENT?
0 geen
0 Lagere school
0 Lagere beroepsopleiding
0 Middelbare algemene opleiding
0 Middelbare beroepsopleiding
0 Hogere algemene opleiding
0 Hogere beroepsopleiding
0 Universiteit

DIT WAS DE LAATSTE VRAAG. IK DANK U VRIENDELIJK VOOR UW
MEDEWERKING AAN HET ONDERZOEK.



Bijlage 7: Representativiteit van de
telefonische response

De respondenten van de telefonische enquëte zijn voor vier vragen uit de
mondelinge enquête zijn vergeleken met mensen uit de non-response groep.
De non-responsegroep omvat de mensen die telefonisch onbereikbaar waren of
deelname weigerden. Voor drie van de 52 uitgevoerde toetsen wijst de uit-
komst op een statistisch significant verschil (tabel B-7.1). Omdat het aantal
toetsen hoog is, kan dit toeval zijn. Er is dus geen reden om te twijfelen aan
de representativiteit van de respondenten bij de telefonische enquête.

Tabel B-7.1: Een vergelijking tussen personen uit de response en non-
response groep ( significantie van verschillen). ~`

Woon- Aantal personen
Sexe plaats Leeftijd in gezelschap

BBT
bewoner ns ns ns 0,05
externe bezoeker ns ns ns 0,10

Bevrijdingsfestival
bewoner ns 0,05 ns nt
externe bezoeker ns 0,10 ns nt

Boulevard: festival
bewoner ns ns ns ns
externe bezoeker ns ns ns 0,10

Boulevard: voorstelling
bewoner ns ns ns ns
externe bezoeker ns ns ns ns

Judo Dames en herenteams
bewoner nt nt nt nt
externe bezoeker ns ns ns ns

Judo Heren
externe bezoeker nt ns ns ns

Popwerk
bewoner ns ns ns ns
externe bezoeker 0,10 ns ns ns

Proeverij
bewoner 0,10 ns ns ns
externe bezoeker nt ns ns ns

~` Voor de vergelijking op sexe is de chi-kwadraat toets gebruikt, voor de overige
variabelen de Mann-Whitney U test.
Uitkomsten: ns- niet significant

0,05- significant bij de gebruikelijke a-0,05
0,10- significant bij a-0,10
nt- niet toetsbaar i.v.m. randvoorwaarden van de toets.



Bijlage 8: Verantwoording logistische en
multipele lineaire regressies

A LOGISTISCHE REGRESSIE VOOR DE KANS OP UITGAVEN BIJ HET
EVENEMENT

Respondenten zijn bij aanvang verdeeld in twee groepen: degenen die geld
uitgeven bij de evenementen en degenen die dat niet doen. Bij evenementen
waarvoor entree wordt geheven geeft uiteraard iedereen geld uit. Bij gratis
toegankelijke evenementen is dat echter niet zo. Voor deze gratis evene-
menten is nagegaan of er verschil is tussen de twee groepen bezoekers.
Hiertoe zijn zij voor diverse actorkenmerken met elkaar vergeleken (tabel
B-8.1). Significante verschillen komen voor bij de variabelen `uurb;~' en
`belang', ofwel de duur van het bezoek aan het evenement en het belang
van het evenement voor de komst naar de stad.
De op ordinaal niveau gemeten variabele `belang' is gehercodeerd tot een
binaire dummyvariabele `doel'. Deze variabele `doel' heeft de waarde `1'
als het evenement de doorslaggevende reden is om de stad in te gaan. In
alle andere gevallen geldt `doel' - 0.
Vervolgens is voor de gratis evenementen nagegaan of een logistische
regressievergelijking mogelijk is met de variabelen `uurb;~', `doel',
`herkomst' en dummy-variabelen voor het bezochte evenement.
De variabelen `uurb;~' en `doel' worden in deze procedure meegenomen
omdat bekend is dat zij elk afzonderlijk in ieder geval significant samenhan-
gen met het bestedingsgedrag van evenementbezoekers. De variabele
`herkomst' verdeelt de bezoekers in bewoners en externe bezoekers. Deze
variabele wordt in de procedure meegenomen omdat nog onbekend is of er
een relatie is tussen de `herkomst' en het bestedingsgedrag van bezoekers
bij het evenement. De dummyvariabelen voor de evenementen worden om
dezelfde reden toegevoegd. Door alle variabelen tegelijk in de procedure
mee te nemen, kan worden nagegaan of zij tegelijkertijd invloed uit oefenen
op het bestedingsgedrag van de evenementbezoekers.

Opdracht binnen SPSS:
Logistic regression besteed with uurbij doel herkomst d~ dj d,

~method fstep (lr).

