Visie op provinciale dynamiek 2005
Focus op economie en duurzaamheid in de Nederlandse regio’s
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Voorwoord
Geachte lezer,
Hierbij presenteer ik u onze Visie op provinciale dynamiek 2005. Zoals u van ons gewend bent,
beschrijven onze economen in deze studie de prestaties van de Nederlandse provincies. Dankzij
ons uitgebreide netwerk van lokale Rabobanken met hun dichte vestigingennetwerk beschikt de
Rabobank als geen ander over unieke kennis en inzicht in de regionale (economische)
ontwikkelingen in ons land. Deze kennis willen wij graag delen met onze leden, klanten en andere
geïnteresseerden.
Naast een beeld van het economisch presteren komt ook dit jaar een centraal thema aan bod.
Deze keer is dat duurzaamheid. Met duurzaamheid doelen we op de kwaliteit van drie dimensies
van onze leefomgeving: de sociaal-culturele, de ecologische en de economische kwaliteit, kortom
People, Planet & Profit. People heeft betrekking op onderwerpen als veiligheid, sociale contacten
en woonklimaat. Planet gaat over milieubelasting en het landschappelijk uiterlijk van gebieden.
Profit staat voor de welvaart van de burgers en het presteren van het bedrijfsleven. Samen vormen
deze kwaliteiten Triple P, een indicator voor duurzaamheid. Door een groeiend besef van het
belang van onze leefomgeving krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Het is een
veelbesproken onderwerp in politieke discussies en jaarverslagen van ondernemingen en leeft
sterk bij de burgers. Ook bij de Rabobank staan duurzaamheid en Triple P hoog op de agenda.
In Nederland verschilt duurzaamheid sterk per provincie. Elk gebied heeft zijn eigen positieve en
negatieve eigenschappen die tezamen de duurzaamheid bepalen. Een provinciale focus, zoals
toegepast in deze studie, heeft dan ook een grote toegevoegde waarde. Uniek aan deze publicatie
is dat de duurzaamheid voor elk van de twaalf provincies op identieke wijze is geanalyseerd,
waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid gewaarborgd blijft. Als één van de meest duurzame
banken in Europa geeft de Rabobank hiermee een globaal inzicht in de duurzaamheid van de
Nederlandse provincies, vanuit een breder perspectief dan alleen een economisch.
Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van onze Visie op provinciale dynamiek 2005 en ik hoop dat
deze studie zal bijdragen aan een beter inzicht in de regionale economie en de duurzaamheid van
de Nederlandse provincies.

Bert Heemskerk
Voorzitter raad van bestuur
Rabobank Nederland
Juni 2005
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Leeswijzer
De Visie op provinciale dynamiek 2005 is een bundeling van twaalf afzonderlijke rapporten waarin
per rapport één provincie aan bod komt. Deze rapporten worden voorgegaan door twee
samenvattende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk, Groei en kracht in de regio’s, behandelt de
recente regionaal economische ontwikkelingen in Nederland. Hierin presenteren we onder andere
de top 40 van de economische prestaties van Nederlandse regio’s in 2004. Het tweede hoofdstuk,
Triple P in de regio’s, gaat in op het centrale thema en beschrijft de duurzaamheid in de
Nederlandse regio’s. Ook in dit hoofdstuk wordt een top 40 van de regio’s gegeven.
De hierop volgende provinciale deelrapporten zijn identiek opgebouwd in vijf hoofdstukken. In
het eerste hoofdstuk komt de economie in de betreffende provincie aan de orde. We kijken daarbij
ook naar de regionale verschillen binnen de provincie. In de vier daaropvolgende hoofdstukken
diepen we het thema duurzaamheid uit. Die verdieping begint met een algemene conclusie over
duurzaamheid. In de drie overige hoofdstukken behandelen we de drie deelkwaliteiten van
duurzaamheid, de sociaal-culturele, de ecologische en de economische kwaliteit, voor de
betreffende provincie. Door een vergelijking te maken met andere provincies en door op
verschillende vlakken in te zoomen op regionale verschillen schetsen we een globaal beeld van de
duurzaamheid in de provincies.
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Groei en kracht in de regio’s
In de Visie op provinciale dynamiek analyseren we jaarlijks de economische prestaties van de
Nederlandse regio’s. Dit doen we voor een deel aan de hand van hun ‘economische groei’ in het
afgelopen jaar, die vrij vertaald als de economische conjunctuurindicator of thermometer kan
worden gezien. Daarnaast kennen we in dit onderzoek een waarde toe aan de ‘economische
kracht’, die vooral op structuurkenmerken is gebaseerd en als de economische barometer kan
worden beschouwd. Samen vormen deze twee indicatoren een rapportcijfer voor de economische
prestatie van de regio’s. In dit hoofdstuk vindt u de uitkomsten van de analyse.
Figuur 1 geeft een overzicht van de economische groei en de economische kracht van veertig
Nederlandse regio’s. De grootte van de bollen correspondeert met de werkgelegenheid in de regio
en geeft een indicatie van de economische omvang. Idealiter ligt een regio in het kwadrant
rechtsboven in de figuur. De regio’s in dat kwadrant krijgen een voldoende voor zowel de
economische groei als de economische kracht. In tabel 1 worden de veertig regio’s weergegeven.
Ze zijn geordend naar het rapportcijfer voor hun economische prestaties in 2004. Hieruit ontstaat
de top 40 2004. Daarnaast zijn de rapportcijfers voor de economische groei en de economische
kracht van de regio’s weergegeven.1

De top 40 van 2004
De meest opvallende regio’s vinden we in Flevoland. Met uitzondering van 2002 staat de provincie
als geheel al jaren op nummer 1. Dit jaar is Flevoland voor het eerst opgesplitst in drie aparte
regio’s. We zien dan dat Midden-Flevoland en Almere aan kop gaan, terwijl de Noordoostpolder in
1

De regionale indeling wijkt af van de indeling van eerdere jaren. In voorgaande jaren werd de zogenoemde
COROP-indeling gehanteerd. Dat doen we dit jaar grotendeels ook, alleen zijn zowel Utrecht als Flevoland in
drie regio’s opgesplitst. Daarentegen zijn de COROP-regio’s in Limburg, alsmede de regio Het Gooi en
Vechtstreek en de regio Eemland (de vierde deelregio van Utrecht) niet meegenomen. Door gebrek aan
bruikbare gegevens is het niet mogelijk om die regio’s te vergelijken met de andere regio’s. In de bijlagen
vindt u een overzicht van de regio’s.

Figuur 1: Economische groei en kracht in de regio’s in 2004
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Groei en kracht in de regio’s
de staart zit. Zuidwest-Friesland zit voor de vierde maal in zes jaar tijd in de top 10. Het is echter de
vraag of de regio deze prestatie kan vasthouden, gezien de sterke fluctuaties in de afgelopen
jaren. Verder zien we dat Zuidwest-Overijssel voor het derde jaar op rij goed scoort en dat NoordOverijssel haar opmars van de afgelopen jaren, vooral door de aantrekkingskracht van Zwolle op
het bedrijfsleven, niet kan doorzetten. Naast Flevoland is ook Utrecht dit jaar in drie regio’s
Tabel 1: Economische prestatie, groei en kracht in de regio’s (2004)

Midden-Flevoland
Almere
Zuidwest-Overijssel
Stadsgewest Utrecht
Alkmaar en omgeving
Zuidoost-Noord-Brabant
Veluwe
Regio Utrecht West
Zuidoost-Friesland
Zuidwest-Gelderland
Groot-Amsterdam
Groot-Rijnmond
Twente
Agglomeratie 's-Gravenhage
Zuidwest-Friesland
Achterhoek
West-Noord-Brabant
Noord-Drenthe
Utrechtse Heuvelrug
Arnhem-Nijmegen
Midden-Noord-Brabant
Zeeuws-Vlaanderen
Noordoost-Noord-Brabant
Overig Groningen
Noord-Overijssel
Oost-Groningen
Zuidoost-Zuid-Holland
Zuidoost-Drenthe
Overig Zeeland
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Delft en Westland
Zuidwest-Drenthe
Kop van Noord-Holland
Noordoostpolder
Noord-Friesland
Oost-Zuid-Holland
Agglomeratie Haarlem
Delfzijl en omgeving
IJmond
Zaanstreek

Prestatie

Positie

Groei

Kracht

6,97
6,84
6,59
6,50
6,50
6,44
6,34
6,34
6,31
6,31
6,28
6,28
6,25
6,22
6,19
6,19
6,16
6,13
6,09
6,06
6,06
6,03
6,03
6,00
5,97
5,91
5,88
5,75
5,75
5,72
5,72
5,66
5,66
5,59
5,50
5,47
5,44
5,31
5,25
5,16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

6,25
6,56
6,69
6,00
6,63
6,88
6,31
6,13
6,75
6,13
6,00
6,25
6,13
6,25
6,44
6,44
6,25
6,38
6,00
5,94
6,06
6,63
6,19
6,00
6,25
6,25
5,56
5,81
5,94
5,38
5,31
6,00
5,56
5,31
5,44
5,00
4,56
5,75
4,81
4,56

7,69
7,13
6,50
7,00
6,38
6,00
6,38
6,56
5,88
6,50
6,56
6,31
6,38
6,19
5,94
5,94
6,06
5,88
6,19
6,19
6,06
5,44
5,88
6,00
5,69
5,56
6,19
5,69
5,56
6,06
6,13
5,31
5,75
5,88
5,56
5,94
6,31
4,88
5,69
5,75
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Groei en kracht in de regio’s
verdeeld. Het Stadsgewest Utrecht en Utrecht West staan in de top10 en ook de Heuvelrug doet
het niet slecht. Daarmee lijkt Utrecht na twee mindere jaren weer iets op te krabbelen. In de staart
van de lijst zien we veel Hollandse regio’s. De grootstedelijke regio’s krijgen weliswaar een dikke
voldoende, maar de regio’s daaromheen hebben het afgelopen jaar slecht gepresteerd. Het gebied
ten westen van Amsterdam, de regio’s IJmond, Zaanstreek en Agglomeratie Haarlem, komt het
slechtst uit de bus. De uitzondering is Alkmaar en omgeving. Na een aantal goede jaren staat de
regio dit jaar zelfs vijfde. Ook Delft en Westland valt op. Na twee jaar op rij de derde plek
ingenomen te hebben, staat de regio dit jaar op positie 31.

Sterk groeiherstel in Noord-Brabant
De figuren 2 en 3 tonen kaarten met de groei en de kracht per regio, de twee deelindicatoren die
samen het economisch presteren bepalen. Na een aantal jaren van economische krimp en
stagnatie was er in 2004 sprake van enig herstel van de Nederlandse economie. De economische
groei in het afgelopen jaar verschilt echter sterk per regio, getuige figuur 2. Daarin zien we een
aantal ruimtelijke patronen.
De Brabantse regio’s zijn de winnaars van 2004. Terwijl deze de afgelopen jaren slecht scoorden,
was de groei vorig jaar ruim bovengemiddeld. Zuidoost-Brabant kende na drie zeer slechte jaren
zelfs de sterkste groei van alle regio’s. Vooral de omzetgroei in de (metaal-)industrie was hiervoor
verantwoordelijk. Ook in Noord-Nederland is het beeld anders dan vorig jaar. De regio’s in
Groningen scoorden in 2004 alledrie beter dan in 2003. Delfzijl en omgeving is al jaren één van de
zwakst groeiende regio’s en krijgt ook voor 2004 een onvoldoende, maar de regio kruipt wel iets
omhoog. Oost- en Overig Groningen scoren zelfs bovengemiddeld.
In Friesland heeft een omslag plaatsgevonden. Terwijl Noord-Friesland vorig jaar tot de sterke en
Zuidoost-Friesland tot de zwakke groeiers behoorde, is dit beeld in 2004 omgekeerd. Het
zuidwesten van de provincie heeft zijn sterke groei van vorig jaar weten te behouden. Al met al
kunnen we stellen dat Noord-Nederland, inclusief de regio’s in Drenthe en Overijssel, over het
algemeen een relatief goed jaar heeft gehad. Verder zien we, verspreid over het land, hier en daar
een positieve uitschieter. Zo hebben Alkmaar en omstreken, Zeeuws-Vlaanderen en ZuidwestOverijssel het vorig jaar verhoudingsgewijs goed gedaan door respectievelijk de werkgelegenheidsgroei, omzetstijging op de exportmarkt en groei van de export.

