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Geachte voorzitter/leden,

ln uw vergadering van 16 december 2015 hebt u ingestemd met het verlenen van een
jaarlijkse bijdrage aan het TT festival 2016 tot en met 2018. ln deze brief informeren
wij u op hoofdlijnen over de resultaten van het festival over deze jaren. Tegelijkertijd
informeren wij u over ons besluit om ook voor het jaar 2019 een bijdrage beschikbaar
te stellen.

Resultaten TT festivals 2015 tot en met 2018
Vanaf 2015 tot heden is het rr festival georganiseerd door een samenwerkings-
verband tussen de gemeente Assen en een groep Asser (horeca)ondernemers. ln dit
samenwerkingsverband faciliteert de gemeente Assen de randvoorwaarden en geeft
kavels uit aan de deelnemende horecaondernemers. Binnen de kavels zijn de deel-
nemende horecaondernemers verantwoordelijk voor een programmering die zijfi-
nancieren met de verpachting en opbrengst van consumpties. Aan dit samenwer-
kingsverband ligt het 'ambitiedocument toekomst TT festival Assen' ten grondslag.
ln 2013 hebben de gemeente Assen, de provincie Drenthe, het TT Circuit, Gilde Bart,
Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Assen, en MKB Assen Binnenstad samen het
ambitiedocument opgesteld en ondertekend. Het ambitiedocument had een looptijd
van vijf jaar.

Economische en maatschappelijke waarde
ln 2017 heeft de gemeente Assen een onderzoek naar de economische spin-off laten
uitvoeren. Dit onderzoek is uitgevoerd door Brand Consultancy en treft u aan in de bij-
lage bijdeze brief.
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Uit dit onderzoek blijkt dat het festival rendeert voor Drenthe en voor Assen. De netto
mediawaarde van het festival bedraagt € 641.000,--.ln 2017 leverde het festival
€ 359.000,-- op voor Assen en € 259.000,-- voor Drenthe. Dit staat nog los van de in-
directe effecten voor het toerisme voor Assen en Drenthe, dus de herhaalbezoeken
buiten het evenement om. Deze zljn niet meegenomen in het onderzoek, maar
volgens de onderzoekers vertegenwoordigen deze een aanzienlijke waarde.

Naast de economische waarde, kent het festival ook een maatschappelijke waarde.
lnwoners in Drenthe noemen als bekendste evenementen de TT Assen, de Drentse
Fiets4daagse en het TT festival. Het TT festival staat op de derde plaats en wordt
dus gezien als één van de topevenementen van Drenthe. Voor 58% van de Asser
bezoekers is het festival (zeer) belangrijk voor het woonplezier (vergelijkbaar met het
landelijke gemiddelde van 56% voor evenementen in het algemeen). De bezoekers
van het evenement geven aan grote waardering voor en binding met het festival te
hebben. Uit het onderzoek blijkt dat het TT festival een zeer sterk merk is. De waar-
dering is groot (83% ten opzichte van het landelijke gemiddelde voor evenementen
van 81%) en de binding is sterker ontwikkeld dan bij een gemiddeld festival (70% ten
opzichte van het landelijke gemiddelde voor evenementen van 58%). Bezoekers zijn
het festival trouw. Van de bezoeken in 2017 was g3% een herhaalbezoek aan het
festival. Landelijk ligt hiervoor het gemiddelde op 6B%. De bezoekers waarderen het
festival met een 8. Van de niet-Drentse bezoekers geeft 45o/o aân Assen nogmaals te
bezoeken en 35% geeft aan Drenthe nogmaals te bezoeken door een bezoek aan het
festival. Dit betreft dus de herhaalbezoeken buiten het festival om.

Provinciale bijdrage voor 2019
Mede op grond van de overwegend positieve resultaten hebben wij besloten om ook
voor het jaar 2019 een bijdrage beschikbaar te stellen, ter grootte van € 125.000,--.
Deze bijdrage is hoger dan voorgaande jaren. De gemeente Assen en de plaatselijke
horeca zijn voornemens de organisatie verder te professionaliseren en deze onder te
brengen in een aparte zelfstandige stichting. Dat voornemen en de verdere ver-
betering van de kwaliteit van het festival zijn voor ons redenen om een hogere bij-
drage beschikbaar te stellen. Wij doen dat alleen voor het jaar 2019. Of er ook sprake
zal zijn van een provinciale bijdrage na2019 laten wij open. Dit kan eventueel later dit
jaar ter besluitvorming aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten kunnen
worden voorgelegd.

Hoogachtend,

G teerde Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter

Onderzoe rand Consultancy
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Merkkracht en economische 
waarde van het TT Festival
Resultaten van de economische waardeanalyse
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1. Introductie

44

Inhoud introductie
• Projectinhoud

• Projectfasering

• Gehanteerde onderzoeksinstrumenten

• Betrokkenen bij het project
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Introductie - Projectinhoud
• De gemeente Assen heeft Hendrik Beerda Brand Consultancy gevraagd een analyse te maken die inzicht biedt in de 

merkkracht en het economische rendement van het TT Festival

• Bij de analyse van het merk TT Festival is gebruik gemaakt van het merkonderzoeksmodel BrandAlchemy™

• Voor de economische analyse van het TT Festival is het MKBA-model (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse-model) 
gehanteerd

• Met de MKBA is het rendement van het TT Festival voor de gemeente Assen en de provincie Drenthe in euro’s 
berekend

• Hierbij zijn op systematische wijze alle (bedrijfseconomische en maatschappelijke) kosten en baten van het TT Festival 
in kaart gebracht

• Bij de berekening van de netto contante waarde van het saldo van de toekomstige kosten en baten zijn de resultaten 
vanuit de twee gehanteerde onderzoeksmodellen (= MKBA en BrandAlchemy™) met elkaar verbonden

66

Introductie - Projectfasering
• Fasering van het project

1. Onderzoek naar de merkkracht
2. Inventarisatie van de maatschappelijke kosten en baten
3. Berekening van de maatschappelijk waarde van het TT Festival voor de gemeente Assen en de provincie Drenthe 

in euro’s
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Introductie - Gehanteerde onderzoeksinstrumenten
• Voor de vaststelling van de economische waarde van het TT Festival zijn de volgende onderzoeksinstrumenten 

gehanteerd:

– Bestaand en nieuw marktonderzoek
• Onder de totale Nederlandse bevolking
• Onder de bevolking van de provincie Drenthe
• Onder de festivalbezoekers

– Interne interviews 
– Interviews onder externe stakeholders
– Analyse van de resultatenrekening van het TT Festival