`Uurb;~', `doel' en de dummyvariabele `dz' komen uit deze procedure naar
voren als variabelen die een significante invloed uitoefenen op het al dan
niet uitgeven van geld bij het evenement. De dummyvariabele d, identifi-
ceert de bezoekers van Popwerk.
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Tabel B-8.1: Vergelijking tussen bezoekers die geld besteden bij gratis

evenementen en bezoekers die dat niet doen (signil:icantie
van verschillen). ~`

Belang Vol- Duur Andere
van was- Kin- be- activi-

evene- senen deren zoek teiten
ment in ge- in aan gedaan

Leef- Oplei- voor zel- gezel- evene- in de
tijd ding komst schap schap ment Sexe stad

Bevrijdingsfestival
bewoner ns ns 0,05 ns ns 0,05 nt nt
externe bezoeker ns ns 0,05 ns ns 0,05 nt nt

Boulevard: festival
bewoner ns ns ns ns ns 0,05 ns ns
externe bezoeker ns ns ns ns ns 0,05 nt nt

Popwerk
bewoner ns ns ns ns ns 0,05 ns nt
externe bezoeker ns ns 0,05 ns ns 0,05 ns n[

Proeverij
bewoner ns ns 0,05 ns ns 0,05 nt nt
externe bezoeker 0,05 ns 0,05 ns ns 0,05 nt nt

~` De chi-kwadraat toets is gebruikt voor de vergelijking naar sexe en het al dan niet
ondernemen van andere activiteiten. Voor de overige variabelen is de Kruskall-Wallis test
gebruikt.
Uitkomsten: ns - niet significant

0,05 - significant bij a-0,05
0,10 - significant bij a -0,10
nt - niet toetsbaar i.v.m. randvoorwaarden van de toets.

- Er is gecontroleerd op de invloed van eventuele interactie-effecten tussen de
relevante variabelen. Hierbij is dezelfde SPSS-procedure gebruikt. Het
interactie-effect tussen `uurb;~' en `doel' blijkt significant.

- Vervolgens is nagegaan of de bezoekers bij de evenementen met entreebeta-
ling ook kunnen worden meegenomen in de logístische regressieverge-
lijking. Voor de evenementen waarvoor een toegangsprijs wordt geheven is
de dummyvariabele `entree' toegevoegd (entree-l voor evenementen met
entreebetaling, entree -0 voor gratis toegankelijke evenementen). Daar-
naast zijn de al bekende variabelen `uurb;~', `doel' `dz' en het interactie-
effect tussen `uurb;~' en `doel' gehanteerd. Ook hier is weer dezelfde
SPSS-procedure gebruikt. Alle variabelen én het interactie-effect worden
opgenomen in de vergelijking.

- Ten slotte is gecontroleerd of het na deze uitbreiding van de logistische
regressievergelijking nog zinvol is om andere interactie-effecten op te
nemen in de vergelijking. Andere interactie-effecten blijken echter geen
significante invloed uit te oefenen op het al dan niet besteden van geld bij
de evenementen.
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Bovenstaande stappen leiden tot de volgende logistische regressievergelijking
voor het al dan geen geld uitgeven bij het evenement:

Zb;~ - - 2,5 f 1,9 uurb;~ f 2,9 doel f 8,9 entree - 1,4 (uurb;~ ~` doel)
- 1,2 dz

Oorspronkelijke -2 log likelihood- 505,038
Resterende -2 log likelihood- 259,811
Percentage juisie voorspellingen:
- besteders: 97~1a
- niet-besteders: SOqo
- totaal: 91 qo

B LOGISTISCHE REGRESSIE VOOR DE KANS OP UITGAVEN BUITEN HET
EVENEn1ENT

- Bij aanvang zijn de respondenten in twee groepen gesplitst: degenen die
geld uitgeven buiten het evenement en degenen die dat niet doen. Voor deze
twee groepen is vervolgens per evenement en voor verschillende actorken-
merken nagegaan of zij van elkaar verschillen (tabel B-8.2). Bij meerdere
evenementen blijken er voor diverse variabelen significante verschillen te
bestaan tussen de twee groepen. Bezoekers die buiten het evenement nog
geld besteden in de stad zijn bij deze manifestaties jonger, vinden het
evenement minder belangrijk voor hun komst naar de stad en besteden in
totaal meer tijd aan het uitstapje in 's-Hertogenbosch.
De significante verschillen die naar voren komen voor de kenmerken oplei-
dingsniveau en aantal volwassenen in het gezelschap zijn minder duidelijk.
Bij het ene evenement zijn degenen die geld uitgeven gemiddeld hoger
opgeleid, maar bij het andere zijn ze lager opgeleid. Voor de significante
verschillen in het aantal volwassenen in het gezelschap, geldt dezelfde
onduidelijkheid.

- De variabele die het belang van het evenement voor de komst naar de stad
aangeeft, is gehercodeerd tot een binaire variabele `doel'. De oorspronkelij-
ke variabele is namelijk niet te gebruiken voor een logistische regressiever-
gelijking omdat hij op ordinaal niveau is gemeten.