Figuur 2: Economische groei in de regio’s, 2004

Figuur 3: Economische kracht in de regio’s, 2004
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Groei en kracht in de regio’s
De verliezers van 2004 liggen vooral in het westen van ons land, rondom de drie grootstedelijke
gebieden in Noord- en Zuid-Holland, met Alkmaar en omstreken als uitzondering. IJmond valt het
meest op, aangezien die regio voor de groei in 2002 en 2003 nog een dikke voldoende kreeg.
Incidentele mee- en tegenvallers, gepaard aan een relatief kleine economie, verklaren dit
fluctuerende beeld. Ook de Kop van Noord-Holland en Delft en Westland scoorden vorig jaar nog
bovengemiddeld, maar krijgen voor 2004 een onvoldoende. Zuidoost Zuid-Holland behoort al
jaren bij de achterblijvers en daar kwam het afgelopen jaar geen verandering in. Over de
grootstedelijke regio’s zelf kunnen we gematigd positief zijn. Ze krijgen alle vier een voldoende,
waarbij het overigens opvalt dat Rijnmond en Den Haag hoger scoren dan de Noordwestvleugel
van de Randstad.
Overigens merken we bij de interpretatie van de uitkomsten op dat de economische omvang van
de onderscheiden regio’s sterk verschilt. Zo is het bruto regionaal product van Groot-Amsterdam
met bijna 50 miljard euro maar liefst 43 keer zo groot als dat van Delfzijl en omgeving. Vooral in
kleinere regio’s met een dominante bedrijfstak kunnen de ontwikkelingen in enkele grote
bedrijven het beeld beïnvloeden. Dit speelt onder meer in IJmond (staalcomplex), ZeeuwsVlaanderen (chemie) en Zuidwest-Friesland (agrarische en watersportgerelateerde bedrijvigheid).

Toelichting bij het ‘Economisch Rapportcijfer’
Hoe heeft de regionale economie het in 2004 gedaan? Deze vraag beantwoorden we aan de hand
van een rapportcijfer voor de economische groei, de economische kracht en het economisch
presteren van de Nederlandse regio’s. Jaarlijks wordt hierbij het Nederlandse gemiddelde op zes
gezet. Een cijfer hoger dan zes betekent dat de regio boven het Nederlandse gemiddelde scoort.
Een waardering met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde prestatie en
wordt daarom als onvoldoende beoordeeld. Als we uitspreken dat een regionale economie het
‘goed’ heeft gedaan, moet dat tegen deze achtergrond worden geplaatst. Deze uitspraken hebben
dus vooral een relatieve waarde.
De economische groei bepalen we op basis van de groei van de winst, de export, de omzet en de
werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de regio. De economische kracht beoordelen we aan de
hand van de bedrijfsdynamiek, de productiestructuur, de exportgerichtheid en de
investeringsbereidheid van de bedrijven. Met bedrijfsdynamiek bedoelen we de ‘verjonging’ van
het regionale bedrijfsleven, zowel door starters uit de regio zelf als door oprichting van
nevenvestigingen door bedrijven van elders. Bedrijfsdynamiek en productiestructuur geven een
indicatie van het toekomstperspectief van het bedrijfsleven, terwijl de exportgerichtheid en
investeringsbereidheid vooral een indruk van de kwaliteit van het ondernemerschap geven. Het
presteren van een regio is het ongewogen gemiddelde van groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen, waaronder de Kamer van
Koophandel (ERBO) en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand.
Economisch Rapportcijfer
Winst

Bedrijfsdynamiek

Export

Productiestructuur

Omzet

Exportgerichtheid

Werkgelegenheid

Investeringsbereidheid

Groei

Kracht
Presteren
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Triple P in de regio’s
Wat is Triple P?
Onze samenleving verandert voortdurend. Maatschappelijke trends leiden ertoe dat opvattingen
van en over individuen, overheden en bedrijven veranderen door de tijd. In de afgelopen decennia
zijn de meningen over de gevolgen van economische activiteiten bijvoorbeeld verscherpt. Veel
meer dan vroeger worden ondernemingen bekritiseerd op hun economisch handelen, zowel
nationaal als internationaal. Zij worden daardoor gestimuleerd om ethisch, of maatschappelijk
verantwoord, te ondernemen. Met andere woorden: van bedrijven wordt verwacht dat zij bij hun
economische activiteiten rekening houden met hun omgeving, in de brede zin van het woord.

Leefbaarheid en duurzaamheid
De kritische blik op economische activiteiten is het gevolg van een groeiend besef van het belang
van onze leefomgeving. De meeste mensen willen in een mooie omgeving wonen met voldoende
voorzieningen, het liefst in de buurt van het werk. In deze context zijn ‘leefbaarheid’ en
‘duurzaamheid’ kernbegrippen geworden. Ze zijn dan ook steeds vaker onderwerp van (politieke)
discussies en komen steeds vaker voor in beleidsstukken van overheden en jaarverslagen van
bedrijven. Het zijn zeer complexe begrippen die door tal van instellingen op verschillende
manieren worden ingevuld. Het is daarom van belang om een duidelijke afbakening te geven van
de manier waarop wij ze hier interpreteren. In deze studie definiëren we leefbaarheid als volgt.
Leefbaarheid is de mate waarin een gebied haar bewoners in staat stelt vorm te geven aan hun
leefkwaliteit.
Leefbaarheid heeft dus betrekking op de kwaliteit van de leefomgeving in een bepaald gebied op
dit moment. Het gaat om het ‘hier en nu’. Duurzaamheid gaat een stap verder. Naast het ‘hier en nu’
heeft duurzaamheid ook betrekking op het ‘daar en later’. Met andere woorden: bij duurzaamheid
speelt de kwaliteit van de leefomgeving in andere gebieden en voor toekomstige generaties ook
een rol. Zowel de ruimtelijke als de tijdsdimensie worden in het begrip ‘duurzaamheid’ dus breder
opgevat. Duurzaamheid is leefbaarheid voor iedereen (hier en daar), zowel in het heden als in de
toekomst (nu en later).

De Triple P monitor
De Triple P monitor is het instrument waarmee we in deze studie invulling geven aan de
begrippen leefbaarheid en duurzaamheid. Triple P is afkomstig van de term ‘Triple Bottom Line’,
waarmee John Elkington in zijn boek Cannibals with Forks verwijst naar de maatschappelijke,
ecologische en economische verantwoordelijkheid van ondernemingen. Volgens de Triple P
monitor bestaat de kwaliteit van de leefomgeving uit drie deelkwaliteiten, te weten de sociaalculturele, de ecologische en de economische kwaliteit, oftewel ‘People, Planet en Profit’. Samen
vormen deze kwaliteiten Triple P. De drie kwaliteiten zijn samengesteld uit clusters. People, Planet
en Profit bestaan uit respectievelijk drie, twee en vier clusters. De gedachte is dat alle factoren die
de kwaliteit van de leefomgeving bepalen, zijn toe te delen aan één van deze negen clusters.
Hieronder volgt een overzicht van de kwaliteiten en bijbehorende clusters.

Triple P
People - sociaal-cultureel

Planet - ecologisch

sociale cohesie

milieuverontreiniging

veiligheid en gezondheid

natuur en landschap

woonklimaat

Profit - economisch
intensiteit van de economie
ondernemingsklimaat
kracht van het bedrijfsleven
sociaal-economische welvaart
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De Triple P methode
In deze studie meten we met behulp van de Triple P monitor de duurzaamheid van de
Nederlandse provincies en regio’s.2 Alvorens in detail in te gaan op de uitkomsten van de monitor,
willen we hier eerst uitleggen volgens welke methodiek we dat doen: de Triple P methode.

Van indicatoren naar Triple P
De Triple P monitor meet de duurzaamheid met behulp van indicatoren. Elk van de hierboven
genoemde clusters bestaat uit een aantal indicatoren die tezamen de score van het cluster
bepalen. Dit werkt als volgt. Elke indicator heeft een waarde voor de betreffende regio. Zo is de
waarde van de indicator ‘werkloosheid’ het werkloosheidscijfer in de regio. De score voor de regio
berekenen we door de waarde van de indicator te vergelijken met de gemiddelde waarde van alle
regio’s. Hieruit volgt dus voor elke regio voor alle indicatoren een score. De scores van de
indicatoren binnen een bepaald cluster worden gemiddeld en bepalen de score voor dat cluster.
Vervolgens worden de scores van de clusters gemiddeld om de score voor de betreffende kwaliteit
te bepalen. De finale score voor Triple P is het gemiddelde van de scores van de drie kwaliteiten.
Een compleet overzicht van de indicatoren is opgenomen in de bijlagen.

Indicatoren

Clusters

Kwaliteiten

Triple P

Een vergelijking zonder waardering
De score voor een indicator is dus de waarde van de indicator voor een bepaalde regio ten
opzichte van de gemiddelde waarde van alle regio’s. In de Triple P monitor waarderen we die score
niet met een rapportcijfer of een ‘goed’ of ‘slecht’. Eerder spreken we van ‘beter’ of ‘slechter’ dan het
gemiddelde. Immers, als de gemiddelde werkloosheid 20 procent bedraagt en in een bepaalde
regio 15 procent dan levert dat een goede score op, maar desalniettemin is een werkloosheidscijfer van 15 procent erg hoog.

Ongewogen indicatoren
De score van een cluster is het ongewogen gemiddelde van de scores van de afzonderlijke
indicatoren. De indicatoren tellen dus allemaal even zwaar mee in de berekening. De scores voor
de clusters worden op hun beurt ongewogen gemiddeld tot de score voor een kwaliteit. En de
uiteindelijke score voor Triple P is het gemiddelde van de drie kwaliteiten
Er zijn redenen om aan te nemen dat de ene indicator meer zegt over de duurzaamheid dan de
andere. Het proces dat tot een weging van de indicatoren leidt, is echter zeer gecompliceerd en
per definitie arbitrair. Het belang van een bepaalde indicator hangt namelijk sterk af van de lezer.
Voor een productieonderneming is de luchtkwaliteit wellicht van minder belang dan voor een
atletiekvereniging. Daarom wordt een dergelijke weging in deze monitor niet gemaakt. De lezer
kan zelf bepalen hoe belangrijk de indicator voor hem of haar is.
Tenslotte verdient het verschil tussen het economisch presteren (hoofdstuk Groei en kracht in de
regio’s) en de economische kwaliteit (Profit) enige aandacht. Beide hebben te maken met de
economie van de regio’s en er is dan ook enige overlap. Er zijn echter twee grote verschillen. Terwijl
het economisch presteren ingaat op de prestaties van het afgelopen jaar, behandelt de
economische kwaliteit de meer structurele kenmerken van de economie, gemeten over meer
jaren. Ten tweede gaat het economisch presteren over de prestaties van het bedrijfsleven. De
economische kwaliteit is breder. Naast het bedrijfsleven zijn de welvaart van de burgers en het
ondernemingsklimaat bepalend voor Profit.
2