88

Introductie - Betrokkenen bij het project
• ANP

– Dhr. M. el Mourabit
• AP Producties

– Dhr. B. Erkelens
– Dhr. M. Udinga

• Best Western City Hotel de Jonge
– Dhr. J. Hemmes

• Binnenstadsvereniging MKB Assen
– Dhr. J. Geling
– Dhr. N. Vanderveen

• Café de Pimp
– Dhr. A. Bruins

• De Bonte Wever
– Mw. C. de Ruiter

• Eurol
– Dhr. D. Marsman

• Gemeente Assen
– Mw. T. Boor
– Dhr. S. ten Bosch
– Dhr. R. Wiersema

• Gilde BART
– Dhr. H. Van Hooft

• Marketing Drenthe
– Dhr. L. Borgdorff

• Mennega, restaurant & catering
– Dhr. H. Westera

• Pizzeria Ristorante La Maschera
– Mw. J. Marcis

• Politie Nederland
– Mw. E. Mezach

• Provincie Drenthe
– Dhr. H. Cock

• Racesport.nl
– Dhr. E. Slager

• Stichting Cultureel Hart Assen
– Dhr. L. Dijkema

• Stichting Horeca Markt Assen
– Dhr. R. de Boer
– Dhr.  R. Obbes

• TT Circuit Assen
– Dhr. P. Schörer

• TT Night Ride
– Dhr. J. Puper

• Veiligheidsregio Drenthe
– Dhr. M. Buikema

• Wisecrackers
– Mw. P. Van Stijn
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2. Merkkracht van het TT Festival
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Merkkracht van het TT Festival - Inhoud
• Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy™

• Positie onder de gemiddelde Nederlander

• Positie in Drenthe

• Positie onder bezoekers

• Positie onder stakeholders
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2a. Introductie merkonderzoeksmodel 
BrandAlchemy™
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Introductie merkonderzoeksmodel BrandAlchemy™
• BrandAlchemy™ is een onderzoeksmodel waarmee diep inzicht in merken wordt verkregen 

• Het model is met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld 

• Grootschalig merkenonderzoek met BrandAlchemy™ vindt plaats in de cultuur-, dagattractie-, evenementen-, 
goededoelen-, horeca-, overheids-, retail-, sponsor-, sport- en ziekenhuissector en voor steden, streken en provincies

– Door het matchen van de onderzoeksresultaten uit de verschillende sectoren kunnen gewenste (sponsor)partners 
en ambassadeurs worden geselecteerd

• BrandAlchemy™ vormt ook de basis van het Continu Bezoekersonderzoek met 250 deelnemende 
vrijetijdsorganisaties

• Sinds 2006 zijn 3.000 merken onderzocht en hebben 450.000 respondenten aan de merkenonderzoeken 
deelgenomen
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Theoretische basis van het merkonderzoeksmodel BrandAlchemy™ 
• Een sterk merk ontwikkelt zich in 3 fasen:

1. Bekendheid
2. Waardering 
3. Binding

• Merkkracht wordt in het model verklaard door de invulling van de merkpersoonlijkheid en merkprestatie

• Merkkracht heeft een sterke invloed op het (koop)gedrag van mensen

Bron: BrandAlchemy™, Cultuursector Merkenonderzoek 2016
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Voorbeeld Anne Frank Huis: vrijwel iedereen 
kent de naam, de waardering is sterk 

ontwikkeld en de binding ook

Bekendheid (%)

Waardering (%)

Binding (%)
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BrandAlchemy™ in de pers

Bron: MarketingTribune, 9 mei 2016

Bron: nos.nl, 1 maart 2016

Bron: NRC, 6 juni 2008

Bron: AD, 8 maart 2011

Bron: NRC, 23 maart 2017

Bron: Metro, 6 juni 2015 Bron: nu.nl, 12 april 2016

Bron: Adformatie, 14 juni 2016

Bron: nu.nl, 20 juli 2016

Bron: NRC, 27 december 2011

Bron: Marketingonline, 10 augustus 2017Bron: nu.nl, 5 augustus 2016

Bron: Telegraaf, 30 augustus 2016

Bron: Trouw, 12 april 2017

Bron: AD, 7 juni 2017

Bron: NOS, 5 ausgustus 2016

Bron: Metro, 4 mei 2017
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Inhoud Cultuursector Merkenonderzoek op nationaal niveau onder volwassenen (18+)

• Het nationale onderzoek in de cultuursector onder volwassenen wordt in de even jaren in twee fasen uitgevoerd:

1. Meting van de spontane bekendheid in de verschillende segmenten

2. Nader onderzoek van de 150 spontaan bekendste merken
• Onderzoek op de onderdelen merkkracht (bestaande uit geholpen bekendheid, waardering en binding), 

merkpersoonlijkheid (16 factoren) en merkprestatie (17 factoren)
• Ook worden bezoekintentie, bezoek en groeiverwachting gemeten

Voorbeeldvraag stap 1:
‘Welke Nederlandse culturele festivals en evenementen (van muziek, film, theater,
dans, cabaret, kunst, musea, monumenten etc.) en welke concertseries kent u?’

1616

Inhoud Evenementen Merkenonderzoek op nationaal niveau onder volwassenen (18+)

• Het Evenementensector Merkenonderzoek kent dezelfde opzet als het nationale Cultuursector Merkenonderzoek onder 
volwassenen:

1. Eerst wordt de spontane bekendheid van alle merken in de Nederlandse evenementensector gemeten
2. In het vervolgonderzoek worden de 50 spontaan bekendste merken gemeten op merkkracht, merkpersoonlijkheid, 

merkprestatie, bezoek(intentie), en groeiverwachting

• Het onderzoek monitort de volgende segmenten in de evenementensector:

– Beurzen, jaarmarkten & braderieën
– Festivals
– Sportevenementen
– Stadsfestijnen, parades en optochten
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Inhoud Cultuursector Merkenonderzoek onder jongeren (4 tot 18 jaar)
• In de oneven jaren wordt wederom in twee fasen een nationaal merkenonderzoek uitgevoerd onder jongeren (4 tot 18 

jaar):

1. Meting van de spontane bekendheid in alle segmenten
2. Nader onderzoek van de 150 spontaan bekendste merken

• Onderzoek op de onderdelen merkkracht (bestaande uit geholpen bekendheid en waardering), merkimago
(5 dimensies) en bezoekintentie

• Ook worden de aandachtspunten bij het aantrekken van jongeren onderzocht:
– Belangrijkste informatiebronnen voorafgaand aan het cultuurbezoek
– Besluitvormingsproces binnen gezinnen voorafgaand aan het cultuurbezoek
– Belangrijkste verbeterpunten van het cultuurbezoek voor jongeren

1818

Inhoud Vrije Tijd Merkenonderzoek op provincieniveau onder volwassenen (18+)

• In de oneven jaren wordt per provincie een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkeling van het vrijetijdsaanbod. 