- Vervolgens is nagegaan of het bestedingsgedrag buiten het evenement in een
logistische regressievergelijking kan worden verklaard op basis van de
variabelen `leeftijd', `doel', `uur,~,' en `herkomst' en dummyvariabelen voor
de diverse evenementen. Van deze variabelen lieten de actorkenmerken
`leeftijd', `doel' en `uur,o,' eerder al significante verschillen zien tussen
degenen die geld besteden buiten het evenement en degenen die dat niet
doen. Het actorkenmerk `herkomst' wordt meegenomen in de procedure,
omdat voor dit kenmerk nog niet bekend is of er verschillen zijn tussen de
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twee groepen respondenten. De dummyvariabelen worden toegevoegd om
recht te kunnen doen aan eventuele verschillen in het gedrag van het publiek
bij de verschillende evenementen.
De toets is uitgevoerd met de volgende SPSS-opdracht:

Logistic regression uitgave with leeftijd doel uurtot herkomst d, dz dj d,
ds d6 d,
~method fstep (lr).

Tabel B-8.2: Vergelijking tussen bezoekers die geld uitgeven buiten de
evenementen en bezoekers die dat niet doen (significantie
van verschillen). ~`

Aantal
Belang volwas- Aantal
evene- senen kinde- Duur

ment in ren in stads-
Leef- Oplei- voor gezel- gezel- be-

tijd ding komst schap schap zoek Sexe
BBT

bewoner ns ns 0,05 ns ns 0,05 nt
externe bezoeker ns ns ns 0,05 ns ns nt

Bevrijdingsfestival
bewoner ns ns ns ns ns ns ns
externe bezoeker ns 0,05 ns ns ns 0,05 ns

Boulevard: festival
bewoner 0,10 0,05 0,05 0,05 ns 0,05 ns
externe bezoeker ns ns ns ns O,10 ns ns

Boulevard: voorstelling
bewoner ns ns ns ns ns 0,05 ns
externe bezoeker ns ns ns ns ns 0,05 ns

Judo dames en herenteams
bewoner nt nt nt nt nt nt nt
externe bezoeker 0,10 ns ns 0,10 ns ns 0,05

Judo heren
externe bezoeker 0,10 ns ns ns ns ns nt

Popwerk
bewoner ns 0,05 ns ns ns 0,05 ns
externe bezoeker ns 0,10 ns ns ns 0,05 ns

Proeverij
bewoner ns ns 0,05 ns ns 0,05 ns
externe bezoeker ns ns 0,05 ns ns 0,05 nt

~` Uitkomsten: ns - niet significant
0,05 - significant bij a-0,05
0, l0 - significant bij a-0,10
nt - niet toetsbaar i.v.m. randvoorwaarden van de toets.
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De actorkenmerken `leeftijd', `doel' en `uur,o~' blijken alledrie tegelijk
significant bij te dragen aan de verklaring van het bestedingsgedrag buiten
het evenement. Ook de dummyvariabelen d,, ds, db en d, blijken hieraan bij
te dragen. Deze dummies identificeren de bezoekers van respectievelijk de
Boulevardvoorstellingen, de BBT, het NK Judo heren en het NK judo
dames en herenteams.
Vervolgens is nagegaan of de actorkenmerken opleidingsniveau en aantal
volwassenen in het gezelschap nog kunnen worden opgenomen in de
regressievergelijking. Eerder zijn er voor deze twee actorkenmerken
significante verschillen gesignaleerd tussen besteders en niet-besteders. De
wijze waarop zij samenhangen met bestedingsgedrag was echter niet
duidelijk. Daarom zijn zij tot nog toe buiten beeld gelaten. Omdat oplei-
dingsniveau een ordinaal gemeten variabele is en dus niet kan worden
gebruikt voor de logistische regressie, is de variabele opleidingsniveau
vervangen door twee dummievariabelen. Lageropgeleiden scoren een nul op
beide dummies; middelbaaropgeleiden scoren een I op de dummy o, en een
nul op de dummy o,; hogeropgeleiden scoren een nul op dummy o, en een
1 op de dummy oZ.
De test is uitgevoerd met de volgende SPSS-opdracht:

Logistic regression uitgave with leeftijd doel uurtot d, ds dh d,
~method enter leeftijd doel uurtot d~ ds d~ d,
~method fstep (lr) o, oz volwas.

Opleidingsniveau en het aantal volwassenen blijken echter niet significant
bij te dragen aan de verklaring van het bestedingsgedrag.

- Er is nagegaan of de dummyvariabelen voor de evenementen BBT, NK
Judo heren en NK Judo dames en herenteams vervangen kunnen worden
door een variabele `locatie'. Alledrie de evenementen vinden namelijk
buiten de Bossche binnenstad plaatsvinden.
Het blijkt inderdaad mogelijk om de variabele `locatie' op te nemen in de
vergelijking in plaats van de drie afzonderlijke dummies `d5', `dh' en `d,'.

- Vervolgens is gecontroleerd of er naast deze variabele `locatie' in de regres-
sie vergelijking nog een of twee afzonderlijke dummies kunnen worden
opgenomen voor deze evenementen buiten de binnenstad. Indien de regres-
sievergelijking daardoor sifnificant beter wordt, dan impliceert dat dat het
bestedingsgedrag van bezoekers van de drie evenementen toch nog sterke
verschillen vertoont. Toevoeging van dummyvariabelen voor deze evene-
menten naast de variabele `locatie' blijkt echter niet tot een significante
verbetering te leiden.