In de bijlagen vindt u een overzicht van de regio’s.
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Triple P in de regio’s
Regionaal beeld Triple P
Van alle regio’s in Nederland behaalt Zuidoost-Brabant de hoogste score op het gebied van
duurzaamheid, gevolgd door Utrecht. Zuidwest-Friesland en Noord-Limburg staan op een
gedeelde derde plaats. De totaalscore van alle regio’s is weergegeven in figuur 4. De lengte van de
staaf correspondeert met de hoogte van de score van een regio. De meeste regio’s scoren boven
het gemiddelde van alle regio’s. Een aantal regio’s scoort echter lager dan gemiddeld, waarbij de
achterstand in sommige gevallen aanzienlijk is (Haagse agglomeratie, Rijnmond en Zaanstreek).
De geografische spreiding van beter en minder goed scorende regio’s over Nederland lijkt op het
eerste oog vrij willekeurig. Meer verstedelijkte regio’s scoren echter minder goed dan andere
regio’s. Deze regio’s komen vooral voor in het westen, waardoor veel westelijke regio’s lager dan
gemiddeld scoren op Triple P. Vooral de Zuidvleugel van de Randstad komt minder gunstig uit de
bus. De meeste regio’s aldaar weten hun lagere scores op Planet en vaak ook People onvoldoende
te compenseren met een hoge Profit-score. Dit in tegenstelling tot onder meer Utrecht, Het Gooi
en Vechtstreek en Haarlem. Opvallend is dat enkele perifeer gelegen regio’s, zoals de Achterhoek,
Overig Groningen (stad Groningen en omstreken) en Zeeuws-Vlaanderen, het aardig doen. Zij
compenseren een lagere Profit-score met hogere scores op Planet en — in mindere mate — People.
De hoogte van de totaalscore zegt niet alles over de mate van duurzaamheid. De totaalscore is
namelijk gebaseerd op een gemiddelde prestatie over de drie afzonderlijke P’s. Bij duurzaamheid
is daarnaast de balans tussen de drie P’s van belang. De positieve waardering van een hoge
totaalscore van een regio moet worden gerelativeerd, indien er sprake is van een grote disbalans
tussen de scores op People, Planet en Profit. De kleur van de stip voor de regio geeft de mate van
(dis-)balans tussen de drie P’s aan. Regio’s met een goede balans tussen de P’s zijn te herkennen
aan een oranje stip, regio’s met een sterke disbalans aan een blauwe stip. De grootste disbalans
tussen de P’s hebben Groot-Amsterdam en
Zuidwest-Friesland. Groot-Amsterdam scoort hoog
Figuur 4: Top 40 regio’s Triple P
op Profit, maar laag op People en Planet. Voor
balans regio

ZO-Brabant
Zuidwest-Friesland geldt het omgekeerde. In Overig

Utrecht

Groningen zijn People, Planet en Profit het meest in
ZW-Friesland

N-Limburg
balans. Ook in de nummer 1 regio, Zuidoost-Brabant,

Veluwe

N-Drente
zijn de drie P’s aardig in balans. Zuidoost -Brabant is

Aggl Haarlem
daarmee koploper zonder dat een bepaalde P erg

Achterhoek

N-Overijssel
achterblijft. In de daarop volgende regio’s, Utrecht en

NO-Brabant

Gooi&Vechtstreek
Zuidwest-Friesland, is de disbalans veel groter.

ZO-Friesland
Utrecht heeft een hoog Profit-niveau, maar blijft

Overig Groningen

Zeeuws-Vlaanderen
achter op het gebied van People.



























M-Limburg
N-Friesland
ZW-Drente

Samengevat verschilt de regionale Triple P top 40
nogal van de economische top 40 in het voorgaande
hoofdstuk. Diverse regio’s met een minder sterke
economische basis compenseren dit door een
gunstig sociaal en/of milieuklimaat. Hierdoor
kunnen zelfs perifere regio’s een redelijk positieve
waardering krijgen op Triple P-gebied. Een aantal
stedelijke regio’s met een economische achterstand
komt door hun situatie op sociaal en milieugebied
nog lager op deze ranglijst uit.

Twente
Overig Zeeland
O-Zuid-Holland
Arnhem-Nijmegen
Alkmaar eo
ZW-Gelderland
ZW-Overijssel
Aggl Leiden&Bollenstr
Z-Limburg
M-Brabant
Kop v N-Holland
West-Brabant
Delft&Westland
IJmond
ZO-Zuid-Holland
ZO-Drente
Flevoland
Delfzijl eo
O-Groningen
Groot-Amsterdam
Zaanstreek
Groot-Rijmnond
Aggl Den Haag

onder gemiddeld

gemiddeld

boven gemiddeld
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De clusters van People
Uit het volgende blijkt dat regio’s om zeer uiteenlopende redenen goed of mager scoren op het
sociale klimaat, op People dus. ‘People’ bekijken we vanuit drie invalshoeken:
1. Sociale cohesie: de mate waarin de regionale bevolking in sociale netwerken (onder meer in
het verenigingsleven, familie, buiten de deur) participeert.
2. Gezondheid en veiligheid: de (fysieke) gezondheidssituatie van de regionale bevolking, de
aanwezigheid van zorgvoorzieningen en de (verkeers-)veiligheid in de regio.
3. Woonklimaat: kenmerken van de woningen, de kwaliteit van de woonomgeving (inclusief het
aanbod van maatschappelijke voorzieningen) en de tevredenheid daarover van de inwoners.

Sociale cohesie
De sociale cohesie is duidelijk sterker in de meer landelijke regio’s in Nederland. In
plattelandsgebieden in grote delen van Brabant, Limburg, het noorden en het oosten van het land
is de situatie gunstiger dan in veel regio’s in West-Nederland. Om precies te zijn: in noordelijk
Limburg, het midden en oosten van Noord-Brabant en de Achterhoek is de sociale cohesie het
sterkst, in de drie grootstedelijke regio’s Den Haag, Rijnmond en Amsterdam is zij het zwakst.
Minder verstedelijkte gebieden in het westen van het land, zoals het Groene Hart, hebben
duidelijke trekken van het sociale klimaat in de steden. Ook hier is het verenigingsleven minder
sterk aanwezig en onderhouden mensen minder intensieve sociale contacten. Vooral het sociaal
klimaat in grotere plaatsen als Gouda, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn, waar veel stedelingen
zijn neergestreken, is hier ongetwijfeld debet aan.

Veiligheid en gezondheid
Gemiddeld genomen is de gezondheids- en veiligheidssituatie in het noorden van het land beter
dan in het zuiden. Zuidwest-Friesland en Leiden & Bollenstreek kunnen we bestempelen als de
meest veilige en/of de meest gezonde regio’s. In Leiden & Bollenstreek komt het vooral door een
goede gezondheid van de bevolking, want de veiligheidssituatie is hier niet uitgesproken gunstig.
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid veruit het
slechtst af. Dit heeft voor een deel te maken met de sterk verouderde bevolking; men ervaart de
eigen gezondheid hier minder positief en het aantal sterfgevallen is er in verhouding hoger dan in
andere regio’s. Verder speelt in zuidelijk Limburg de (vroegere) industriële vervuiling de
gezondheid van de bevolking parten.

Figuur 5: Sociale cohesie in regio’s

Figuur 6: Veiligheid en gezondheid in regio’s

Sociale cohesie
sterk
boven gemiddeld
gemiddeld
onder gemiddeld
zwak

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Gezondheid en veiligheid
gunstig
boven gemiddeld
gemiddeld
onder gemiddeld
minder gunstig

Bron: CBS, Dendrite, HHM, bewerking Rabobank
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Vroegere medewerkers in de mijnbouw kampen met gezondheidsproblemen en ook nu nog heeft
de regio last van industriële (lucht-)vervuiling vanuit het gebied zelf, het Roergebied en de regio
Luik. Daarnaast heeft vooral de westelijke mijnstreek (tegenwoordig Parkstad geheten) met meer
criminaliteit en geweld te maken. De sociale problematiek (en armoede) van oude industriesteden
als Heerlen en Kerkrade is hieraan debet, evenals het drugstoerisme. Overigens is de
criminaliteitsproblematiek in de grootstedelijke regio’s in het westen nog omvangrijker.
In Zeeuws-Vlaanderen is voorts het verkeer onveilig. Net als in diverse andere landelijke regio’s,
zoals delen van Drenthe, Groningen en de Kop van Noord-Holland, gaat hier veel verkeer over
provinciale en kleine wegen. Hard rijden in combinatie met onveilige plekken (kruispunten en
bochten) zorgt er voor veel slachtoffers. Opvallend is dat in sommige andere landelijke regio’s,
zoals Zuidwest-Friesland, de verkeersveiligheid juist relatief hoog is. Ook in een aantal
grootstedelijke regio’s is de kans op verkeersongelukken naar verhouding, dat wil zeggen
gerelateerd aan de omvang van de bevolking, vrij laag.

Woonklimaat
Wonen in het westen van het land is minder aantrekkelijk dan in andere landsdelen. Wonen in de
drie grootstedelijke regio’s, Amsterdam, Rijnmond en Haaglanden, is gemiddeld genomen het
minst aantrekkelijk. Gemiddeld, want uiteraard verschillen de woonomstandigheden binnen deze
regio’s sterk van plaats tot plaats en van buurt tot buurt. Het gaat daarbij vooral om de (ervaren)
kwaliteit van het wonen en de woonomgeving zelf. Maar ook het aanbod van voorzieningen (per
inwoner) is beperkt, met name die op het gebied van sport. Aan de andere kant staan Zeeland en
het noorden, met een zeer aantrekkelijk woonklimaat. In Zeeuws-Vlaanderen, de nummer 1 op het
gebied van wonen, springt vooral het voorzieningenniveau eruit. In de nummer 2, ZuidwestFriesland, is dat in de eerste plaats de woningmarkt zelf. Friezen zijn het meest te spreken over hun
woonsituatie. Ook in de Achterhoek en Midden-Limburg is het woonklimaat gunstiger dan
gemiddeld en zijn de inwoners tevreden.

Figuur 7: Woonklimaat in regio’s

Tabel 2: Top 10 tevredenheid bewoners met woonomgeving

Woonklimaat
aantrekkelijk
boven gemiddeld
gemiddeld
onder gemiddeld
minder aantrekkelijk

Bron: CBS, ABF, Locatus, Bedrijfschap Horeca en Catering, MJK, NFC,
TIN, Syswov, BSvL, WBO, bewerking Rabobank

rang

top 10

1

Zuidwest-Friesland

laagste 10
Aggl. Den Haag

2

Zuidoost-Friesland

Groot-Amsterdam

3

Achterhoek

Groot-Rijnmond

4

Midden-Limburg

Arnhem-Nijmegen

5

Noord-Drenthe

Overig Groningen

6

Overig Zeeland

Utrecht

7

Zeeuws-Vlaanderen

Delft & Westland

8

Zuidwest-Gelderland

Zuid-Limburg

9

Oost-Groningen

Aggl. Leiden & Bollenstr.

10

Noord-Friesland

Flevoland

Bron: WBO
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Conclusies
Het moge duidelijk zijn waaraan Zuidwest-Friesland zijn hoge Triple P-positie te danken heeft:
deze regio heeft veruit het hoogst gewaardeerde sociale klimaat. Ook de overige Friese regio’s zijn
in de eerste People-linies te vinden. Andere regio’s die hoog scoren op People zijn vooral te vinden
in het oosten en zuiden van het land. De eerste Hollandse regio is Leiden en Bollenstreek, op een
16e plaats. De grootstedelijke, randstedelijke regio’s Rijnmond, Den Haag, Utrecht en Amsterdam
vormen hekkensluiters. In de onderste regionen valt voorts Zuid-Limburg op.
Het beeld is niet erg verrassend. Landelijke en weinig verstedelijkte gebieden buiten het westen
staan bekend om hun vriendelijker leefklimaat en de sterkere sociale binding. Zuidwest-Friesland
is daarvan een uitgelezen voorbeeld. De betrokkenheid bij het maatschappelijk leven is er sterk,
waardoor de infrastructuur (voorzieningen) op een relatief hoog peil staat. Bovendien is het
woonklimaat aantrekkelijk, wat de inwoners ook zo ervaren.
Het westen is drukker, onpersoonlijker en onveiliger dan landelijke regio’s als Zuidwest-Friesland.
Deze gevoelskwestie wordt door de ‘harde’ cijfers in de Triple P monitor bevestigd. Het gunstige
sociale en leefklimaat is in een aantal suburbs van Den Haag, Utrecht en Amsterdam gunstig. Maar
dat weegt onvoldoende op tegen de ongunstige omstandigheden in de centrale steden en de
voorsteden die met de negatieve uitstralingseffecten van de grote steden te maken hebben.
Omgekeerd beïnvloeden de sociale problemen in steden als Enschede, Almelo en Venlo hun
omgeving blijkbaar zo weinig, dat regio’s in Oost- en Zuid-Nederland er gunstig uitspringen.
Het zojuist geschetste beeld kent echter uitzonderingen. Zo staat Zuid-Limburg, dat toch wordt
geassocieerd met het Bourgondische goede leven, opvallend laag genoteerd. Het Gooi en
Vechtstreek, dat bekend staat om zijn aantrekkelijke woonklimaat, komt evenmin goed uit de bus.
Achter de lage positionering van Zuid-Limburg gaat
de regionale tweedeling schuil tussen het
Heuvelland en Maastricht enerzijds en de Mijnstreek
(Heerlen-Kerkrade) anderzijds. Het sociale klimaat in
het Heuvelland is beter dan dat in de Mijnstreek,
waar de economische herstructurering van de jaren
’70 en ’80 nog altijd zijn sporen nalaat, onder andere
op het gebied van achterstandswijken, veiligheid en
gezondheid. De Mijnstreek haalt hierdoor de Peoplescore van Zuid-Limburg flink omlaag.
Het Gooi en Vechtstreek staat laag genoteerd
vanwege de gevolgen van de vergrijsde bevolking
voor de zorg en andere voorzieningen. De druk op
zorgvoorzieningen is er relatief hoog. Daarnaast
staat door de veroudering van de bevolking en de
nabijheid van grote steden het regionale draagvlak
voor winkel- en horecavoorzieningen onder druk.