• Het onderzoek maakt duidelijk wat de marktpositie van de vrijetijdsorganisaties is onder de eigen provincie-inwoners

• Per provincie wordt de spontane bekendheid van alle vrijetijdsorganisaties gemeten en vervolgens van de 50 
spontaan bekendste organisaties ook de bekendheid, waardering en binding
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2b. Merkkracht van het TT Festival - Positie 
onder de gemiddelde Nederlander

2020

Nationale top-10 Nederlandse cultuursector onder volwassenen
• De nationale ranglijst van 150 sterkste cultuurmerken wordt aangevoerd door het Anne Frank Huis

1. Anne Frank Huis 
2. VVV Cadeaubon 
3. André van Duin 
4. Pathé 
5. Guus Meeuwis 
6. Rijksmuseum Amsterdam
7. Linda de Mol 
8. Marco Borsato 
9. Ilse DeLange 
10. Herman Finkers 

• Het merk TT Festival komt sinds de eerste meting van het Cultuursector Merkenonderzoek in 2006 niet voor in de 
nationale top-150 onder volwassenen vanwege een te lage spontane bekendheid

• Voor de gemiddelde Nederlander is het TT Festival onzichtbaar als cultureel festival

Bron: BrandAlchemy™, Cultuursector Merkenonderzoek 2006-2016
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Elf festivals hebben een nationale merkstatus bij volwassenen
1. Pinkpop

2. Lowlands

3. North Sea Jazz Festival

4. Uitmarkt Amsterdam

5. Nederlands Film Festival

6. Oerol

7. Parkpop

8. Concert at SEA

9. Parade

10.Appelpop

11.IDFA

Bron: BrandAlchemy™, Cultuursector Merkenonderzoek 2016
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Nationale top-10 Nederlandse cultuursector onder jongeren (4 tot 18 jaar)
• De Nationale Bioscoopbon is bij de jeugd het krachtigste cultuurmerk:

1. Nationale Bioscoopbon
2. Kinderen voor Kinderen
3. Pathé
4. Chantal Janzen
5. Ali B
6. Het Spoorwegmuseum
7. Anne Frank Huis
8. Marco Borsato
9. Nick & Simon
10. Armin van Buuren

• Ook in de culturele jongeren top-150 ontbreekt het merk TT Festival vanwege een te lage spontane bekendheid

Bron: BrandAlchemy™, Cultuursector Merkenonderzoek Jongeren 2017
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Twaalf festivalmerken hebben een nationale reputatie onder jongeren 
• Het festivalmerk op plaats zes, Sensation, is overigens eerder dit jaar gestopt

1. Pinkpop
2. Bevrijdingsfestival
3. Lowlands
4. Zwarte Cross
5. Dance Valley
6. Sensation
7. Concert at SEA
8. North Sea Jazz Festival
9. Parkpop
10. Oerol
11. Parade
12. Appelpop

Bron: BrandAlchemy™, Cultuursector Merkenonderzoek Jongeren 2017
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TT Assen behoort tot de nationale evenementenmerken onder volwassenen
• TT Assen neemt de 9e positie in binnen de nationale top-50 van sterkste evenementenmerken

• De KNVB beker, Amsterdam Gay Pride en North Sea Jazz Festival hebben een vergelijkbare merkkracht als de TT 
Assen

• Het TT Festival ontbreekt in de nationale evenementen top-50 vanwege een te lage spontane bekendheid

Bron: BrandAlchemy™, Evenementen Merkenonderzoek 2016
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2c. Merkkracht van het TT Festival - Positie in 
Drenthe
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TT Festival staat 9e in de Drentse top-50 van sterkste vrijetijdsmerken 
1. Herinneringscentrum Kamp Westerbork
2. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen
3. TT Assen
4. TT Circuit Assen
5. Drentse Fiets4Daagse
6. Drouwenerzand Attractiepark
7. Drents Museum
8. Monumentendorp Orvelte
9. TT Festival
10.Gevangenismuseum
11.Openluchtmuseum Ellert en Brammert
12.Buitencentrum Boomkroonpad
13.Zuidlaardermarkt
14.Veenpark
15.Mooi Wark
16.Hunebedcentrum
17.De Tamboer
18.Bloemencorso Eelde
19.Plopsa Indoor Coevorden
20.De Nieuwe Kolk
21.Attractiepark Sprookjeshof
22.Vlindermarkt Emmen
23.Donderdag Meppeldag
24.FC Emmen
25.Kabouterland

Bron: BrandAlchemy™, Vrije Tijd Merkenonderzoek 2017

26.Rabobank Gouden Pijl
27.RetroPop
28.Ronde van Drenthe
29.C'est la Vie
30.Utopolis
31.ATLAS Theater
32.Pulledagen
33.Shakespearetheater Diever
34.Schouwburg Ogterop Meppel
35.SIVO
36.Full Colour Festival
37.E&O
38.Achilles 1894
39.Rodermarkt Feestweek
40.Drukkerijmuseum Meppel
41.Speelgoedmuseum Kinderwereld
42.HZVV
43.H.V. Hurry-Up
44.FC Assen
45.ACV
46.Astra Service Bioscopen
47.M.V.V. Alcides
48.Vue
49.Museum De Buitenplaats
50.JenS Vesting
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TT Festival is het nummer 3 evenement voor de Drentse bevolking (1)
• De TT Assen en de Drentse Fiets4Daagse zijn de enige Drentse evenementen met meer draagvlak onder de Drentse 

bevolking dan het TT Festival

Bron: BrandAlchemy™, Vrije Tijd Merkenonderzoek 2017
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TT Festival is het nummer 3 evenement voor de Drentse bevolking (2)
• Drie kwart van de Drenten is bekend met het TT Festival; alleen de TT Assen en de Drentse Fiets4Daagse zijn 

bekender

• Onder degenen die deze drie Drentse evenementen van naam kennen, staat het TT Festival wat betreft waardering op 
de eerste plaats en op de bindingspijler op plaats twee, na de TT Assen

Bron: BrandAlchemy™, Vrije Tijd Merkenonderzoek 2017
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2c. Merkkracht van het TT Festival - Positie onder 
bezoekers
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Bezoekersonderzoek van het TT Festival
• Onder de bezoekers van het TT Festival 2017 is ook onderzoek uitgevoerd naar de merkkracht van het festival

• Aan dit online onderzoek hebben 598 bezoekers deelgenomen

• Hierbij is gebruik gemaakt van het Continu Bezoekersonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy, met 250 
deelnemende cultuurorganisaties, waaronder 112 Nederlandse festivals 

• De resultaten van het bezoekersonderzoek van het TT Festival zijn vergeleken met de onderzoeksuitkomsten van deze 
112 festivals
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Merkkracht van het TT Festival onder bezoekers
• Uit het bezoekersonderzoek blijkt dat het TT Festival onder zijn bezoekers een zeer sterk merk is

• De bezoekerswaardering ligt op een hoog niveau

• De binding onder bezoekers is bij het TT Festival veel sterker ontwikkeld dan bij het gemiddelde festival

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2009-2017
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Net Promoter Score™*: internationale graadmeter van klanttevredenheid

*Net Promoter Score is a registered trademark of Satmetrix Systems, Inc., F. Reichfeld, and Bain & Company, Inc 

Vraagstelling:
‘Hoe waarschijnlijk is het dat u het TT Festival 

zult aanbevelen bij anderen?’