- Ten slotte is nagegaan of toevoeging van interactie-effecten de logistische
regressievergelijking nog significant verbetert.
Voor voorstellingbezoekers van de Boulevard blijkt een interactie-effect met
de duur van het uitstapje te bestaan. Opname van dit interactie-effect leidt
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tot een significante verbetering van de vergelijking. Opname van andere
interactie-effecten blijkt niet zinvol.

Voor de bestedingen buiten het
logistische regressievergelijking:

evenement resulteert hiermee de volgende

Zb~, --2,2 f 0,3 uur,~~ f 3,3
f 0,4 ( d, ~` uur,o,)

Oorspronkelijke -2 log likelihood:
Resterende -2 log likelihood:
Percentage juiste voorspellingen:
besteders: 85qa
niet-besteders: 71 qo
Totaal: 80 qo

locatie - 1,6 doel - 0,02 leeftijd - 2,7 d,

850,3
528,8

C MULTIPELE LINEAIRE REGRESSIE VOOR EEN VERKLARING VAN DE
HOOGTE VAN DE UITGAVEN BIJ HET EVENEMENT

- Voor de bezoekers die geld uitgeven bij het evenement is nagegaan of de
hoogte van hun bestedingen kan worden verklaard met diverse potentieel
relevante actorkenmerken en met dummyvariabelen voor de diverse evene-
menten. De actorkenmerken hebben betrekking op de leeftijd van de
respondenten, hun opleiding, het doel waarvoor ze in de stad zijn, hun her-
komst, het aantal volwassenen in hun gezelschap, het aantal kinderen in hun
gezelschap, en de duur van het verblijf bij het evenement.
Allereerst zijn evenwel de bedragen die bij de evenementen zijn uitgegeven
en de tijd die respondenten bij het evenement doorbrengen logaritmisch
getransformeerd. Deze bedragen en tijdsduur zijn namelijk zeer scheef
verdeeld. De nieuwe variabelen heten respectievelijk `logbij' en `loguur'.
De toets is uitgevoerd met de volgende SPSS-opdracht:

regression ~ dependent logbij
I method forward leeftijd opleid doel volwas kinderen herkomst loguur d,
d2 d3 d4 ds d6 d,.

De variabelen `loguur', `kinderen', `herkomst', `d,', `d3' en `d5' blijken tot
voldoende significante verschillen te leiden om te worden opgenomen in de
regressievergelijking (adj. Rz-40,9qo).

- Vervolgens is getoetst of opname van interactie-effecten tussen deze
onafhankelijke variabelen de regressievergelijking significant verbetert.
Opname van de interactie-effecten tussen `loguur' en `herkomst', `loguur'
en `kind', `herkomst' en `d,', `kind' en `ds' blijkt daarbij zinvol.
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- Ten slotte is visueel gecontroleerd of de resterende onverklaarde residuen
voldoen aan de voorwaarden van de multipele regressie-analyse m.b.t. hun
normale verdeling. Deze controle geeft geen aanleiding tot twijfels.

Histogram - Standardized Residual
N Exp N ( ~ - 2 Cases, ..- Normal Curve)
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Figuur B-8.1: Gestandaardiseerde residuen van de uitgaven bij het evene-
ment (verdeling)



212
Voor de bedragen die bij de evenementen worden besteed door bezoekers kan
daarom de volgende multipele lineaire regressievergelijking worden
aangegeven:

Log(geldb,~)- 0,8 f 0,6 Log(uurb;~) f 0,2 herkomst - 0,2 kind f 0,4 d,
f 0,4 d3 f 0,3 d5 f 0,3 {herkomst ~` Log(uurb;~)}
t 0,2 {kind ~` Log(uurb;~)} f 0,07 {kind ~` d5}
- 0,2 {herkomst ~` d3}

Adj. Rz- 42,Sqo

D MULTIPELE LINEAIRE REGRESSIE VOOR EEV VERKLARING VAN DE
HOOGTE VAN DE UITGAVEN BL~ITEN HET EVEIV~A7ENT

Voor de bezoekers die geld uitgeven buiten het evenement is onderzocht of
diverse potentieel relevante variabelen een verklaring kunnen geven voor de
hoogte van de bestedingen. Tot de potentieel relevante variabelen horen
zowel alle actorkenmerken, als de dummyvariabelen d, tot en met d, voor
de diverse evenementen, als de dummyvariabele `detail' voor de openstel-
ling van de detailhandel tijdens het Bevrijdingsfestival, het NK judo dames
en herenteams en tijdens de zaterdag van de BBT.
Omdat zowel de bedragen als de tijd die buiten het evenement zijn besteed,
zeer scheef verdeeld zijn, zijn deze variabelen logaritmisch getransfor-
meerd. De nieuwe variabelen heten respectievelijk logbui en logtijd.