Figuur 8: Top 40 regio’s ‘People’
ZW-Friesland
Achterhoek
N-Limburg
ZO-Friesland
N-Overijssel
N-Friesland
NO-Brabant
N-Drente
Twente
M-Limburg
Overig Zeeland
Kop v N-Holland
ZO-Brabant
ZW-Drente
ZW-Overijssel
Aggl Leiden&Bollenstr
Veluwe
Overig Groningen
Zeeuws-Vlaanderen
Alkmaar eo
ZO-Drente
Delfzijl eo
ZW-Gelderland
IJmond
O-Groningen

Samenvattend is het beeld dat veel landelijke regio’s
een gunstiger sociaal klimaat hebben dan sterk
verstedelijkte regio’s. Uitzonderingen daarbij zijn het
gevolg van grote sociale verschillen binnen de regio
zelf of van de last van de verder gevorderde
vergrijzing in landelijke regio’s.

Delft&Westland
M-Brabant
O-Zuid-Holland
W-Brabant
ZO-Zuid-Holand
Zaanstreek
Aggl Haarlem
Gooi&Vechtstreek
Anrhem-Nijmegen
Utrecht
Z-Limburg
Flevoland
Groot-Amsterdam
Aggl Den Haag
Groot-Rijmond

onder gemiddeld

gemiddeld

boven gemiddeld
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De clusters van Planet
Landelijke regio’s presteren niet per se goed op ‘Planet’. Het gaat daarbij namelijk niet alleen om
natuur en landschap (zogenoemde ‘groene’ milieuthema’s) maar evenzeer om milieuvervuiling
(‘grijze’ milieuthema’s). Deze twee dimensies worden hier verder uitgewerkt. Daarbij zijn de
volgende onderwerpen in ogenschouw genomen:
1. Milieuverontreiniging: mate van geluidsoverlast, (auto)luchtvervuiling en bodemvervuiling, in
combinatie met afvalproductie en —scheiding.
2. Natuur en landschap: natuurlijkheid, aantrekkelijkheid en afwisseling van het landschap.

Milieuverontreiniging
Het is niet verbazingwekkend dat, zoals figuur 9 aangeeft, verstedelijkte regio’s in het westen van
ons land met de sterkste milieuvervuiling te maken hebben. De Haagse regio is daarvan het meest
uitgesproken voorbeeld. Wel valt op dat enkele als stedelijk-industrieel bekend staande regio’s,
zoals Rijnmond (havens Rotterdam en mainportfunctie) en IJmond (Corus), op basis van de hier
gebruikte indicatoren minder slecht scoren dan enkele regio’s met een meer landelijk karakter:
oostelijk Zuid-Holland, Flevoland en het Gelders Rivierengebied. In Rijnmond en IJmond is,
vanwege de hoge economische en bevolkingsdichtheid, de milieudruk op de omgeving hoger dan
in de meeste landelijke gebieden. Dat geldt echter lang niet altijd voor de milieubelasting per
inwoner (lees: het vervuilend gedrag per inwoner). Zo wordt in stedelijke regio’s vaak op een meer
efficiënte wijze aan afvalverwerking gedaan, waardoor de kosten per inwoner lager uitvallen dan
in veel landelijke regio’s. Ook is de autovervuiling per inwoner beperkter, vanwege het lagere
autobezit en de kleinere reisafstanden met de auto dan in landelijke gebieden. Bovendien hebben
verstedelijkte regio’s veel minder te maken met vervuiling door de landbouw.
Over het algemeen moeten landelijke regio’s kunnen zorgen voor betere omstandigheden op
milieugebied dan stedelijke regio’s. Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Nederland lukt dat
ook. Opmerkelijk genoeg behoort ook de regio Arnhem-Nijmegen (KAN) bij de beter presterende
regio’s in ons land, terwijl deze toch behoorlijk verstedelijkt is. Datzelfde geldt voor de regio
Eindhoven. De geluidsoverlast en de luchtvervuiling vallen vooral in die regio erg mee. De grote
steden zelf en hun directe omgeving hebben hiermee wel meer te maken dan het landelijk
gebied, zoals de Overbetuwe, de Ooijpolder en Groesbeek in het KAN en de Peel en Kempen in de
regio Eindhoven.

Figuur 9: Milieuverontreiniging in regio’s

Tabel 3: Top 10 gemeenten met hoogste en met laagste
geluidsbelasting
rang

Milieuverontreiniging
minder sterk
beneden gemiddeld
gemiddeld
boven gemiddeld
sterker

Bron: CBS, Alterra, AOO, bewerking Rabobank

hoogste

laagste

1

Sassenheim

Schiermonnikoog

2

Diemen

Vlieland

3

Oegstgeest

Terschelling

4

H’liede & Spaarnwoude

Ameland

5

Barendrecht

Dirksland

6

Haarlemmermeer

Baarle-Nassau

7

Ridderkerk

Texel

8

Rijswijk

Andijk

9

Muiden

Bergeijk

10

Delft

De Marne

Bron: Alterra

15

Planet
Alleen de mestproductie door de landbouw, veroorzaakt door de intensieve veehouderij in de
Peel, is een groot minpunt in de regio Eindhoven. In de regio Arnhem-Nijmegen valt de
mestproblematiek mee, aangezien de landbouw daar minder omvangrijk is en bovendien meer is
gericht op de tuinbouwsector.
Zuidwest-Gelderland (Betuwe), Flevoland en oostelijk Zuid-Holland zijn landelijke regio’s met een
relatief sterke milieuvervuiling. In de eerste twee regio’s vormen de afvalproblematiek en de
relatief sterke autovervuiling de oorzaak. Flevoland en de Betuwe hebben zich de afgelopen jaren
ontwikkeld tot woongebieden voor randstedelingen die hun werk in de stad hebben. Dit heeft
veel automobiliteit tussen deze regio’s en de Randstad tot gevolg. In oostelijk Zuid-Holland heeft
de mestproductie door de veehouderijsector ook een negatief effect op de milieukwaliteit.

Natuur en landschap
Zuid-Limburg en de Veluwe beschikken over de hoogste natuurwaarden en landschappelijke
kwaliteit. Zuid-Limburg dankt zijn grote landschappelijke aantrekkelijkheid vooral aan de
historische kenmerken en monumenten (oude boomgaarden, hagen, holle wegen en oude
hoeven) en uiteraard het voor Nederlandse begrippen sterke reliëf. Landschappen met veel reliëf
worden vanwege de visuele variatie zeer op prijs gesteld. Op de Veluwe domineren reliëfrijke en
natuurlijke landschappen eveneens. Daar is bovendien nauwelijks sprake van horizonvervuiling. In
de westelijke mijnstreek in Zuid-Limburg is dat veel meer het geval.
Andere regio’s met een hoge natuur- en landschapskwaliteit hebben een zeer open en wijds of
een aantrekkelijk parkachtig karakter met een hoge natuurlijkheid. Tot de eerste groep behoren
vooral regio’s in Noord-Nederland, in het bijzonder de Friese gebieden. Tot de tweede groep
behoren delen van Drenthe, Twente, de Achterhoek, Het Gooi en Vechtstreek en Noord-Limburg.
De provincie Utrecht vertoont een per saldo aantrekkelijk, maar zeer gemengd landschappelijk
beeld met het veenweidegebied aan de westkant, het plassengebied in de noordwesthoek, het
rivierenlandschap aan de zuidrand en de Utrechtse Heuvelrug aan de oostkant. Het Eemland en de
Gelderse Vallei in de noordoosthoek hebben trekken van de landbouwgebieden op zand in
Noord-Brabant en Noord-Limburg.
Positieve uitschieter in West-Nederland is de regio Haarlem. Het duingebied wordt om zijn sterke
natuurlijkheid, hoge monumentale waarde en reliëf hoog gewaardeerd. Wel is het een relatief veel
bebouwde en sterk verstedelijkte regio.
Figuur 10: Natuur en landschap in regio’s

Natuur en landschap
aantrekkelijker
boven gemiddeld
gemiddeld
beneden gemiddeld
minder aantrekkelijk

Bron: Alterra, CBS, bewerking Rabobank

Tabel 4: Top en laagste 10 gemeenten qua natuurlijke kwaliteit
rang

top 10

laagste 10

1

Rozendaal

Eemsmond

2

Zandvoort

Zevenhuizen-Moerkapelle

3

Bloemendaal

het Bildt

4

Laren

Berkel en Rodenrijs

5

Zeist

's-Gravendeel

6

Schiermonnikoog

Anna Paulowna

7

Doorn

Bleiswijk

8

Maarn

Oud-Beijerland

9

Ermelo

Tholen

10

Vlieland

Rijnwoude

Bron: Alterra
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Conclusies
De mooiste plekjes in Nederland vinden we grosso modo in de regio’s die de Planet-ranglijst
aanvoeren: Zuid-Limburg, delen van Noord-Brabant, de Veluwe en Drenthe. Niet dat buiten deze
regio’s geen mooie plekjes te vinden zijn. Zelfs in de agglomeratie Den Haag (de laagste op de
ranglijst), bevinden zich fraaie stukjes natuur en landschap. Denk aan het duingebied tussen Den
Haag en Noordwijk. Puur bezien vanuit het landschappelijk uiterlijk spreken Zuid-Limburg, de
Veluwe en andere plattelandsgebieden ‘op het zand’ (Brabant, Limburg, Drenthe) dagjesmensen en
vooral toeristen echter meer aan. Het aanbod van natuur en aantrekkelijke landschappen is daar
omvangrijker en vaak ook diverser dan in de Randstad. Vandaar dat bijna alle Randstedelijke
gebieden zich in de lagere regionen bevinden. De meest verstedelijkte regio’s krijgen daarbij de
laagste waardering: Zaanstreek, Amsterdam, Leiden en omstreken en Rijnmond. Ook het Westland
behoort daartoe, aangezien de meeste mensen het grote kassenareaal als een semi-stedelijk
landschap ervaren. In de verstedelijkte gebieden is en blijft de druk op de open ruimte en de
kwaliteit van de natuur onverminderd het sterkst. Tot op het wijkniveau vindt de laatste jaren in
diverse steden een verhevigd gevecht plaats voor behoud van groen tegen onder meer
nieuwbouwwijken (onder meer in Gouda en Leiden) en binnenstedelijke verdichtingsplannen
(onder meer in Utrecht, Amsterdam en Haarlem).
Regio’s die deel uitmaken van het Groene Hart doen het op het gebied van Planet opvallend
genoeg niet zo goed: het zuidelijk en oostelijk deel van Zuid-Holland en Zuidwest-Gelderland. Dat
heeft echter niet alleen met natuur en landschap te maken, want daarmee is namelijk slechts één
zijde van de Planet-medaille bezien. De andere zijde — en die is minstens zo belangrijk — is de druk
op het milieu en de gezondheid van de mens: geluidsoverlast, (auto)luchtvervuiling,
bodemverontreiniging, afvalproductie et cetera. Voor die punten is de situatie niet alleen in
stedelijke maar ook in een aantal meer landelijke regio’s minder gunstig. De Haagse regio kampt
met de sterkste milieuvervuiling. Andere
grootstedelijke gebieden volgen. Maar ook meer
Figuur 11: Top 40 regio’s ‘Planet’
idyllisch beschouwde regio’s als Het Gooi en
Z-Limburg
Vechtstreek, Zuidwest-Gelderland (de Betuwe) en
ZO-Brabant
oostelijk Zuid-Holland hebben met een relatief grote
Veluwe
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Zeeuws-Vlaanderen
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Toppers, met een relatief gezond milieu, liggen in de
M-Limburg
uiterste periferie van ons land: regio’s in Zeeland,
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Friesland en Groningen. De ijle economie (minder
Aggl Haarlem
wegen en economische activiteit) en de lage
Overig Zeeland
N-Friesland
bevolkingsdichtheid beperken daar de vervuiling
ZW-Friesland
Achterhoek
van het milieu en de overlast voor de bevolking.
O-Groningen
N-Overijssel
Overig Groningen

Samenvattend is het logische beeld dat veel
landelijke regio’s een gunstiger natuur- en
milieuklimaat hebben dan sterk verstedelijkte
regio’s, met het heuvelland in Zuid-Limburg als best
scorende regio. Maar er zijn wel opvallende
uitzonderingen. Zo komen het Groene Hart en het
Gelders Rivierengebied niet gunstig uit de bus. Dat
heeft vooral te maken met de relatief hoge
milieudruk.
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Profit
De clusters van Profit
De regio’s in Midden- en West-Nederland presteren het best op ‘Profit’. Bij Profit gaat het echter
niet, zoals de naam misschien suggereert, alleen om bedrijfswinsten. Profit is breder dan dat en
wordt vanuit vier economische dimensies bekeken:
1. Intensiteit van de economie: bruto regionaal product per werknemer,
werkgelegenheidsfunctie, hoeveelheid zakelijk verkeer, bedrijvendichtheid et cetera.
2. Ondernemingsklimaat: bereikbaarheid, aanbod bedrijfsterreinen, opleidingsniveau
beroepsbevolking en studentenaantallen, aanwezigheid zelfstandige ondernemers.
3. Kracht van de economische structuur: investeringsniveau, exportgerichtheid,
bedrijvendynamiek en groeipotentieel branchestructuur.
4. Sociaal-economische welvaart: inkomen, werkloosheid, beroepsniveau, uitkeringen, autobezit.

