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Mogelijke richtingen hotelbeleid (1) 
 Er zijn enkele richtingen mogelijk bij het voeren van 

hotelbeleid: 
 

1. Totaalverbod uitbreiding/toevoegingen 
 

2. Volledig vrijlaten 
 

3. Maastrichts model: alleen toevoegen bij 
haalbaarheidsonderzoek en vernieuwend concept 
 
a. binnen marktruimte (eerst komt eerst maalt) of 
b. vernieuwend concept minimaal 15% aanvullende 
vraag 
 
 



Mogelijke richtingen hotelbeleid (2) 
 
1. Totaalverbod uitbreiding/toevoegingen 

 

Te verwachten consequenties: 

 

Monopoliepositie bestaande hotels,  

Weinig vernieuwing, 

Mogelijk te weinig capaciteit bij nieuwe 
ontwikkelingen zoals uitbreiding MECC 
 
 

 



Mogelijke richtingen hotelbeleid (3) 
 
2.   Volledig vrijlaten 

 

Te verwachten consequenties: 

 

Vrije markt bepaalt 

Overaanbod 

Leegstand  
 
 

 



Mogelijke richtingen hotelbeleid (4) 
 3. Maastrichts model: alleen toevoegen bij 

haalbaarheidsonderzoek en vernieuwend concept 
a. binnen marktruimte (eerst komt eerst maalt) of 
b. vernieuwend concept minimaal 15% aanvullende 
vraag 
 

Te verwachten consequenties: 

 

a: geen invloed op vernieuwing aanbod 

b: a.d.h.v. objectieve berekening marktruimte 
uitbreiding toestaan met optimale vernieuwing en 
oog voor bezetting bestaande hotels 

 



Mogelijke richtingen hotelbeleid (5) 
 
- Raad in verleden meermalen gekozen voor 

Maastrichts model 

 

- Ook gevolg keuzes in leefbaarheidsdiscussie: 
inzetten op meerdaags toerisme 



Gemaakte keuzes: 
Maastrichts model (3b) 

• Eerst ruimtelijke afweging 

 

• Dan conform het hotelbeleid bij initiatieven 
vanaf 8 kamers toetsen op:  
 

– Financiële haalbaarheid 

 

– Ruimte in de markt 

 

– Genereren voldoende aanvullende vraag 

 

 



Gemaakte keuzes: 
ontwikkeling hotels Maastricht 

• Tussen 2012 en 2017 was de groei van de vraag 
(gemiddeld circa 3% per jaar) groter dan de 
aanbodtoename (gemiddeld ruim 2% per jaar).  
 

• De gemiddeld gerealiseerde kamerprijs daalde. 
De stijging van de kamerbezetting en de daling 
van het prijsniveau compenseren elkaar 
nagenoeg. 

 

 

 

 

 



Gemaakte keuzes: 
ontwikkelingen toeristische 
overnachtingen Maastricht 

 

 

 
 

Bron: Toeristenbelasting, bewerkt door ZKA 

 

 



Gemaakte keuzes: 
leefbaarheid 

• In de afgelopen jaren weinig tot geen klachten 
over bestaande hotels 
 

• In 2017 was er bij de gemeente geen klacht 
bekend  

 



Gemaakte keuzes: 
provinciaal onderzoek 

• Provinciaal onderzoek: het kader van Maastricht 
is een voorbeeld voor andere regio’s 

 

• Weinig piekbezetting op doordeweekse dagen  

 

• De vitaliteit van de hotels in Maastricht voor een 
zeer groot deel hoog; relatief goed t.o.v. andere 
regio’s in Limburg 

 

• Ondernemers in Maastricht zijn sterk gefocust op 
strategie en spelen goed in op wensen van gasten 

 

 



Gemaakte keuzes: 
conclusie ontwikkelingen 

Uit de ontwikkelingen kan geconcludeerd worden 
dat beleidskeuzes geslaagd zijn: 
 

- Toegenomen vraag en aanbod evenwichtig 

- Vitaliteit bestaande hotels hoog 

 



Marktruimte hotelkamers 

• Marktruimtebepaling ZKA (2017) 

 

• 3 scenario’s in kaart gebracht, het pessimistische, 
het realistische en het optimistische 

 

• De geraamde jaarlijkse groeipercentages zijn 
gebaseerd op (inter)nationale, regionale en lokale 
ontwikkelingen 

 

• Dit leidt tot een jaarlijkse groei van het aantal 
kamernachten met circa 2% (pessimistisch), 2,5% 
(realistisch) en 3,25% (optimistisch) per jaar 

 



  

 Het beleid te continueren en actualiseren op de 
volgende punten: 
 

• Het aantal bedden, voor kleinschalige hotels die geen 
haalbaarheidsstudie nodig hebben,  maximaliseren op 
7 kamers én maximaliseren op 21 bedden (max. 3 
bedden per kamer) 

  

• Elke twee jaar de marktruimte in kaart brengen 

 

  

 

Voorstel (1) 



Voorstel (2) 

• Als uitgangspunt  bij toetsing van initiatieven de 
marktruimte uit het realistisch scenario te hanteren 
 

• De datum waarop een hotelvergunning wordt verleend 
is het moment dat de marktruimte wordt 
herberekend. Bij het wegvallen van bestaande hotels 
of het niet uitvoeren  van verleende vergunningen 
komt marktruimte beschikbaar voor een mogelijk 
aanwezige wachtrij met hotelinitiatieven 
 

•  Bij vaststelling zal de nota toeristische verhuur van 
woningen aanvullend zijn aan de hotelnota 

  

 