Opdracht in SPSS:

regression ~ dependent logbui
~ method forward leeftijd opleid doel volwas kinderen herkomst sexe
logtijd detail d, d1 dj d4 ds d6 d,.

De variabelen `kinderen', `logtijd', dZ en d4 blijken significant samen te
hangen met de hoogte van `logbui'. Van deze variabelen staat `kinderen'
voor het aantal kinderen in het gezelschap van de respondent, dz identi-
ficeert bezoekers van Popwerk en d4 identificeert bezoekers van het Bevrij-
dingsfestival.
Vervolgens is gecontroleerd of interactie-effecten tussen de vier onaíhanke-
lijke variabelen nog een significante invloed uitoefenen. Dat blijkt niet het
geval te zijn. Er worden daarom geen interactie-effecten in de regressie-
vergelijking opgenomen.
Tenslotte is nagegaan of de onverklaarde residuen voldoen aan de voor-
waarden die gelden voor de regressie-analyse. Visuele controle geeft geen
aanleiding om te veronderstellen dat zij anders dan normaal verdeeld zijn
(figuur B-8.2).
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Histogram - Standardized Residual
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Figuur B-8.2: Uitgaven buiten het evenement: verdeling van gestandaardi-
seerde residuen.

Voor de hoogte van de bedragen die evenementbezoekers buiten de evenemen-
ten uitgeven in 's-Hertogenbosch kan daarom de volgende regressievergelij-
king worden gepresenteerd:

Log(geldb~;)- 1,2 f 0,6 Log(uurb~,) - 0,06 kind - 0,2 d2 - 0,3 d,
Adj. R2- 40,4qo



Summary

This thesis aims to provide insights into the role of leisure in the economic
development of cities. This subject was studied from two different
perspectives. The first perspective questioned the influence which different
ideas about the local economic impact of leisure have upon local state policy.
The second perspectíve focussed upon the real local economic impact which
leisure has in urban development. For both perspectives the analysis combines
the results of literature study and empirical research. The empirical research
focussed on leisure events and leisure event policy in the Dutch city of
's-Hertogenbosch.

THE ECONOMIC IMPACT OF LEISURE AND LOCAL POLICY

Since the 1980s local authorities in the Netherlands appear to have shown
growing interest in the economic impact of leisure in urban areas. In order to
analyse and understand this development a frame of reference has been
constructed. This frame of reference consists of several processes influencing
the position of cities and explaining the opportunities leisure offers for urban
development.

In total, four processes influencing the position of cities are identified:

- Global changes in the spatial organisation of economic production lead to
changing positions of cities in the economic field;

- Decentralisation of tasks and responsibilities from central government to
local authorities, resulting in growing responsibilities of local authorities for
local economic development;

- The relations between local authorities and private firms are changing.
Authorities are withdrawing, while businesses are becoming more impor-
tant, even for attaining policy goals;

- The urban population is changing. In the 1980s appreciation for the urban
environment increased among several groups. The urban environment meets
the interests of new households and people with urban lifestyles. Leisure is
one of their most important interests.

In addition, four other processes were signalled which are important for
understanding the opportunities leisure offers for urban economic develop-
ment:
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- The relations between the public, commercial and voluntary sectors in

offering leisure facilities are changing. The commercial sector is becoming
more important.

- Legitimations for public sector leisure policy are shifting. The belief in the
`merit good value' of some leisure facilities, for instance cultural supply,
and `equal access policies' are no longer unquestioned. New legitimations
are arising, for instance the usefulness of leisure facilities as tool for urban
development.

- For many people varying leisure facilities have become valuable goals on
their own.

- The total supply of leisure facilities has increased. This goes together with
increasing differentiation in leisure facilities and growing participation of
people in leisure activities. However this growing participation in varying
activities means that consumers participate in leisure activities more
irregular.

As a result of these processes interest in the opportunities leisure offers for
urban development grows. Three kinds of ideas about the local economic
impact of leisure have been identified. These ideas differ in the effects they
stress:

1 The production effect emphasize~ the effects leisure activities have in terms
of production, employment an~ creation of income. Expansion of local
leisure facilities is thought to ir ,rease production and employment.

2 The environment effect stress~ s the importance of local leisure facilities for
the quality of a city as a place to live or to visit. By increasing this quality
a city can attract new residents and visitors, whose expenditure will support
the local economy. By actively attracting high income, highly educated new
residents, cities can not only generate more consumer spending, but can
also become more attractive for the location of businesses.

3 The image effect emphasizes that leisure facilities can support the image
and reputation a city has among potential new residents, visitors or those
who can influence the location of businesses and real estate developments.
A good image and reputation are thought of great importance for attracting
these new residents, visitors, businesses and investment.

After the construction of this frame of reference for the city of
's-Hertogenbosch the local policy for leisure events in the 1980s and 1990s
was analysed. This research aimed to analyse and explain the real int7uence of
the three different concepts of local economic impact of leisure on urban
policy.