Intensiteit van de economie
De stedelijke regio’s behalen welhaast vanzelfsprekend de hoogste economische intensiteit. Dat
ook Zeeuws-Vlaanderen tot dit rijtje behoort, heeft te maken met het grote belang van de (natte)
industrie in Terneuzen. Deze zorgt voor een hoge productiewaarde per werknemer en een relatief
hoge investeringsgraad. Dat het vooral komt door een hoge kapitaalintensiteit van een beperkt
aantal grote bedrijven, blijkt uit de lagere dichtheid van werkgelegenheid en het aantal bedrijven.
Verder heeft ook de regio Delft en Westland een zeer intensieve economie. Vooral het
glastuinbouwcluster, met zijn hoge handels-, investerings- en productieniveau, draagt hieraan bij.

Ondernemingsklimaat
De regio’s met een goed vestigingsklimaat zijn hoofdzakelijk te vinden in de Randstad. Vooral de
nabijheid en bereikbaarheid van de arbeids- en afzetmarkt zijn daar sterke troeven. In diverse
regio’s zijn bovendien het hogere opleidingsniveau en de aanwezigheid van hogescholen en
universiteiten pluspunten. Tussen al die Randstedelijke regio’s is Overig Groningen, waar de stad
Groningen domineert, een buitenbeentje. Het menselijk kapitaal van Noord-Nederland is namelijk
hier grotendeels geconcentreerd. De aanwezige universiteit en andere instellingen zorgen voor
een sterke focus van de noordelijke kenniseconomie in stad Groningen en omstreken.
Nederland kent eigenlijk geen regio’s met een uitgesproken slecht ondernemingsklimaat. De
meeste wijken niet sterk af van het gemiddelde. Sommige wetenschappers beschouwen
Nederland zelfs als een zogenoemd ‘urban field’ (E. Wever (1989), Wever & Stam (1999)). Volgens

Figuur 12: Intensiteit van de economie in regio’s

Figuur 13: Ondernemingsklimaat in regio’s

Ondernemingsklimaat
hoger
boven gemiddeld
gemiddeld
onder gemiddeld
lager

Intensiteit van de economie
hoger
boven gemiddeld
gemiddeld
onder gemiddeld
lager
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Profit
hen maakt het voor de bedrijfsvoering van veel bedrijven niet veel uit waar ze in Nederland zijn
gevestigd, omdat de regionale verschillen in economische omstandigheden daarvoor te klein zijn.

Kracht van het bedrijfsleven
De hier gemeten kracht van het bedrijfsleven is dezelfde als de economische kracht in het
hoofdstuk Groei en Kracht in de regio’s. Eventuele verschillen in uitkomsten laten zich verklaren
door het feit dat hier is gekeken naar de periode 2001-2003, terwijl de economische kracht de
meest recente situatie (2004) beschrijft. Vanwege hun hoge investerings- en vernieuwingsgraad en
hun grote groeipotenties worden Utrecht en Flevoland aangemerkt als de meest krachtige
economieën van de afgelopen jaren. Veel noordelijke regio’s en grote delen van Zeeland staan
daarentegen juist bekend als minder dynamisch en vernieuwend. Gezien de meer op landbouw en
industrie gerichte bedrijfsstructuur ligt het groeivermogen daar bovendien structureel lager.

Sociaal-economische welvaart
Het zal niet verbazen dat stedelijke regio’s in het westen van het land (Rijnmond, Haaglanden en
regio Amsterdam) en perifeer gelegen regio’s het laagste welvaartspeil hebben. In de steden
wonen relatief veel laaggeschoolde mensen en ouderen in de sociale huurwoningen. Een hogere
werkloosheid en een grotere afhankelijkheid van uitkeringen en AOW zorgen hier voor een lager
inkomensniveau. Ook grote delen van Noord-Nederland kampen met een hogere werkloosheid en
een lager inkomenspeil.
Aan de andere kant staan de welbekende ‘rijke’ regio’s Kennemerland, Het Gooi en Vechtstreek en
Utrecht. Het lagere welvaartspeil van de stad Utrecht wordt meer dan gecompenseerd door de
rijkdom in Eemland, het westelijk weidegebied en natuurlijk de Utrechtse Heuvelrug. Bennebroek,
Aerdenhout, Heemstede (Kennemerland), Naarden, Bussum, Laren en Blaricum zijn stuk voor stuk
gemeenten met een gemiddeld zeer welvarende bevolking. Onder de ‘toppers’ bevinden zich ook
een paar opvallender regio’s: Oostelijk Zuid-Holland en Zuidwest-Gelderland. Dit zijn bij uitstek
regio’s waar een groot deel van de middenklasse uit de Randstad is neergestreken voor het betere
wonen. Verder hebben deze regio’s zelf geprofiteerd van het proces van uitschuiving van de
bedrijvigheid en de werkgelegenheid vanuit de grootstedelijke regio’s in hun richting. De
werkvoorziening is daardoor fors verbeterd. De gevolgen hiervan zijn een lage werkloosheid,
weinig uitkeringsgerechtigden en een hoog autobezit.

Figuur 14: Kracht van het bedrijfsleven in regio’s
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Figuur 15: Sociaal-economische welvaart in regio’s
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Conclusies
Het wekt geen verbazing dat de meest robuuste economische regio’s zich in het midden en
westen van Nederland bevinden. Specifieker: hier bevinden zich grote economische concentraties
op het gebied van dienstverlening en hoogwaardige en kennisintensieve activiteiten. Utrecht
springt er direct uit, dat is weinig verrassend. Van de vier grote steden is Utrecht de meest
welvarende. Bovendien heeft de bevolking van de provincie Utrecht de beste papieren op de
arbeidsmarkt; er zijn diverse kennisinstellingen gevestigd. De regio ligt als handelsknooppunt van
ons land erg strategisch. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van de nummers drie en vier,
regio Amsterdam en Het Gooi en Vechtstreek, mogen we gezien hun welvaartspeil en hun
kenniseconomie ook een hoge notering verwachten.
Maar daartussen, op nummer twee, bevindt zich een op het eerste gezicht vreemde eend in de
bijt: de regio Delft en Westland. Toch is deze notering bij nadere beschouwing niet zo opmerkelijk,
gezien de welvaart van deze regio. Een welvaart die wordt gevoed door de Delftse kenniseconomie en de sterke positie van het Westlandse glastuinbouwcluster. De regionale economie
heeft een zeer intensief karakter: hoge productiegraad, veel werkgelegenheid, veel zakelijk verkeer
en handel en hoge investeringen. Het sterk ontwikkelde ondernemerschap en de hoge kwaliteit
van de arbeidsmarkt leveren ook een positieve bijdrage aan het economisch beeld. Een andere
positieve uitschieter is Zuidwest-Gelderland. Deze regio heeft zijn hoge waardering vooral te
danken aan de hoge sociaal-economische welvaart (weinig werklozen en weinig armoede).
Een regio die misschien in het rijtje hoogst genoteerden wordt gemist, is Zuidoost-Noord-Brabant
(regio Eindhoven). Deze regio staat immers bekend als ‘Brainport‘, vanwege zijn succesvolle
industriële ontwikkeling in de tweede helft van de jaren ’90. Het regionale innovatie- en
kennisniveau zou één van de hoogste in Nederland zijn. De economische dynamiek valt hier de
laatste jaren echter tegen. Startersinitiatieven en
bedrijfsinvesteringen blijven achter bij die in veel
Figuur 16: Top 40 regio’s ‘Profit’
andere regio’s. Het totale welvaarts- en
Utrecht
productieniveau springt er evenmin positief uit.
Delft&Westland
Deels komt dit doordat de regio uit meer bestaat
Gooi&Vechtstreek
Groot-Amsterdam
dan moderne industrie in Eindhoven en directe
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O-Zuid-Holland
omgeving. Zo kent de regio ook een landbouw in
Aggl Leiden&Bollenstr
reconstructie. Wellicht zijn bovendien vraagtekens te
ZW-Gelderland
Aggl Den Haag
plaatsen bij de werkelijke kracht en continuïteit van
ZO-Brabant
die als ‘modern’ beschouwde industriële economie.
NO-Brabant
W-Brabant
Arnhem-Nijmegen