Berekening
Net Promoter Score

Promotor: 109

Criticaster:

% Promotors

Passief tevredene: 87 % Criticasters

-/-

21 43 65 Net Promoter Score

=
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Net Promoter Score™ van het TT Festival
• Bezoekers van het TT Festival zijn zeer tevreden: het saldo van promotors en criticasters ligt op 43 procent; bij het 

gemiddelde Nederlandse festival is deze score 30 procent

• De hoge bezoekerstevredenheid blijkt ook uit het hoge rapportcijfer dat het TT Festival van de bezoekers krijgt: 8,0

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2009-2017
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Maar liefst 93 procent van de bezoekers in 2017 bezocht het TT festival eerder

• Bij het gemiddelde Nederlandse festival ligt dit herhaalbezoekpercentage op 68 procent

• De bezoekers van het TT Festival zijn dus uitzonderlijk trouw

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2009-2017
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Ook de herhaalbezoekintentie ligt op een uitzonderlijk hoog niveau
• De trouw van het publiek van het TT Festival blijkt niet alleen uit het hoge herhaalbezoek, maar ook uit de enorm hoge 

intentie tot herhaalbezoek: 88 procent van de bezoekers van 2017 zegt zeker weer terug te komen en 10 procent 
waarschijnlijk wel

– Bij het gemiddelde festival liggen deze percentages respectievelijk op 66 en 24

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2009-2017
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Voor 58% van de Assense bezoekers is het TT Festival (zeer) belangrijk voor het woonplezier

• Bij het gemiddelde festival is dit percentage vergelijkbaar onder de bezoekende inwoners uit de vestigingsplaats (56%)

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2009-2017
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Een kwart van de bezoekers komt in de eerste plaats voor de TT Assen
• 60 procent van de bezoekers komt uitsluitend voor het TT Festival

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2017
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Prettige sfeer is het belangrijkste kenmerk van het TT festival
• Het TT Festival scoort verder bovengemiddeld goed op de factoren horecavoorziening, leuk/ontspannend aanbod en 

prettige bezoekers

• De scores zijn lager dan gemiddeld op de factoren kwaliteit, vernieuwing, bereikbaarheid, prijs/kwaliteit en 
onderscheidende programmering

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2009-2017
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Redelijker prijzen is het meest genoemde verbeterpunt
• Bovengemiddeld veel bezoekers raden de festivalorganisatie aan om de programmering kwalitatiever, vernieuwender 

en afwisselender te maken en de parkeergelegenheid te verbeteren

• Minder kritiek dan gemiddeld is er op de horeca en informatieverstrekking

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2009-2017

38

23
19 19

17
14 14

10
8 7 7 6 6

4 4 3 3

21

30

10

16

10
8 9

2

14

4 4

13
15

6
2 2 3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Verbeterpunten TT Festival versus het gemiddelde festival onder bezoekers (%) 

TT Festival

Gemiddelde festival

4040

Het imago is bijzonder uniek, actief, goedig, mannelijk, opgewekt en ruig 
• Op de merkpersoonlijkheidsfactoren creatief, sympathiek en non-conformistisch zijn de scores van het TT Festival erg 

laag

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2009-2017
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Gemeente Assen is de bekendste partner van het TT Festival
• Ook het TT Circuit Assen kent de meerderheid van de bezoekers als festivalpartner

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2017
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2d. Merkkracht van het TT Festival - Positie 
onder stakeholders
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Positie van het TT Festival onder stakeholders (1)
• De geïnterviewde, externe stakeholders (= de betrokkenen buiten de gemeentelijke organisatie) zijn zonder 

uitzondering enthousiast over het TT Festival. Men ervaart het als een sfeervol stadsfestijn dat zich in de eerste 
plaats op de inwoners van Assen en omgeving richt. Het festival is goed voor het imago van Assen en belangrijk voor 
de stadspromotie in de regio, en dan in het bijzonder voor de horeca en retail.

• Echte trots bestaat er echter niet met betrekking tot het TT Festival, die richt zich op de Grand Prix-wedstrijden op het 
TT Circuit; het TT Festival wordt gezien als een afgeleide van dit unieke, internationale topevenement 

• De (muziek)programmering van het TT Festival wordt niet als verrassend of van hoge kwaliteit ervaren, maar volgens 
de geïnterviewden draait het TT Festival ook voornamelijk om het feest

• Sommige stakeholders vinden dat de programmering sterker gekoppeld zou moeten worden aan de TT en de 
motorsport in het algemeen

Bron: interviews externe stakeholders TT Festival

4444

Positie van het TT Festival onder stakeholders (2)
• De horecaondernemers die investeren in de programmering op de zogenaamde ‘vermaakpleinen’ zijn de enige 

betrokkenen die forse kritiek uiten op het festival. De meeste van hen ervaren het risico dat zij tijdens het festival lopen 
als veel te hoog. Men vreest voor een festivaleditie met een enorme financiële strop, bijvoorbeeld veroorzaakt door 
bijzonder slecht weer of door afgelasting vanwege terreurdreiging.

– In de eerste plaats richt de kritiek zich op de grote groep van horecaondernemers en retailers die niet of nauwelijks 
mee-investeren maar wel in sterke mate meeprofiteren van het festival; deze zogenaamde ‘freeriders’ zouden 
volgens hen, bijvoorbeeld via de heffing van precariobelasting op geplaatste food-verkooppunten, moeten 
bijdragen in de organisatiekosten

– Niet alleen vanwege de omzetderving, maar ook om veiligheidsredenen zijn de investerende ondernemers niet te 
spreken over het feit dat elders ingekocht eten en drinken kan worden meegenomen naar de vermaakpleinen

– Over de huidige financiële bijdrage door de gemeente Assen en de Provincie Drenthe zijn veel van deze 
horecaondernemers ook kritisch. Hun ondernemersrisico zou drastisch moeten worden beperkt, bijvoorbeeld door 
een forse donatie door de gemeente Assen en Provincie Drenthe in een garantiefonds, waaruit de investerende 
horecaondernemers kunnen putten bij een negatief resultaat. 

Bron: interviews externe stakeholders TT Festival
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Positie van het TT Festival onder stakeholders (3)
• De geïnterviewde retailers zijn weliswaar enthousiast over het bestaan van het TT Festival vanwege de imago boost 

voor Assen als (winkel)gemeente, maar geven daarnaast aan dat het festival een negatief effect heeft op de retailomzet 
tijdens de festivaldagen. Dit vanwege het schrappen van de koopavond op vrijdag en het wegblijvende winkelpubliek 
door de festivaldrukte. Door het positieve imago-effect is men echter van mening dat het TT Festival over het hele jaar 
bekeken voordelig uitpakt voor de Assense retailers.  