In total, four cases of policy development for leisure events were analysed. In
each case the policy was made within a different department of the local
government. The analysis led to the conclusion that although in most cases one
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or two of the concepts about the effects of leisure were a consideration in the
policy development process, these considerations were almost never
considered to be really important. The only excep[ion was formed by the local
policy for cultural events: because of their expected image effect some local
cultural events are heavily subsidized by the local authorities.

In order to explain these findings two different means of explanation were
used. The first explanation looked at the influence of discernable leisure policy
styles in the four different cases. Following Bramham et al (1989) six possible
leisure policy styles were identified. These styles differ in their vision of the
tasks and responsibilities of local authorities for leisure. The marketing style,
for instance, includes all three effects of leisure for local economic
development.
The analysis of the influence of leisure policy styles in the four cases showed
that the marketing style is a relatively new style. Support for the marketing
style developed no earlier than the end of the 1980s. Because of its newness,
the marketing style has a weak position in respect to other styles which have a
longer tradition among the policymakers and administrators in the different
policy departments. The weak position of the marketing style is not only true
in respect to other leisure policy styles, but also in respect to other influences,
for instance contacts with other organisations, time squeeze or the task of the
public authorities in maintaining civil order.
From this perspective it is remarkable that the image effect from the marketing
style is so much valued in cultural events policy. This has several causes.
Traditionally the cultural department of 's-Hertogenbosch operated from a
welfare-oriented leisure policy style which stresses the importance of equal
access for everyone. However, at the end of the 1980s it was recognized that
the goals of this policy were financially unattainable: cultural tastes are simply
too varied to afford cultural provision for all. As a result this welfare-oriented
style was weakened as a policy legitimation. In this situation, stressing the
image-effect is beneficial for the cultural department. It meets the criticism
that cultural policy has too little effects on the cultural profile of the city. It
also matches the relations which exist between the cultural department and
several cultural institutions and cultural event organisations. So the strongly
valued interest in the image effect of cultural events actually arises from a
specific situation within the cultural policy.

Although the developments within local policy explain why the local
authorities of 's-Hertogenbosch in general have little interest in the economic
effects of leisure events, this raises the question whether the low interest in the
marketing style of leisure policy can be generalised to other cities and to
policies for other leisure activities. Generalisation seems incompatible with the
perception of growing interest in the economic effects of leisure. Still, in most
cities the marketing style for leisure policy is a rather new style. As was seen
ín 's-Hertogenbosch this newness gives it in principle a weak position.
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It is also possible that 's-Hertogenbosch forms the exception and that economic
justifications for leisure policy are more important in other cities. However, if
this is true, the question arises why 's-Hertogenbosch differs from other cities.
A possible explanation was found in the earlier identified processes, influen-
cing the position of cities and and explaining the opportunities leisure offers
for urban development. 's-Hertogenbosch is special in two significant ways:
since the 1970s the employment and population in the city have grown almost
continually in contrast to the decline many other cities went through. It is
possible that because of these fortunate developments the local authority in
's-Hertogenbosch emphasizes local urban development less than the authorities
in other cities. This could mean that the weak position of the marketing style
in 's-Hertogenbosch is not only the result of its newness but also a lack of
necessity.

UNDERSTANDING THE ECONOMIC IMPACT OF LEISURE FOR URBAN
DEVELOPMENT

Increasing the understanding of the economic impact of leisure for urban
development was the purpose of second research perspective in this study. In
terms of the three local economic effects of leisure identified earlier, this
research perspective focusses upon the production effect. Empirical research
was done on visitor expenditure at seven events in the city of
's-Hertogenbosch, in order to measure the local economic impact of these
events as well as to explain variations in visitor spend.

Before the empirical research commenced, however, thirty Dutch reports of
previous economic impact studies were analysed to gather insight into the
actual results and problems of these studies in the Netherlands. Among these
studies were reports of well established institutions as well as reports which
got much publicity. Most of these studies aim to measure the `total economic
effect' which leisure brings into an area over a specific period of time. This
`total economic effect' includes the impact of leisure activities of visitors to
the area as well as the impact of residents. The real economic growth that
leisure brings into an area and which mainly results from the leisure
expenditure of visitors, gets much less attention in the studies. This carries the
risk that the economic development which leisure can bring in an area gets
less attention than it actually deserves.
In addition the strong focus upon measuring the economic impacts of varying
types of leisure in an specific area and during a specific period leads to results
which have little meaning for the understanding of the economic impact of
leisure. The research findings are informative for the study region but are
difficult to generalize. Due to the many differences between the impact
studies, even a comparison of the results of varying reports does not result in
more generalisable insight.
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Finally, the literature study shows that economic impact studies in the
Netherlands suffer from severe limitations. Reliable data are often lacking. Ad
hoc data surveys can help to measure the direct effects, but they are not useful
for measuring indirect and induced effects. In addition, many research reports
show serious mistakes in the use of the data which are available. There is, for
instance, too little attention paid to the relation between consumer expenditures
and specific leisure activities, which results in measuring impacts which are
not caused by these leisure activities. The same effects can also be counted
twice. Furthermore, in measuring the impacts of leisure expenditures of
residents induced effects are sometimes calculated. The calculation of these
induced effects is however meaningless, as the leisure expenditures of these
residents are already an induced effect of the activities by which they earn
their income. The calculation of induced effects is valuable only in measuring
the real regional growth leisure brings to a region.