Minder opzienbarend is de lage klassering van de
meeste regio’s in Noord-Nederland, Zeeland en
Limburg. Deze gebieden worden traditioneel
geassocieerd met de economische periferie van ons
land. Ondanks de nuanceringen die we hierbij
kunnen plaatsen, blijkt dit beeld in deze meting min
of meer te gelden. Dat Overig Groningen en NoordDrenthe er relatief gunstig uitspringen, hebben deze
regio’s te danken aan de steden Groningen en Assen.
De lijn Assen-Groningen wordt beleidsmatig
aangemerkt als een belangrijke economische
ontwikkelingsas voor het noorden.
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Tot besluit
In het voorgaande gaven we u een beknopt overzicht van de economische prestaties en de
duurzaamheid in de Nederlandse regio’s. Puur bezien vanuit het bedrijfsleven presteert de
regionale economie in Nederland zoals van tevoren mocht worden verwacht. Vooral de
economische kracht is door de tijd heen een vrij stabiele factor in de economie van Nederlandse
regio’s. In het midden en westen van ons land is die kracht groter dan in de rest van Nederland,
met hier en daar een uitzondering, en daar komt door de jaren weinig verandering in. In deze
studie zijn de regio’s echter ook vanuit een breder perspectief geanalyseerd. Wanneer we de
economische kwaliteit breder beschouwen dan alleen het bedrijfsleven en de regio’s bovendien
vanuit de sociaal-culturele en de ecologische hoek bezien, ontstaat een ander beeld. Veel
landelijke gebieden kunnen hun minder uitgesproken economie compenseren door een betere
milieukwaliteit en beter sociaal klimaat. Anderzijds komen veel economisch sterke regio’s in WestNederland lager uit op de ranglijst dan wanneer alleen hun economie telt.
In het tweede deel van deze studie vindt u de zogenoemde provinciale stukken. Daarin zijn de
economische groei en kracht en de duurzaamheid per provincie nader uitgewerkt. We gaan vooral
dieper in op de sociaal-culturele, de ecologische en de economische kwaliteit, de drie
deelkwaliteiten van Triple P, en de bijbehorende clusters.
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Groningen
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Groningen in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Groningse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en
kracht in de regio’s’ geeft een beschrijving van de
gehanteerde methodiek en toont de top 40 van
Figuur 1.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
Nederlandse regio’s.
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Figuur 1.1 geeft de rapportcijfers voor de Groningse
regio’s en de provincie als geheel weer. De cijfers in de
bollen refereren aan de positie van de regio in de top 40.
De grootte van elke bol correspondeert met de
werkgelegenheid en geeft een indicatie van de
economische omvang. De economische groei was het
hoogst in Oost-Groningen, terwijl Delfzijl traditiegetrouw
tot de slechtst scorende regio’s behoort. De meeste
noordelijke regio’s krijgen voor hun economische kracht
een onvoldoende. Overig Groningen is hierop de enige
uitzondering. Als vanouds laat de regio zien dat de stad
Groningen het economische centrum van NoordNederland is.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Uit tabel 1.1 blijkt dat de bovengemiddelde economische groei in
Groningen vooral te maken heeft met de groei van de export (vooral groothandel), maar dat de
werkgelegenheidsgroei juist achterblijft. Overig Groningen, waar de stad Groningen domineert,
kende vorig jaar zelfs een forse daling van het aantal banen. Vergeleken met vorig jaar is elk van de
drie regio’s gestegen op de ranglijst van economische groei. De kans dat dit een éénmalige
‘uitschieter’ is, is gezien de economische kracht van de provincie echter niet gering. De kracht van
de Groningse economie blijft namelijk laag ten opzichte van veel andere Nederlandse regio’s.
Weliswaar trekt de stad Groningen haar eigen regio en de provincie als geheel nog enigszins naar
boven, maar buiten de stad is het bedrijfsleven weinig krachtig. Er zijn, behalve in Oost- Groningen,
relatief weinig exporterende bedrijven en de bereidheid om te investeren is relatief laag.
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Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Groningen. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Groningen staat bekend als een landelijke, dunbevolkte en open provincie, waardoor het milieu
niet zwaar wordt belast. Desondanks bezit Groningen weinig kwalitatief hoogwaardige natuur. Het
landelijk karakter zorgt er echter wel voor dat de provincie een aantrekkelijk woonklimaat heeft.
Niet alleen de rust en de groene omgeving dragen hieraan bij, maar ook de nabijheid van de
Waddenzee en de stad Groningen. Het woonklimaat kenmerkt zich verder door de beschikbaarheid van voldoende woningen voor een betaalbare prijs. Naast de concentratie van de regionale
voorzieningen in de stad Groningen zijn in de kleine kernen voldoende basisvoorzieningen
aanwezig. Het aanbod beperkt zich echter wel tot slechtst de basisvoorzieningen, waardoor het
vooral jongeren ontbreekt aan voldoende ontplooiingsmogelijkheden. Het is dan ook juist deze
groep die vertrekt naar de grote steden. Deze uitholling van de samenleving leidt tot een
versnelde vergrijzing van het landelijke gebied. De stad Groningen neemt binnen de provincie een
duidelijk onderscheidende positie in. Zij staat bekend als de economische motor van het noorden
dankzij de dienstverlening en de gezondheidszorg. Ook is Groningen de vierde studentenstad van
Nederland, resulterend in meer hoger opgeleiden en een sterkere sociale cohesie dan in de rest
van de provincie. Daarentegen heeft de stad Groningen ook te maken met de typische
stadsproblematiek. De rest van de provincie wordt overheerst door arbeidsextensieve bedrijvigheid, die zich ook nog eens kenmerkt door een laag groeipotentieel in werkgelegenheid.
De beschrijving van de drie p’s maakt duidelijk dat de sociaal-culturele kwaliteit van Groningen
gemiddeld is, de ecologische kwaliteit bovengemiddeld en de economische kwaliteit ver benedengemiddeld. De totaalscore voor duurzaamheid is daarmee benedengemiddeld, waarmee de
provincie op de negende plaats eindigt. Wel zijn er duidelijk regionale verschillen aanwezig,
waarbij de stad Groningen zich onderscheidt van de rest van de provincie.
Figuur 1.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 1.3: Duurzaamheid in Groningen
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Groningen
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Groningen wordt met behulp van drie clusters in kaart gebracht.
Het eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en
de sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
De manier waarop mensen met elkaar omgaan en deelnemen aan het maatschappelijk proces
verschilt per provincie. Zo staan de inwoners van de Randstad over het algemeen bekend om hun
sterke mate van individualisering, terwijl de bewoners in het zuiden en oosten van ons land meer
waarde hechten aan activiteiten binnen sociale structuren.
De minder sterke onderlinge betrokkenheid van de Groningse bevolking is opvallend. Dit kunnen
we gedeeltelijk verklaren uit de jonge ontstaansgeschiedenis van een deel van de provincie. Veel
dorpen in de veenkoloniën zijn pas tijdens de ontginning van de hoogveengebieden in de zeventiende eeuw ontstaan en hebben destijds te maken gehad met een grote instroom van nietGroningers. In deze dorpen zien we dan ook een minder sterk ontwikkelde sociale cultuur en
minder hechte sociale structuren.
Binnen de provincie neemt de stad Groningen een duidelijk onderscheidende positie in. Vooral
door het grote aantal studenten verschilt het sociaal-culturele beeld van Groningen sterk van dat
van de rest van de provincie. Van de Groningse studenten woont 57 procent op kamers, met een
groot aantal alleenstaanden tot gevolg. Aan de andere kant zijn studenten over het algemeen
meer actief in het verenigingsleven, bezoeken zij vaak uitgaansgelegenheden en voelen zij veelal
een sterke politieke betrokkenheid. Dit zien we ook terug in de totaal andere positie die de regio
Overig Groningen, waartoe de stad Groningen behoort, inneemt ten opzichte van de rest van de
provincie.
In het algemeen kunnen we stellen dat de provincie Groningen slecht scoort als het gaat om het
cluster ‘sociale cohesie’ en alleen de Randstedelijke provincies, waar over het algemeen de
individualisering sterker is dan in meer landelijke provincies, achter zich laat. Aangezien de
verschillen tussen de stad Groningen en de rest van de provincie erg groot zijn, is het echter
belangrijk om beide afzonderlijk te bekijken.

Figuur 1.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 1.5: Sociale cohesie in Groningen
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Groningen
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Groningen in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
De veiligheids- en gezondheidssituatie varieert sterk per provincie. Het algemeen beeld van
Nederland laat zien dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit de bus komen. In dat deel
van ons land zijn de mensen het minst positief over hun eigen gezondheid. Daarentegen heeft
Flevoland mede dankzij de jonge bevolking een zeer gunstige gezondheidspositie.
De provincie Groningen heeft te maken met een sterke uitholling van de kleine kernen. Vanwege
het gebrek aan voldoende geschikte opleidings- en recreatieve mogelijkheden trekken veel
jongeren weg, waardoor de kleine kernen in snel tempo vergrijzen. De regio’s Oost-Groningen en
Delfzijl en omgeving behoren, met een aandeel van 17 procent 65-plussers, zelfs tot de meest vergrijsde gebieden van ons land. De sterke vergrijzing zien we echter niet terug in een hogere
medische consumptie. De stad Groningen neemt op dit gebied een belangrijke positie in. Hier zijn
namelijk, bijna vanzelfsprekend, de grootschalige zorginstellingen geconcentreerd. Daardoor
vervult Groningen een belangrijke regionaal verzorgende rol en is het aanbod van zorgvoorzieningen in de andere delen van de provincie relatief laag. Mede op basis van deze spreiding van
zorgvoorzieningen, maar wellicht ook door de relatief jonge bevolkingsopbouw is het niet
verwonderlijk dat de inwoners van de regio Overig Groningen hun gezondheid als beter ervaren
dan Groningers elders in de provincie. Tegenover de gunstige gezondheidssituatie staat dat de
stad Groningen te maken heeft met de typische stadsproblematiek, bestaande uit meer geweldsdelicten en vernielingen. De landelijke gebieden kenmerken zich over het algemeen door minder
criminaliteit. Na de Achterhoek zijn Oost-Groningen en de regio rondom Delfzijl zelfs de veiligste
regio’s van Nederland. De landelijke gebieden hebben echter wel te maken met een hoger aantal
verkeersslachtoffers. Vooral de provinciale wegen en het uitgaansverkeer dragen hieraan bij.
Het beschreven beeld van Groningen leidt ertoe dat de provincie gemiddeld uit de bus komt als
het gaat om het cluster ‘veiligheid en gezondheid’. Op het gebied van criminaliteit en zorg zijn de
verschillen tussen de stad en overig Groningen echter groot, waardoor het van belang is beide
afzonderlijk te bekijken.
Figuur 1.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 1.7: Veiligheid en gezondheid in Groningen
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Groningen
People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit die studie
bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat.
‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van de
provincie Groningen beschrijven.

Woonklimaat
Zowel de woningvoorraad als de woonomgeving in Nederland kenmerken zich door grote provinciale verschillen. Op basis van figuur 1.8 kunnen we stellen dat het woonklimaat verreweg het best
is in de landelijke provincies en het slechts in de Randstad.
De provincie Groningen heeft een aantrekkelijk woonklimaat. Een grote verscheidenheid aan
landschappen en woningbouw wisselen elkaar af. Aan de ene kant biedt Groningen de mogelijkheid om in rust en stilte in een landelijke omgeving te wonen. Aan de andere kant kan men in de
stad Groningen gebruik maken van de mogelijkheden die een stedelijke omgeving te bieden
heeft. De stad heeft onder andere het voordeel van een hoger voorzieningenniveau ten opzichte
van het landelijk gebied. Het gaat dan vooral om de niet-dagelijkse voorzieningen, zoals winkels
en culturele voorzieningen. Het niveau van het voorzieningenapparaat in de landelijke gemeenten
in Groningen is weliswaar klein, maar het aanbod per inwoner is voor de basisbehoeften, zoals
levensmiddelen, elementaire scholing en sportvoorzieningen, ruim voldoende. Een ander voordeel
van de provincie Groningen is de voldoende grote woningvoorraad. Voor elke vijf woningzoekenden zijn vier woningen beschikbaar. Daarmee is deze verhouding het best van heel Nederland. Ook
de prijs van de Groningse woningen is voor Nederlandse begrippen zeer betaalbaar. In 2003
betaalde men in Groningen zo’n 30% minder voor een koopwoning dan gemiddeld in Nederland.
Toch vertoont het woonklimaat in Groningen ook enkele tekortkomingen. Overeenkomstig het
algemeen beeld van stedelijke gebieden zijn de mensen in de stad Groningen minder tevreden
met hun woonomgeving. Verder hebben met name de stad Groningen en de gemeenten in de
veenkoloniën te maken met een groot aantal woningen in achterstandswijken. Dit zijn woningen
in wijken met problemen van sociale, fysieke en/of economische aard (Syswov, 2003).
Het algemeen beeld van het woonklimaat in de provincie Groningen is dat deze goed scoort. Het
woonklimaat kenmerkt zich door een grote verscheidenheid en beschikbaarheid van woningen
voor een betaalbare prijs en met voldoende voorzieningen in de woonomgeving.
Figuur 1.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 1.9: Woonklimaat in Groningen

boven
gemiddeld

people
woonklimaat
culturele voorzieningen
winkelvoorzieningen
horecavoorzieningen

gemiddeld

sportvoorzieningen
scholen
tevredenheid woonomgeving
vraagdruk woningmarkt

onder
gemiddeld

woningen in achterstandswijken

Ze

Fr

Dr

Gr

Ov

Li

Ge

NB

NH

Ut

Fl

ZH

Bron: CBS, ABF, Locatus, Bedrijfschap Horeca en Catering, MJK, NFC,
TIN, Syswov, BSvL, WBO, bewerking Rabobank

onder
gemiddeld

gemiddeld

boven
gemiddeld

Bron: CBS, ABF, Locatus, Bedrijfschap Horeca en Catering, MJK, NFC,
TIN, Syswov, BSvL, WBO, bewerking Rabobank

26

Groningen
Planet
De ecologische kwaliteit van de provincie Groningen toetsen we aan de hand van twee clusters.
Het eerste cluster, ‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster meet enerzijds de mate
waarin het milieu is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de bewoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan, is in
elke provincie anders. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de
verstedelijkte gebieden. Ook ondervindt men in deze gebieden veel geluidsoverlast en scheiden
de mensen relatief weinig afval. Anderzijds wordt in landelijke gebieden de kwaliteit van het
milieu aangetast door de schadelijke stoffen in de landbouw.
De provincie Groningen is een dunbevolkte, landelijke provincie. Wonen in rust en ruimte is op veel
plaatsen goed mogelijk. Storende elementen zoals voorbij denderend auto- en treinverkeer, grootschalig vliegverkeer en lawaaierige industriële complexen komen in Groningen in zeer beperkte
mate voor. Ook de uitstoot van schadelijke stoffen is beperkt. In Groningen rijden namelijk relatief
weinig auto’s. Naast een lage bevolkingsdichtheid is het voertuigenbezit per huishouden op
Noord-Holland en Zuid-Holland na het laagst van Nederland. Door de ruimtelijke scheiding van
economische activiteiten en woongebieden worden over het algemeen echter langere afstanden
afgelegd om op de plaats van bestemming te komen.
Het landelijk gebied van Groningen staat voor een groot gedeelte in dienst van de landbouw, met
name akkerbouwbedrijven. Van het totale landbouwareaal wordt “slechts” 41 procent gebruikt
door (intensieve) veeteelt, terwijl dit voor Nederland als geheel 60 procent is. De productie van
mest ligt met 1.392 kilogram per vierkante kilometer dan ook ver beneden het Nederlands
gemiddelde (2.088 kilogram). In Oost-Groningen wordt zelfs maar 19 procent van het landbouwareaal in gebruik genomen door veeteeltbedrijven, waardoor in deze regio nog minder mest wordt
geproduceerd.
Dit leidt ertoe dat de provincie als de op één na beste uit de bus komt voor het cluster ‘milieuverontreiniging’. De milieubelasting in Groningen is relatief laag, mede door toedoen van het
milieugedrag van de inwoners.