• Over de organisatie van het TT festival zijn de meningen veelal (zeer) positief. De grote meerderheid ervaart de 
organisatoren vanuit de gemeente Assen als prettig en professioneel. De sterke betrokkenheid van de gemeente Assen 
als ‘neutrale partij’ ziet men als een sterke basis. De publiek-private samenwerkingsvorm wordt door sommige 
geïnterviewden als ‘uniek’ en ‘constructief’ benoemd.

• Bij de veiligheidsdiensten zijn enige zorgen over een mogelijke wijziging van de organisatievorm, als de gemeente 
Assen meer op afstand zou komen. Daarmee zou de zorgvuldigheid met betrekking tot het volgen van de afgesproken 
veiligheidsafspraken kunnen verslappen. Deze zorgen zijn gebaseerd op situaties in het verleden waarbij de 
organiserende stichtingen onvoldoende professionaliteit in huis zouden hebben. 

• Een paar kritische opmerkingen worden gemaakt over de enorme plastic afvalberg die elke festivaldag in Assen wordt 
achtergelaten door de festivalgangers (’niet van deze tijd’)  

Bron: interviews externe stakeholders TT Festival

4646

Positie van het TT Festival onder stakeholders (4)
• Over de wenselijkheid van een substantiële groei van het TT Festival zijn vrijwel alle geïnterviewde, externe 

stakeholders het eens. Om verschillende redenen is substantiële groei niet wenselijk, en volgens velen ook niet 
mogelijk:

– De organisatie van de huidige vier festivaldagen vergt al enorme inspanningen voor alle betrokken partijen
– Vanuit de veiligheidsdiensten wordt aangegeven dat in het huidige festivalgebied de veiligheid tot circa 75.000 

bezoekers per dag kan worden gegarandeerd
– Met name op woensdag- en donderdagavond zou groei theoretisch mogelijk zijn, maar de investerende 

horecaondernemers geloven niet dat de hiervoor noodzakelijke verhoging van de investeringen in de 
programmering tot een aanzienlijke bezoekersgroei zal leiden. De betrokkenen geven aan dat in het verleden is 
gebleken dat het aantrekken van grote (en dus dure) artiesten niet rendabel is, omdat de festivalgangers voor het 
feest en niet voor de grote namen komen.

• Een meerderheid van de geïnterviewden neigt ernaar om de woensdagavond als festivalavond te schrappen, omdat 
deze avond, ondanks de investeringen in de programmering, relatief weinig publiek trekt 

Bron: interviews externe stakeholders TT Festival
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3. Economische waarde van het TT Festival

4848

Economische waarde van het TT Festival - Inhoud
a. Introductie van de MKBA

– Doel en uitgangspunten van een MKBA
– Nul- en projectsituatie
– Doorlooptijd en discontovoet
– Kosten en baten

b. Resultaten van de MKBA voor het TT Festival

– Kosten en baten voor het jaar 2017
– Kosten en baten voor de hele doorlooptijd 2017-2116
– Gevoeligheidsanalyses

c. Groeimogelijkheden
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3a. Introductie van de MKBA

5050

Doel en uitgangspunten van een MKBA
• Een Maatschappelijk Kosten Baten Analyse (MKBA) geeft een weergave van de maatschappelijke effecten van een 

investering

• De MKBA neemt alle effecten mee die worden gecreëerd waarbij dubbeltellingen worden vermeden

• De effecten worden zoveel mogelijk in geld uitgedrukt zodat kosten en baten kunnen worden vergeleken

• In het geval van het TT Festival bestaan de effecten uit het verschil in de situatie met project – waarbij het festival 
bestaat – en de situatie zonder project (de ‘nulsituatie’) waarbij het festival niet zou bestaan
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Nul- en projectsituatie
• In de projectsituatie – dus met festival – worden kosten gemaakt en opbrengsten gegenereerd. Dat geldt voor alle 

partijen die betrokken zijn bij de uitgaven van de bezoekers, zoals de organisatie vanuit de gemeente Assen, de 
Assense horecaondernemers en de detailhandel

• In de nulsituatie (geen festival) vervallen de kosten en opbrengsten van het festival. Voor de overige posten geldt dat 
deze – uitgezonderd de uitgaven van de Drentse bezoekers – naar verwachting zonder het festival buiten Drenthe 
zouden plaatsvinden. Naar verwachting zullen ook de uitgaven van de Drentse bezoekers die buiten Assen wonen, 
zonder festival buiten Assen plaatsvinden. 

• Omdat we ervan uitgaan dat het festival vanwege zijn unieke karakter uiteindelijk wel tot meer bestedingen leidt door de 
Drentse bezoekers (in de horeca, etc.) en Drentse bedrijven (in de vorm van sponsoring bijvoorbeeld), hebben we de 
volgende aannames gedaan 

– Bestedingen van de Assense bezoekers/bedrijven kunnen voor 25 procent worden aangemerkt als extra 
bestedingen voor de gemeente Assen en de provincie Drenthe

– Bestedingen van de overige Drentse bezoekers/bedrijven kunnen voor 25 procent worden aangemerkt als extra 
bestedingen voor de provincie Drenthe

5252

Doorlooptijd en discontovoet (1)
• De economische waardeanalyse voor het TT Festival laat ook de effecten van de investeringen in het festival op de 

langere termijn zien

• Bij de berekening van de netto contante waarde van het saldo van de toekomstige kosten en baten worden de 
resultaten vanuit de twee gehanteerde onderzoeksmodellen (= MKBA en merkonderzoeksmodel BrandAlchemy™) met 
elkaar verbonden

• In principe wordt hiervoor een oneindige periode gehanteerd. Toekomstige uitgaven en inkomsten zijn hierbij minder 
waard dan huidige uitgaven en inkomsten; deze waardevermindering over de tijd berekenen we aan de hand van een 
officieel vastgestelde discontovoet

• Normaliter worden toekomstige effecten waarvan de omvang goed inschatbaar zijn met 2,5 procent (reëel) 
verdisconteerd

• Toekomstige effecten die minder zeker zijn, worden vaak afgewaardeerd met een onzeker overheidspercentage van 3 
procent, bovenop de 2,5 procent officieel vastgestelde discontovoet 

• Het gebruik van de discontovoet zorgt ervoor dat effecten in de verre toekomst niet meer meewegen in het resultaat; 
daarom kappen we de berekening af bij 100 jaar
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Doorlooptijd en discontovoet (2)
• Bij de MKBA voor het TT Festival is de risicovrije reële discontovoet  van 2,5 procent gehanteerd plus een project-

specifieke risico-opslag van 3 procent

• Er is gekozen voor de algemeen geldende risico-opslag van 3 procent (en niet voor een hoger of lager percentage) 
vanwege de volgende argumenten:

