
Verzoek om bronnenmateriaal

26 januari 2009
3de herhaald verzoek om bronnenmateriaal
Dinsdag 13 en dinsdag 20 januari heb ik bronnenmateriaal gevraagd van cijfers die in de
Discussienota Masterplan Scheveningen-kust bij het deel Scheveningen Bad zijn gebruikt.
Zie onderstaand verzoek van 13 januari 2009.
Tot op heden heb ik geen informatie ontvangen.
Misschien kunt u in ieder geval laten weten, wanneer u de gevraagde informatie zult sturen.

20 januari 2009
Herhaald verzoek om bronnenmatriaal
Woensdag 14 januari j.l. heb ik onderstaand verzoek om informatie gevraagd. Tot op heden
heb ik nog geen antwoord ontvangen.
Volgens de Wet Openbaarheid Bestuur hoef ik geen beroep op de wet te doen bij het vragen
om informatie. Bij deze doe ik toch een beroep op de WOB.
Kunt u mij laten weten, wanneer ik de informatie kan verwachten.

13 januari 2009
E-mail bericht verzonden aan: scheveningen-kust@dso.denhaag.nl
Onderwerp: Verzoek om bronnenmateriaal

Geachte lezer van dit bericht,

In de Discussienota Masterplan Scheveningen-kust staat bij Scheveningen Bad dat er
jaarlijks 14 miljoen toeristen Bad bezoeken.
Vraag 1: kunt u mij een overzicht sturen van de ontwikkeling van het bezoek aan
Scheveningen-Bad sinds de jaren 60.

In de brochure staat ook dat de bestedingen in 7 jaar met ongeveer 20% is teruggelopen.
Vraag 2: Kunt u mij het bronmateriaal sturen, waaruit deze teruggang blijkt.

Verder staat in de brochure, dat in de periode 2006-2008 de bezettingsgraad van de hotels
gemiddeld is afgenomen van 69% naar 62%.
Vraag 3: Kunt u mij het bronmateriaal sturen, waaruit de daling van de bezettingsgraad
blijkt. Kunt u mij het bronmateriaal sturen voor de verschillende grootte's van de hotels in
Scheveningen Bad en welke zijn meegeteld in de berekening.
Mocht u nog bronmateriaal hebben over de ontwikkeling van de bezettingsgraad in de
periode 1980 - 2008 dan stel ik die ook op prijs.

Tenslotte staat in de brochure, dat de gemiddelde lengte van het hotelverblijf in de periode
2005-2007 is gedaald van 3,5 naar 2,6 nachten.
Vraag 4: Kunt u mij het bronmateriaal sturen waaruit blijkt voor welke hotels, die daling
geldt.

In de discussienota staan geen cijfers over de omzetten en winsten van hotels in
Scheveningen Bad. Het kan zijn, dat de in de brochure opgenomen dalingen gepaard zijn
gegaan, met gestegen omzetten en grotere winsten.
Vraag 5: Kunt u mij bronmateriaal sturen over de omzetten en winsten van de hotels in
Scheveningen Bad.

Bij voorbaat dank,
Chris Sonnemans