Figuur 1.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 1.11: Milieuverontreiniging in Groningen
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Groningen
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Groningen in kaart brengen, is
‘natuur en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van
Groningen.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl het noorden zich
kenmerkt door vlakke zeekleigronden, de veenkoloniën en weinig bebouwing, zijn in het oosten
en zuiden uitgestrekte zandgebieden met zelfs enige hoogteverschillen aanwezig en wordt het
westen gedomineerd door de verstedelijking en het polderlandschap. In het midden van ons land
vinden we nog de typische rivierkleigebieden. Door deze landschappelijke verscheidenheid wordt
het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd, getuige figuur 1.12.
De provincie Groningen is één van de minst bebouwde provincies van Nederland. De beperkte
verstedelijking concentreert zich in en rond de stad Groningen en in mindere mate in Delfzijl,
Hoogezand-Sappemeer en Winschoten. De provincie kenmerkt zich verder door een groot oppervlakte landelijk gebied. Desondanks staat Groningen niet bekend om zijn natuurlijke vegetatie en
een grote variëteit hierin. Het landschap wordt gedomineerd door landbouwgebieden, waardoor
het oppervlakte bos per hectare na Zeeland zelfs het laagst van heel Nederland is. Verder ontbreekt het aan grote waardevolle cultuurlandschappen. Een typische voorbeeld zijn de Veenkoloniën, gelegen in het zuidoosten van de provincie. Dit landschap werd door de commissie-Hoekstra
(2001) in de visie op de regio als eenzijdig bestempeld. Ook de uitgestrekte akkerbouwgebieden
op de jonge zeekleigronden in het noorden kenmerken zich door weinig natuurlijke vegetatie.
Daarentegen zijn in deze gebieden nog wel veel oorspronkelijke wierdedorpen gelegen, met hun
beschermde dorpsgezichten en vele cultuurhistorische monumenten. Ook beschikt de provincie
over het Waddengebied, een mooi stuk natuur dat echter onder druk staat van gasboringen.
Verder zijn in het noordoosten (Eemshaven en Delfzijl) enkele grote industriële complexen geconcentreerd. Ook staat dit gedeelte van Groningen bekend om zijn windmolenparken. Enerzijds een
duurzame vorm van energieproductie, anderzijds een belangrijke vorm van horizonvervuiling.
Het algemeen beeld is dat Groningen zich kenmerkt door zijn openheid en landelijk karakter, maar
dat er weinig kwalitatief hoogwaardige natuur aanwezig is. Hierdoor scoort de provincie relatief
laag op het cluster ‘natuur en landschap’.
Figuur 1.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 1.13: Natuur en landschap in Groningen
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Groningen
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijke uiterlijk van Groningen. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Groningse landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van
geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
Over het geheel genomen wordt het Groningse landschap niet erg hoog gewaardeerd. Het is vrij
vlak, weinig bosrijk en daardoor vrij eentonig. Het landschap kent nog de meeste variatie in delen
van het Oldambt en Westerwolde. De beperkte verstedelijking in de provincie Groningen zorgt wel
voor weinig geluidsoverlast en horizonvervuiling.
Het landschap in de gemeente De Marne (de Hunsingo-streek) wordt het hoogst gewaardeerd.
Vooral de beperkte horizonvervuiling en geluidsoverlast in dit uitgesproken landelijke gebied,
hebben een positieve invloed op de landschappelijke kwaliteit. In grote lijnen geldt hetzelfde voor
het gebied ten zuiden van De Marne en delen van het Oldambt en de veenkoloniën.
Zoals ook elders in Nederland is de landschappelijke kwaliteit van stedelijke gemeenten als
Groningen, Veendam en Winschoten naar verhouding laag. In tegenstelling tot de andere steden,
bezit de stad Groningen wel veel monumentale rijkdom die het (binnenstedelijke) landschap
verfraaien. Grote delen van Menterwolde, Pekela en Delfzijl hebben, versterkt door het ontbreken
van reliëf, te kampen met horizonvervuiling van de nabijgelegen steden. Voor Delfzijl is dat ook het
industriële complex in de (Eems-)haven.

Figuur 1.14: Waardering van het Groningse landschap
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Groningen
Profit
De indicatoren die de economische kwaliteit van Groningen toetsen, kunnen we indelen in vier
clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat
onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt doordat in Utrecht het aantal banen veel groter is dan de
beroepsbevolking, terwijl voor Flevoland het omgekeerde geldt.
Sinds de ontdekking van een groot aardgasveld bij Slochteren staat Groningen bekend om zijn
gaswinning en -distributie. Het bruto regionaal product (BRP) is in de regio Overig-Groningen met
bijna 94.000 euro per werknemer dan ook het hoogst van heel Nederland. Toch wordt Groningen
samen met de provincies Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg traditioneel getypeerd als de
economische periferie van ons land. Ondanks de gaswinning bedroeg het BRP in 2002 slechts 18
miljard euro, ofwel 4,1 procent van het Nederlande BNP. In absolute zin is Groningen daarmee één
van de minst productieve provincies van Nederland. Dit wordt mede veroorzaakt door de geringe
economische activiteiten die het Groningse bedrijfsleven ontplooit. De provincie Groningen
probeert al geruime tijd de economie te stimuleren, waarbij zij onder meer de nadruk legt op
economische ontwikkelingen van de Eemshaven en Delfzijl.
Net als in de voorgaande clusters neemt de stad Groningen een aparte positie in. Zij is de
economische motor van Noord-Nederland. Gerelateerd aan de bevolking steekt de stad met haar
125.000 arbeidsplaatsen ver boven Friesland, Drenthe en de rest van Groningen uit. Daarnaast is de
stad het dienstverlenend centrum van het noorden. De attractiviteit van de stad is verder versterkt
sinds de lijn Groningen-Assen in 1999 beleidsmatig is aangemerkt als een belangrijke economische ontwikkelingsas voor het noorden.
In het algemeen kunnen we stellen dat de provincie Groningen dankzij de economische activiteiten in de hoofdstad en de gaswinning en -distributie gemiddeld scoort voor het cluster ‘intensiteit
van de economie’. Zonder deze beide factoren ontstaat een beeld waarbij de provincie zich
kenmerkt door een lage productiviteit en activiteit van het bedrijfsleven.
Figuur 1.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 1.16: Intensiteit van de economie in Groningen
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Groningen
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Groningen in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
De bereikbaarheid is voor bedrijven één van de belangrijkste reden om een bepaalde locatie als
vestigingsplaats te kiezen. Dankzij de lage bevolkingsdichtheid, en daarmee samenhangend een
minder uitgebreid wegennetwerk, is de bereikbaarheid van Groningen slechter dan die van de
meeste andere provincies. Dit resulteert in een langere reistijd van en naar de werklocaties.
Daarentegen wordt het wegennetwerk minder intensief gebruikt met minder files als gevolg. Een
andere belangrijke reden voor bedrijven om zich in een bepaalde regio te vestigen is het
opleidingsniveau van potentiële werknemers. Dit wordt voor een groot deel bepaald door de
aanwezigheid van HBO en universitaire instellingen. Daarnaast bieden die instellingen mogelijkheden voor bedrijven om gebruik te maken van studenten voor stages en onderzoeken en het
vergaren van kennis. Met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool heeft Groningen
twee belangrijke troeven in handen. Het aandeel studenten in de totale bevolking is met 10% in
geen enkele Nederlandse regio zo hoog als in de regio Overig Groningen, waartoe de stad Groningen behoort. Logischerwijs leidt dit tot een relatief hoog opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Tenslotte is de aanwezigheid van voldoende en betaalbare bedrijfslocaties voor ondernemers
een belangrijke vestigingsfactor. De provincie Groningen heeft voor de komende jaren nog
voldoende mogelijkheden op dit gebied. Afgaande op de uitgifte van bedrijventerreinen in de
periode 1995-2002 en de hoge prioriteit bij de ontwikkeling van de Eemsdelta kunnen Delfzijl en
in iets mindere mate de Eemshaven nog jaren vooruit.
De bekende slogan “Er gaat niets boven Groningen!” is iets te stellig voor het cluster ‘ondernemingsklimaat', maar over het algemeen beschikt Groningen over locatiefactoren die het voor
bedrijven aantrekkelijk maakt zich in de provincie te vestigen, getuige figuur 1.17. De stad
Groningen speelt daarbij een dominante rol.
Figuur 1.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 1.18: Ondernemingsklimaat in Groningen
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Groningen
Profit
Het derde cluster dat de economische kwaliteit van Groningen meet, is ‘kracht van het
bedrijfsleven’. Dit cluster kan worden gezien als economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’, zoals die is beschreven in de economische
thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan in de
meer perifere gebieden van ons land. In positieve zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich
door respectievelijk een sterke productiestructuur en een gunstige dynamiek in het bedrijfsleven.
De functie van de stad Groningen als dienstverlenend en zorgcentrum binnen de provincie heeft
als gevolg dat een groot deel van de inwoners van de regio Overig-Groningen werkzaam is in deze
sectoren. Een dergelijke werkgelegenheidsverdeling werkt voor de regio positief aangezien de
dienstverlening en de gezondheids- en welzijnszorg tot de snelst groeiende sectoren van Nederland behoren. De rest van de provincie kenmerkt zich daarentegen door een hoog aandeel van de
werkgelegenheid in langzaam groeiende sectoren, zoals landbouw en delfstoffenwinning. Zo
bestaat het totaal aantal banen in Oost-Groningen en Delfzijl en omgeving voor respectievelijk 21
en 25 procent uit delfstoffenwinning, terwijl dit voor Nederland op 16 procent ligt. Tevens is daar
het aantal exporterende bedrijven relatief laag voor grensregio’s. Beiden behoren zelfs tot de top
vijf van slechtst presterende regio’s op dit gebied. In Delfzijl en omgeving is bijvoorbeeld in vijf jaar
tijd het aantal exporterende bedrijven gedaald van 30 procent in 1998 tot nog geen 10 procent in
2003. Deze lage mate van exportgerichtheid is overigens een probleem van alle noordelijke
provincies.
Het beeld van Groningen leidt ertoe dat de provincie als de op één na slechtste uit de bus komt
voor het cluster ‘kracht van het bedrijfsleven’. Zoals hierboven beschreven verschilt de kracht
binnen de provincie dermate dat het ook belangrijk is om naar de afzonderlijke regio’s te kijken.
Immers, zoals vaker neemt de regio Overig-Groningen, dankzij de stad Groningen, een sterkere
positie in. Daarentegen is de kracht van het bedrijfsleven in Oost-Groningen en Delfzijl en
omgeving het zwakst van alle Nederlandse regio’s.