– Ontbreken van merkkracht onder de gemiddelde Nederlander
– Forse merkkracht onder de Drentse bevolking en de bezoekers 
– Onvrede bij de investerende horecaondernemers over hun hoge ondernemersrisico  

54

3b. Resultaten van de MKBA voor het TT Festival
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Kosten en baten
• De maatschappelijke kosten van het TT Festival bestaan uit:

1. Kosten van de festivalorganisatie vanuit de gemeente Assen
2. Kosten van de horecaondernemers
3. Kosten die verband houden met bezoekersbestedingen buiten de horeca
4. Kosten van overheid en operationele diensten

• Bij de maatschappelijke baten van het TT Festival onderscheiden we de volgende posten:

1. Opbrengsten van de festivalorganisatie vanuit de gemeente Assen
2. Opbrengsten van de horecaondernemers
3. Overige opbrengsten uit bezoekersbestedingen
4. Overige inkomsten
5. Waarde van de publiciteit
6. Indirecte effecten op Drents toerisme

5656

Kosten (1)
• Ad 1. Kosten van de festivalorganisatie vanuit de gemeente Assen

– De belangrijkste kostenposten van de festivalorganisatie vanuit de gemeente hebben betrekking op veiligheid, 
infrastructuur (zoals stroom en hekken), publieksfaciliteiten (zoals led-schermen, toiletten en EHBO-posten) en 
marketing(communicatie)

• Ad 2. Kosten van de horecaondernemers

– De kosten van de Assense horecaondernemers hebben in de eerste plaats betrekking op de ondernemers die 
voor de zogenaamde ‘vermaakpleinen’ investeren in de programmering, podia, licht en geluid 

– Voor de berekening van de kosten van de horeca-omzet zijn de bestedingscijfers uit het bezoekersonderzoek 
gebruikt; hierbij is voor overnachtingen een additioneel winstpercentage van 80 procent gehanteerd en voor de 
overige horeca-omzet een ingeschat winstpercentage van 10 procent

• Hierbij is uitgegaan van 195.000 festivalbezoeken (bron: TT Festival)
– Woensdag: 20.000
– Donderdag: 30.000
– Vrijdag: 70.000
– Zaterdag: 75.000
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Kosten (2)
• Ad 2. Kosten van horecaondernemers (vervolg)

– Uit het bezoekersonderzoek is gebleken dat de TT Festivalbezoeker gemiddeld 2,4 dagen het festival bezoekt; dit 
betekent dat het TT Festival 2017 81.375 individuele bezoekers had

• Ad. 3. Kosten die verband houden met bezoekersbestedingen buiten de horeca 

– De kosten die betrekking hebben op bezoekersbestedingen buiten de horeca, zoals uitgaven in de detailhandel en 
het (openbaar) vervoer, zijn gebaseerd op het bezoekersonderzoek; hierbij is een ingeschat winstpercentage van 
10 procent gehanteerd

• Ad 4. Kosten van overheid en operationele diensten

– De kosten van overheid en operationele diensten hebben onder andere betrekking op de inzet van politie, 
brandweer en GGD; de informatie over deze kosten zijn tijdens de interviews versterkt 

• Eventuele overige kosten voor bewoners

– Het TT Festival levert geen noemenswaardige kosten op voor de bewoners van Assen; het aantal klachten van 
bewoners is zeer beperkt, blijkt uit informatie van de gemeente Assen

5858

Baten (1)
• Ad 1. Opbrengsten van de festivalorganisatie vanuit de gemeente Assen

– De belangrijkste opbrengsten van de festivalorganisatie betreffen de subsidie van de gemeente Assen en de 
Provincie Drenthe

– Daarnaast zijn er inkomsten uit..
• Sponsoring 
• Bijdragen van partners, zoals Gilde BART en Binnenstadsvereniging MKB Assen
• Verpachting van faciliteiten
• Overige inkomsten

– Bij de berekening van de toegevoegde waarde van de subsidie van de gemeenten Assen en de provincie Drenthe 
is rekening gehouden met de belevingswaarde van het festival voor de bewoners van Assen c.q. Drenthe (zie 
volgende slide)
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Baten (2)
• Ad 1. Opbrengsten van de festivalorganisatie vanuit de gemeente Assen (vervolg)

– Uit het Vrije Tijd Merkenonderzoek 2017 (en eerdere onderzoeken over het Drentse cultuuraanbod) blijkt dat het 
TT Festival een bijzondere positie inneemt in de Drentse samenleving.

– Het TT Festival geeft een extra stimulans aan de beleving van de provincie Drenthe onder de eigen bewoners. 
Hoe groot deze belevingscreatie - in geld uitgedrukt - is en hoeveel groter dan de situatie zonder festival is moeilijk 
te bepalen.

– Om een dergelijke bate goed te kunnen berekenen zou eigenlijk een marktonderzoek moeten worden uitgevoerd 
waarin de gemiddelde Drent wordt gevraagd welke waarde hij/zij hecht aan het festival, en dan in euro’s 
uitgedrukt. Een dergelijk onderzoek is echter kostbaar en bovendien zijn de uitkomsten onzeker zolang de 
geïnterviewden niet werkelijk het geld voor het festival op tafel hoeven te leggen. 

– Als alternatief voor het marktonderzoek is in deze analyse gebruik gemaakt van de bestaande subsidieregeling 
van de gemeente Assen en de Provincie Drenthe. Deze drukt tenslotte een waardering uit voor de gecreëerde 
belevingswaarde van het TT Festival. Daarbij moeten we ons echter de vraag stellen in hoeverre zonder het TT 
Festival er niet elders een creatie was geweest die ook in aanmerking zou komen voor subsidie. Als zodanig 
nemen we aan dat de subsidie van de gemeente Assen en de provincie Drenthe extra belevingswaarde 
vertegenwoordigt maar dat in de nulsituatie elders de helft aan belevingswaarde wordt gecreëerd. In een 
gevoeligheidsanalyse is deze veronderstelling gecheckt.