The short comings of previous impact studies are mainly caused by the lack of
a well-founded framework for measuring the economic impacts. The current
study provides such a framework. Because of the focus on urban development
in this book, the framework is concentrated on the measurement of the local
economic growth created by leisure. The framework is based on the
exportbase theory, empirical information about leisure behaviour and on
international literature about economic impacts (e.g. Tiebout, 1962; Archer,
1976; Myerscough, 1988).
In judging the growth effects of consumer expenditures two elements are
important in the framework. The first is the relation between the consumer
expenditures and the leisure facilities examined. When these leisure facilities
are the reason for the presence of consumers in a city, all their expenditure
may be judged as a consequence of these leisure facilities, including
expenditure at non-leisure facilities. Still, this does not mean that their
expenditure really results in local economic growth. Local economic growth
only occurs as far as their expenditure leads to extra money flowing into the
local economy. When it is likely that the money would have been spent in the
city anyway, even in the absence of the leisure facilities examined, growth
does not occur, although of course these `deadweight expenditures' also cause
some economic effects. For the local economy, however, the effects of
deadweight expenditures are mainly ditributional (Seaman, 1987). For this
second element a distinction between residents and external visitors is impor-
tant. The spending of external visitors always leads to growth. Resident
expenditures, however, are mostly deadweight. The only exception occurs
when the visit of residents to local leisure facilities can be considered as
import substitution.

This framework was used to measure the impact of seven leisure events in the
city of 's-Hertogenbosch. As many data had to be gathered especially for this
research, this impact measurement is mainly concentrated on the direct effects
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resulting from visitor expenditures. Little attention was given to the direct
effects caused by other flows of money to the event organisers, especially paid
by sponsors, authorities and stall keepers. The direct effects were all
calculated in terms of the amounts of money which form extra expenditures
for the local economy. Indirect and induced effects couldn't be calculated.
In applying this framework for measuring the impacts of leisure events it
became clear that in the case of events a third element has to be added for
judging the local growth effects of consumer expenditures. This third element
concerns a correction for the consumer expenditures to non-local organisations
which rent stands at the event. After the event these expenditures leave the
local economy together with the external stall keepers (Long 8z Perdue, 1990).
Therefore the local economy does not benefit from them. It is even possible
that they result in a drain on the local economy. After all, as far as the
consumer expenditures to these non-local stall keepers are deadweight
expenditures, their spending to external organisations which are operating in
the city temporarily presents a loss for the local economy.

For the city of 's-Hertogenbosch none of the examined events led to a
decrease in the local economy. However, the mean visitor expenditure which
really brought growth to the local economy varied between the events from
one guilder per visitor to thirty-five guilders per visitor. It was estimated that
the visitors to the seven events together led to a direct growth effect of
approximately 2.5 million guilders in real extra expenditure for the local
economy. In addition the event organisers themselves brought about 0.6
million guilders from non-local financiers into the local economy, including
rental payments by non-local stallholders.

The data for the expenditures of the event visitors in 's-Hertogenbosch were
not just used for measuring the economic impact. They were also analysed to
explain the amount of money people spent during attendence at the event or
elsewhere in the city. This was done using a combination of logistic regression
analysis and multiple linear regression analysis. This combination made it
possible to account for those visitors who did not spent any money at the event
or elsewhere in the city, as well as to use a logarithmic transformation of
expenditures and the time spent at the event in the multiple linear regression.
The logarithmic transformation was necessary as these variables originally
displayed a very skewed distribution which conflicted with the conditions of
the multiple linear regression. Although the transformation solved this
problem, the non spending behaviour of some visitors could no longer be
explained by the multiple linear regression. After all a logarithm of zero does
not exist. Therefore, logistic regression was used to describe the probability
that people spent any money. Multiple linear regression was then used to
analyse the amounts of money spent by those who really spend money.
This research lead to very interesting findings. Firstly, it appeared that the
chance that a visitor spends money at the event rises as this person stays a