6060

Baten (3)
• Ad 2. Opbrengsten van de horecaondernemers

– De baten van de horecaondernemers hebben vrijwel uitsluitend betrekking op eten en drinken door de 
festivalbezoekers

– Het aantal overnachtingen dat voor het TT Festival wordt geboekt is zeer beperkt

• Ad 3. Overige opbrengsten uit bezoekersbestedingen

– Zoals bij het onderdeel ‘kosten’ al is beschreven, hebben de overige opbrengsten met name betrekking op 
bezoekersuitgaven in de detailhandel en het (openbaar) vervoer

• Ad 4. Overige inkomsten

– De kleine post van overige inkomsten betreft toeristenbelasting van festivalgangers die specifiek voor het TT 
Festival een overnachting in Assen of elders in Drenthe hebben geboekt 
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Baten (4)
• Ad 5. Waarde van de publiciteit

– Het TT Festival levert onbetaalde media-aandacht op. Deze aandacht zorgt voor reclame voor het festival zelf (wat 
tot bezoekersbestedingen leidt) en reclame voor de gemeente Assen en de provincie Drenthe

– De (extra) opbrengsten uit bezoekersbestedingen zijn reeds in de analyse opgenomen en zijn daarom – ter 
voorkoming van dubbeltellingen – niet meegenomen in de berekening van de publiciteitswaarde

– De free publicity die het TT Festival voor Assen en Drenthe oplevert, is door het ANP berekend
– In totaal blijkt het TT Festival in 2017 een brutobedrag van € 1.672.000 aan onbetaalde publiciteit te hebben 

gegenereerd voor Assen en Drenthe in printmedia, op radio en tv en online
– Dit brutobedrag van de mediawaarde is gecorrigeerd voor kortingen die bij dergelijke media-investeringen van 

toepassing zouden zijn bij reguliere media-inkoop (15% bureaukorting plus 50% voor radio & tv en 35% voor print)
– Verder is het brutobedrag gecorrigeerd voor de publiciteitspiek die het TT Festival in de festivalweek genereert. In 

het algemeen wordt – op nationaal niveau – als maximaal, efficiënt te besteden mediabudget een bedrag van € 
300.000 per week gehanteerd. Na correctie van de mediawaarde in de festivalweek telt de media-aandacht van 
het TT Festival op tot een waarde van € 941.000.

– Tot slot is de waarde met € 300.000 naar beneden bijgesteld omdat de TT Assen in de festivalweek al dit 
maximumbedrag aan mediawaarde genereert en het TT Festival een afgeleide is van het motorsportevenement.

– De netto-mediawaarde van het TT Festival is vastgesteld op € 641.000

Bron: ANP + Wisecrackers

6262

Baten (5)
• Ad 6. Indirecte effecten op Drents toerisme

– Uit het bezoekersonderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van de niet-Drentse festivalbezoekers Assen en/of de 
rest van Drenthe al eens bezocht buiten de festivalperiode; dit dankzij een bezoek aan het TT Festival

– Ook spreekt een deel van de niet-Drentse bezoekers in het onderzoek uit dat zij in de toekomst, dankzij het 
festivalbezoek, (weer) naar Assen en/of Drenthe verwachten te komen buiten de festivalperiode

– Hoewel dit indirecte effect op het toerisme zeker economische waarde vertegenwoordigt, is hieraan in deze 
analyse geen bedrag gekoppeld vanwege het ontbreken van concrete bestedingscijfers van deze 
bezoekersgroep

– In de volgende twee slides worden de onderzoeksgegevens met betrekking tot het (verwachte) indirecte effect op 
het Drentse toerisme getoond    
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Baten (6)
• Uit het onderzoek blijkt dat 45 procent van de niet-Drentse bezoekers dankzij een eerder bezoek aan het TT Festival de 

stad Assen hebben bezocht buiten het festival

• 35 procent van deze niet-Drentse bezoekers heeft de provincie Drenthe wel eens bezocht buiten het festival om

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2017
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Bezoek aan Assen/Drenthe buiten het festival, dankzij een bezoek aan het TT Festival;
onder niet-Drentse bezoekers (%)

ja, ik heb assen buiten het tt festival bezocht door het bezoek 
aan het tt festival

ja, ik heb de provincie drenthe buiten het tt festival eerder 
bezocht door een eerder bezoek aan het tt festival

nee, ik heb assen of de provincie assen niet buiten het tt festival 
bezocht door een bezoek aan het tt festival

niet van toepassing: dit was mijn eerste bezoek aan het tt 
festival

6464

Baten (7)
• Wederom 45 procent van de niet-Drentse festivalbezoekers verwacht in de toekomst de stad Assen (nogmaals) buiten 

het festival te gaan bezoeken, dankzij het TT Festival

• 34 procent zegt de provincie Drenthe (weer) te gaan bezoeken naar aanleiding van het festivalbezoek

Bron: BrandAlchemy™, Continu Bezoekersonderzoek 2017
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ja, ik ben van plan om assen buiten het tt festival te gaan 
bezoeken door mijn bezoek aan het tt festival

ja, ik ben van plan om drenthe buiten het tt festival te gaan 
bezoeken door mijn bezoek aan het tt festival

nee, ik verwacht assen of drenthe niet te gaan bezoeken 
buiten het tt festival door mijn bezoek aan het tt festival
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Overzicht van kosten en baten
• De resultaten van de economische waardeanalyse van het TT Festival worden hierna op twee manieren weergegeven:

1. Als kosten en baten voor het jaar 2017
2. Als kosten en baten voor een oneindige periode, uitgedrukt in netto contante waarden

6666

Kosten en baten voor het jaar 2017
• Uit de analyse blijkt dat de baten van het TT Festival de kosten overtreffen op gemeentelijk én provinciaal niveau; het 

festival rendeert dus maatschappelijk gezien voor de economie van de stad Assen en de provincie Drenthe

• Het saldo van baten en kosten is voor het jaar 2017 € 359.000 voor Assen en € 259.000 voor Drenthe 

Verschil t.o.v. nulalternatief

Effect Assen Effect Drenthe
Baten organisatie vanuit gemeente Assen 289 250                 
Baten horecaondernemers in Assen/Drenthe 3.597 2.836              
Andere baten uit bezoekersbestedingen dan horeca 792 1.011              
Overige baten 2 1                     
Publiciteit 641 641                 
Totaal baten 5.322              4.740              

Kosten organisatie vanuit gemeente Assen 557 544                 
Kosten horecaondernemers Assen 3.703 3.012              
Kosten door andere bezoekersbestedingen dan horeca 631 850                 
Kosten overheid & operationele diensten 72 75                   
Totaal kosten 4.962              4.481              

Saldo kosten-baten 359                 259                 

MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN & BATEN TT FESTIVAL 2017 (X1000)
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Kosten en baten over de gehele doorlooptijd 2017-2116
• Bij de analyse van de kosten en baten over de gehele doorlooptijd (2017-2116) blijkt dat het TT Festival een 

maatschappelijke waarde van € 6,5 miljoen vertegenwoordigt voor de gemeente Assen en € 4,7 miljoen voor de 
provincie Drenthe

6868

Gevoeligheidsanalyses (1)
• Met gevoeligheidsanalyses zijn de uitkomsten van de economische waardeanalyse getoetst op hun robuustheid voor 

aannames. Hierbij is geanalyseerd in hoeverre de conclusies gevoelig zijn voor een verandering in één of meer 
aannames.