221
longer time at the event and visits the city especially because of the event.
However, the time stayed at the event is less influential for a person coming
especially for the event than for a person visiting the city also for other
reasons. Furthermore, and very understandably, the chance that expenditure is
made also rises if the visitor has to pay an entrance fee for visiting the event.
Finally visitors at one of the free events were found to be less likely to spend
money at the event than the visitors to other events.
Secondly, for the people really spending money at the event, it was found that
expenditure per person depends on several variables. In general, the spending
per person rises if a visitor stays a longer time at the event, if he comes from
outside the region of 's-Hertogenbosch, and if he visits some specific events.
However, the expenditure per person decreases as the number of children in
the visitor party rise. In addition to these influences there are some interaction
effects. The number of children in the party strengthens the influence of the
time spent at the event. For visitors to one specific event the number of
children has less of a dampening influence on expenditure. Furthermore the
time spent at the event is more influential on the expenditure of visitors living
outside the region of 's-Hertogenbosch than on the spend of residents. At one
specific event the visitors living outside the region spent relatively less than
similar visitors at other events.
The likelihood that event visitors spent money elsewhere in the city, outside
the event, appeared to increase with the total time they spent on their trip in
the city, including the event visit. However, the chance is less for visitors
coming especially for the event, for elder visitors and for visitors of one
specifíc event. For visitors to this specific event, however, the total trip time
has slightly more influence on their chance on spending money elsewhere in
the city. Finally, the location of an event in the city centre, near to other
leisure facilities, seems to increase the chance of expenditure outside the
event. However, this apparent location effect could also be caused by other
factors, like the season or the commitment of visitors to the event theme.
These factors were not controlled for in the research.
Finally for the visitors really spending money elsewhere in the city, the
amount of money spent per person increases as the time spent outside the
event increases. However it decreases as the number of children in the party
rises and when people visit some specific events.

In combination with knowledge about local economic growth these findings
about the expenditures of event visitors lead to the following practical
recommendations for increasing the local economic development effect of
events:

1. First of all an event should be attractive enough to bring visitors to the
city, preferably visitors living outside the region to the city. The events
in 's-Hertogenbosch showed that aitractiveness can be created by a
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sociable and cosy atmosphere, as well as by very specific activities which
attract people committed to these activities.

2. The event should not offer so many activities that visitors spend all their
available time in the event itself. Visits to other facilities in the city
should be stimulated. Although the expenditures at the event increase
with the time stayed at [he event, the mean expenditure per hour
decreases with the time spent at the event. The same is true for
expenditure elsewhere in the city. So it appears preferable that visitors
split their time between the event and other activities.

3. The event should preferably take place on a day, for which can be
expected that the purposed visitor segment has plenty of time. This
increases the chance of a lengthy visit including a visit to the event as
well as other facilities in the city.

4. The supply of consumer products and services at the event should
preferably be controlled by local organisations as this keeps the visitor
expenditures in fïrst instance in the local economy. Non-local
organisations leave the city after the event and take their revenues with
them.

5. Young adults who are not accompanied by children are preferable event
visitors. Young adults appear to undertake more activities outside the
event during their visit to the city. Futhermore the mean expenditure per
person is less for visitors accompanied by children.

6. Localisation of an event near other leisure facilities seems to be
favourable. In 's-Hertogenbosch visitors to events nearby other leisure
facilities do more leisure activities outside the event.

Although the combination of logistic regression and multiple linear regression
appeared to be very useful for a better understanding of the expenditures of
event visitors, it is also clear that more research is advisable for a further
improvement of the explanation. The multiple linear regression equations
explain just a little bit more than 40q of the variance in the expenditures. For
the logistic regression equations still a large part of the -2 log likelihood
remains. In addition the real spending behaviour at the event is still too often
forecasted wrongly by the logistic regression equation: although 97qo of those
visitors who spend money at the event are forecasted right, the comparable
figure for those who do not spend anything at the event is just SOqo.
Furthermore, it is still not clear why visitors of some events spend more or
have more chance of spending money. The influence of the location of events
close to other leisure facilities is also unclear.
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matig gebruikt als argument voor uitbreiding ofverbetering van stedelijke
vrijetijdsvoórLieningen met de inzet van gemeenschapsgelden. Toch is er
vaak weinig harde informatie over te verwachten effecten.

In Inkomen en uitgaan wordt de economische betekenis van vrijetijd voor
stedelijke ontwikkeling vanuit twee invalshoeken benaderd.
De eerste invalshoek gaat in op actuele opvattingen over de economische
betekenis die vrijetijd voor steden kan hebben dankzij haar invloed op het
imago, het leefinilieu en~of de produktie in steden. Ook worden.de ver-
schillende veranderingsprocessen in steden en in de vrijetijd besproken,
waar de huidige belangstelling voor deze opvattingen mee verbonden is.
Tenslotte wordt voor één lokale situatie, te weten de ontwikkeling van
beleid voor evenementen in 's-Hertogenbosch, geanalyseerd welke invloed
actuele opvattingen over lokaal-economische effecten van vrijetijd in wer-
kelijkheid uitoefenen. In tegenstelling tot de verwachting blijken de poten-
tiële effecten van evenementen op de lokale economie vaak toch nog
onderbelicht te blijven in het beleidsproces.
De tweede invalshoek stelt het effect van vrijetijdsbesteding op de lokaal
economische produktie centraal. De stand van zaken en de knelpunten in
het Nederlandse onderzoek naar dit produktie-efiect komen aan bod, even-
als de wijze waarop de economische groei die vrijetijdsbesteding in een
stad genereert idealiter wordt gemeten.
Deze wijze wordt voor een aantal evenementen in 's-Hertogenbosch gede-
monstreerd.
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