• De uitkomsten van de analyse zijn voor drie veronderstellingen gecheckt:

1. Nulsituatie waarin de bestedingen door de Assense en overige Drentse bezoekers voor 25 procent additioneel zijn 
voor de Assense c.q. Drentse economie, met als alternatieven 0 procent en 50 procent

2. Nulsituatie waarin de bestedingen door de Assense en overige Drentse bedrijven (voor sponsoring bijvoorbeeld) 
voor 25 procent additioneel zijn voor de Assense c.q. Drentse economie, met als alternatieven 0 procent en 50 
procent

3. Nulsituatie waarin de belevingswaarde de helft is van de verstrekte subsidie, met als alternatieven dat deze 
belevingswaarde 0 of 100 procent is
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Gevoeligheidsanalyses (2)
• Ad 1. Gevoeligheidsanalyse voor uitgaven van de Drentse bezoekers

– Uit de gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de aanname voor de bestedingen van Assense en andere Drentse 
bezoekers blijkt dat het teken voor het effect (+ of -) gelijk blijft

Gevoeligheid bestedingen Drentse organisaties
Effect Assen Effect Drenthe

Saldo bij 0% 265€              125€              
Saldo bij 25% 359€              259€              
Saldo bij 50% 454€              394€              

Gevoeligheid bestedingen Drentse organisaties

Saldo bij 0% 4.790€           2.268€           
Saldo bij 25% 6.503€           4.696€           
Saldo bij 50% 8.217€           7.123€           

SALDO KOSTEN & BATEN TT FESTIVAL 2017 (x 1.000)

NETTO CONTANTE WAARDE 2017-2116 (x 1.000)
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Gevoeligheidsanalyses (3)
• Ad 2. Gevoeligheidsanalyse voor uitgaven van de Drentse bedrijven

– Uit de tweede gevoeligheidsanalyse blijkt dat de veronderstelling weliswaar effect heeft maar dat bij radicaal 
andere veronderstellingen het teken en de conclusies niet anders worden

Gevoeligheid bestedingen Drentse bezoekers
Effect Assen Effect Drenthe

Saldo bij 0% 324€              221€              
Saldo bij 25% 359€              259€              
Saldo bij 50% 395€              298€              

Gevoeligheid bestedingen Drentse bezoekers

Saldo bij 0% 5.858€           4.001€           
Saldo bij 25% 6.503€           4.696€           
Saldo bij 50% 7.149€           5.391€           

SALDO KOSTEN & BATEN TT FESTIVAL 2017 (x 1.000)

NETTO CONTANTE WAARDE 2017-2116 (x 1.000)
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Gevoeligheidsanalyses (3)
• Ad 3. Gevoeligheidsanalyse voor de belevingswaarde van het festival

– De derde gevoeligheidsanalyse laat zien dat de veronderstelling een effect heeft maar dat bij totaal afwijkende 
veronderstellingen het teken en de conclusies ongewijzigd blijven

Gevoeligheid belevingswaarde
Effect Assen Effect Drenthe

Saldo bij 0% 224€              82€                
Saldo bij 50% 359€              259€              
Saldo bij 100% 494€              437€              

Gevoeligheid belevingswaarde

Saldo bij 0% 4.061€           1.484€           
Saldo bij 50% 6.503€           4.696€           
Saldo bij 100% 8.946€           7.908€           

SALDO KOSTEN & BATEN TT FESTIVAL 2017 (x 1.000)

NETTO CONTANTE WAARDE 2017-2116 (x 1.000)
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3c. Groeimogelijkheden
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Groeimogelijkheden
• Tijdens de interviews met de externe stakeholders van het TT Festival zijn geen concrete suggesties aangedragen voor 

verdere groei van de economische waarde van het TT Festival. Om deze reden zijn geen groeiscenario’s uitgewerkt.

• In zijn algemeenheid bestaan de volgende mogelijkheden om de economische waarde te laten doen, rekening houdend 
met de capaciteitsbeperking van het festival:

– Groei van het aandeel van bezoekers van buiten Assen/Drenthe
• Uit de interviews blijkt echter dat het aantrekken van substantieel meer niet-Drentse bezoekers gepaard zal 

moeten gaan met fikse investeringen in de programmering, waarna het erg de vraag is of het resultaat per 
saldo positief zal zijn

– (Nog) meer gebruikmaken van leveranciers uit Assen en de rest van Drenthe
• Uit de interviews blijkt echter dat op dit vlak niet of nauwelijks groei te behalen valt 

– Meer sponsoring en fondsen van buiten Assen/Drenthe
• Ook op dit punt zijn tijdens de interviews weinig aanwijzingen gekomen voor een te verwachten groei 

• Vanwege de kritische opmerkingen die in het bezoekersonderzoek zijn opgetekend over het prijsniveau tijdens het 
festival, lijkt een significante stijging van de economische waarde door prijsverhoging in het horeca-aanbod niet reëel

74

4. Conclusies
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Conclusies merkkracht
• Onder de gemiddelde Nederlander is het TT Festival (nog) onzichtbaar

• Het TT Festival is onder de Drentse bevolking echter zeer populair: het festival staat 9e in de Drentse top-50 van 
sterkste vrijetijdsmerken en is het nummer 3 evenement van Drenthe

• Ook onder bezoekers is het TT Festival een bijzonder sterk merk:

– De bezoekerswaardering ligt op een hoog niveau
– De binding onder bezoekers is bij het TT Festival veel sterker ontwikkeld dan bij het gemiddelde festival
– De bezoekerstevredenheid is hoog: het saldo van promotors en criticasters ligt op 43 procent, terwijl dit bij het 

gemiddelde Nederlandse festival 30 procent is
– De intentie tot herhaalbezoek is enorm: 88 procent van de bezoekers van 2017 zegt zeker weer terug te komen en 

10 procent waarschijnlijk wel

• Redelijker prijzen is het meest genoemde verbeterpunt door bezoekers

• Ook wat betreft kwaliteit, vernieuwing, afwisseling en de parkeergelegenheid zijn bovengemiddeld veel kritische 
opmerkingen
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Conclusies economische waarde
• Uit de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) blijkt dat de baten van het TT Festival de kosten overtreffen; het 

festival rendeert dus maatschappelijk gezien voor de economie van de stad Assen en de provincie Drenthe

• Het saldo van baten en kosten is voor het jaar 2017 € 359.000 voor de gemeente Assen en € 259.000 voor de provincie 
Drenthe 

• Over de gehele doorlooptijd (2017-2116) blijkt dat het TT Festival een maatschappelijke waarde van € 6,5 miljoen 
vertegenwoordigt voor de gemeente Assen en € 4,7 miljoen voor de provincie Drenthe

• Deze waarden zijn exclusief het indirecte effect van het TT Festival op Drents toerisme; gezien het substantiële deel 
van de niet-Drentse bezoekers dat eerder Assen en/of Drenthe bezocht dankzij het TT Festival en dit (weer) van plan is, 
betreft dit zeker een aanzienlijke waarde

• Substantiële groei van de economische waarde, buiten het indirecte effect op het Drentse toerisme, lijkt niet reëel 