Figuur 1.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 1.20: Kracht van het bedrijfsleven in Groningen
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Groningen
Profit
Het vierde en laatste cluster is de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na hoe
welvarend de Groningse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland,
waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. In deze provincie is het gemiddelde inkomen het
hoogst van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart het laagst.
De zwakke economie van de provincie Groningen heeft grote gevolgen voor de welvaart in de
provincie. Het College van Gedeputeerde Staten van Groningen meldt: “De sociaal-economische
achterstand is in onze provincie nog te groot. De werkloosheid is nog steeds hoger dan in de rest
van Nederland en ook is er een achterstand in inkomen en gemiddeld opleidingsniveau. Daardoor
staan te veel mensen in onze samenleving aan de kant”. Het lage welvaartsniveau uit zich op de
meest directe manier door het laagste inkomensniveau van heel Nederland. In 2000 bedroeg het
gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden 22.800 euro, ten opzichte van bijna 26.000 euro
in Nederland. Verder was in 2003 6,3 procent van de Groningse beroepsbevolking werkloos, terwijl
dit voor Nederland als geheel op 4,5 procent lag. Het grote belang van arbeidsextensieve en
langzaam groeiende sectoren in de economie van Groningen zijn hier mede debet aan. De belangrijkste takken van industrie zijn bijvoorbeeld de reeds eerder genoemde winning en distributie van aardgas, maar ook de zetmeel-, suiker-, papier- en kartonindustrie, basischemie en
basismetaal. De stad Groningen onderscheidt zich opnieuw van de rest van de provincies door de
aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en andere kennisinstellingen en relatief veel zakelijke dienstverlening. Het aandeel banen voor hoger opgeleiden is hierdoor hoger. Verder kent de stad ten opzichte van de totale Groningse bevolking een hoger percentage werkenden. De typische sociaal-economische stadsproblematiek is echter ook aanwezig,
resulterend in relatief meer bijstandsuitkeringen en een minder evenwichtige inkomensverdeling.
De provincie Groningen is veruit de minst welvarende provincie van Nederland. Zoals hierboven
beschreven zijn er sociaal-economische verschillen binnen de provincie, waarbij de stad
Groningen over het algemeen welvarender is, maar ook haar problemen kent.

Figuur 1.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 1.22: Sociaal-economische welvaart in Groningen
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Friesland
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Friesland in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Friese economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en kracht
in de regio’s’ geeft een beschrijving van de gehanteerde
methodiek en toont de top 40 van Nederlandse regio’s.

Figuur 2.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
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Figuur 2.1 geeft de rapportcijfers voor de Friese regio’s en
de provincie als geheel weer. De cijfers in de bollen
refereren aan de positie van de regio in de top 40. De
grootte van elke bol correspondeert met de
werkgelegenheid en geeft een indicatie van de
economische omvang. Vooral de economische groei
loopt in Friesland sterk uiteen. Terwijl Noord-Friesland, de
grootste economie van de provincie, op economische
groei laag scoort, krijgen de overige twee regio’s een
ruime voldoende. Voor economische kracht krijgen de
meeste regio’s in Noord-Nederland een onvoldoende.
Dat geldt ook voor de Friese regio’s. Noord-Friesland,
waar Leeuwarden ligt, heeft de minst krachtige
economie.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Uit tabel 2.1 blijkt dat de bovengemiddelde economische groei in
Friesland vooral te maken heeft met de winstgroei van het bedrijfsleven in Zuidwest- en ZuidoostFriesland. Met name de industrie, de groothandel en de dienstverlening zijn hiervoor
verantwoordelijk. Het regionale beeld van de economische groei is compleet anders dan vorig jaar.
Het noorden van de provincie had in 2003 een goed jaar en kreeg toen nog een ruime voldoende,
maar scoort nu voor elke deelindicator onder het gemiddelde. Voor Zuidoost-Friesland geldt het
omgekeerde. Deze regio scoorde juist onder de zes, maar krijgt nu op alle vlakken een voldoende.
Als we kijken naar de deelindicatoren van de economische kracht, zien we weinig uitschieters. Op
de relatief lage exportgerichtheid van het Noord-Friese bedrijfsleven na, scoren de Friese regio’s
niet buitensporig goed of slecht op één van de deelindicatoren.
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Friesland
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Friesland. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Friesland staat bekend als een schone, waterrijke en rustige provincie met een lage bevolkingsdichtheid en een lage mate van verstedelijking. In de provincie is het aantal voorzieningen bovengemiddeld en liggen de prijzen van woningen, ondanks de sterke stijging van de afgelopen jaren,
onder het Nederlands gemiddelde. Dit alles zorgt voor een zeer aangenaam woonklimaat en een
hoge waardering voor de woonomgeving. Verder kent iedereen Friesland natuurlijk ook vanwege
de typische Friese cultuur die onder meer tot uiting komt in de Friese taal en enkele typische
Friese sporten. De sociale cohesie is in Friesland dan ook sterker dan in veel andere provincies. De
provincie beschikt echter niet over een goed economisch klimaat. Dit kenmerkt zich door een
‘traditioneel’ karakter, waarbij de landbouw, de industrie en het toerisme een belangrijke positie
innemen. Verder beschikt Friesland over onvoldoende gunstige locatiefactoren om een
aantrekkelijk ondernemingsklimaat te creëren en biedt de Friese arbeidsmarkt weinig perspectief,
waardoor de getalenteerde (jonge) bevolking uit de provincie vertrekt. De slecht presterende
Friese economie resulteert in een inkomensniveau dat tot de laagste van Nederland behoort. De
provincie probeert het economisch klimaat wel te verbeteren. Men tracht de economische
activiteiten in de A7-zone en de Westergo-zone te versterken en biedt het bedrijfsleven verschillende subsidiemogelijkheden. Daarnaast probeert de provincie zich, met behulp van haar
waterrijke omgeving, verder te ontwikkelen als bestemmingsplaats voor toeristen.
De beschrijving van de drie kwaliteiten maakt duidelijk dat Friesland op sociaal-cultureel en ecologisch gebied boven het gemiddelde scoort en op economisch gebied benedengemiddeld. De score voor de sociaal-culturele kwaliteit is zelfs het hoogst van Nederland, terwijl deze het laagst is als
het gaat om Profit, de economische kwaliteit. De totaalscore voor duurzaamheid is ruim boven het
Nederlands gemiddelde, waarmee de provincie op de vierde plaats eindigt.
Figuur 2.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 2.3: Duurzaamheid in Friesland
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Friesland
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Friesland brengen we in kaart met behulp van drie clusters. Het
eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de
sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat zien dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen de provincies in de Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en
oosten van ons land.
De provincie Friesland heeft een sterke eigen cultuur, waaraan de bevolking grote waarde hecht.
Het beste voorbeeld is natuurlijk de Friese taal. Naast Nederlands is het Fries een officiële taal in
Nederland die door ongeveer 400.000 mensen wordt gesproken. Het is zelfs mogelijk om Friese
taal en cultuur te studeren. De eigen cultuur uit zich ook in enkele typische Friese sporten zoals
kaatsen, fierljeppen en skûtjesilen. De populariteit van deze sporten, maar ook de deelname aan
andere verenigingen, laat een mentaliteitsverschil zien tussen enerzijds Noord- en Zuidwest-Friesland en anderzijds Zuidoost-Friesland. In de eerste twee regio’s is het verenigingsleven, maar bijvoorbeeld ook het cafébezoek, sterker verweven in de leefwijze dan in het zuidoosten.
Leeuwarden neemt een onderscheidende positie in. De stad is met ruim 90.000 inwoners veruit de
grootste in de provincie en biedt als enige de mogelijkheid voor hoger beroepsonderwijs. Als gevolg van deze positie vertoont de stad enkele typisch stedelijke kenmerken. Eén daarvan is een
groot aandeel éénpersoonshuishoudens. Van het totaal aantal huishoudens in Leeuwarden bestaat 47 procent uit één persoon, terwijl dit voor Friesland als geheel 32 procent is.
De Friese cultuur is er tenslotte ook één die zich kenmerkt door een echt dorpsgevoel en een van
oudsher sterke verankering in de landbouw. Hierdoor heerst een ‘ons-kent-ons’-gevoel en zijn de
familiebanden relatief sterk.
In het algemeen kunnen we stellen dat de provincie Friesland goed scoort als het gaat om het
cluster ‘sociale cohesie’. Zowel de maatschappelijke deelname als de sociale contacten zijn sterk
verankerd in de typisch Friese cultuur.

Figuur 2.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 2.5: Sociale cohesie in Friesland
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Friesland
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Friesland in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
Door gebrekkige opleidingsmogelijkheden en geringe kansen op de arbeidsmarkt zijn veel Friese
jongeren geneigd te verhuizen naar steden of andere provincies. Dit leidt tot een uitholling van
het landelijk gebied. Daarnaast is Friesland in trek bij ouderen. Met name de weinig verstedelijkte
gemeenten kennen een relatief groot vestigingsoverschot van deze bevolkingsgroep. Dit alles
zorgt ervoor dat Friesland te maken heeft met een hoge mate van vergrijzing. Het aandeel 65plussers ligt met 15 procent boven het landelijk gemiddelde (14 procent) en is in Zuidoost-Friesland zelfs 16 procent.
Leeuwarden heeft, overeenkomstig andere stedelijke gebieden, te maken met hogere misdaadcijfers dan de rest van de provincie. Ook toeristische centra kennen doorgaans relatief veel
criminaliteit (Rabobank Nederland, 2002). In Friesland zien we dit terug in toeristische gemeenten
als Vlieland, Sneek en Terschelling. Over het algemeen zijn de misdaadcijfers in het dunbevolkte
Friesland echter lager dan gemiddeld. Dit geldt tevens voor het aantal verkeersslachtoffers. Per
10.000 inwoners vinden 3,63 verkeersongevallen met letsel plaats, terwijl dit voor Nederland op
6,25 ligt. Uit cijfers van de Adviesdienst voor Verkeer en Vervoer blijkt daarbij ook nog eens dat in
2004 het aantal verkeersdoden met ruim 37 procent is afgenomen. Als mogelijke redenen kunnen
we het vervangen van gevaarlijke kruispunten door rotondes en de hoge prioriteit van de
provincie voor de verkeersveiligheid aanvoeren.
De provincie komt als tweede uit de bus voor wat betreft het cluster ‘veiligheid en gezondheid’.
Ondanks een relatief laag zorgaanbod is de veiligheids- en gezondheidssituatie in de provincie
hoger dan gemiddeld.
Figuur 2.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 2.7: Veiligheid en gezondheid in Friesland
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Friesland
People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Friesland toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Hier staat tegenover dat Randstedelingen een kortere
afstand hoeven af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
De provincie Friesland heeft een aantrekkelijk woonklimaat. Door haar eigen bewoners wordt de
woonomgeving zelfs het best gewaardeerd van heel Nederland. In Friesland wisselen een grote
verscheidenheid aan landschappen en woningbouw elkaar af. Aan de ene kant biedt Friesland de
mogelijkheid om in alle rust en ruimte in een landelijke en waterrijke omgeving of op één van de
Waddeneilanden te wonen. Aan de andere kant kan men in de steden Leeuwarden, Heerenveen,
Sneek en Drachten gebruik maken van de mogelijkheden die een stedelijke omgeving te bieden
heeft. Vooral de niet-dagelijkse voorzieningen zijn doorgaans in een beperkt aantal grotere kernen
gevestigd. Het voorzieningenapparaat in de landelijke gemeenten is in Friesland weliswaar klein,
maar het aanbod per inwoner is voor wat betreft basisbehoeften als levensmiddelen, elementaire
scholing en sportvoorzieningen ruim voldoende.
Het aantrekkelijk woonklimaat blijkt verder uit de stijging van de prijzen van koopwoningen. In de
periode van 1990 tot 2002 is de gemiddelde koopwoning in het noorden en zuidoosten van Friesland bijna drie keer zo duur geworden. In Zuidwest-Friesland zijn de prijzen zelfs verviervoudigd.
Ondanks deze prijsstijgingen ligt de gemiddelde koopprijs in Friesland ruim beneden het gemiddelde van Nederland (respectievelijk 213.000 euro en 252.000 euro).
Figuur 2.8 laat zien dat het woonklimaat in de provincie Friesland zeer goed scoort. Het aantrekkelijke woonklimaat kenmerkt zich door betaalbare woningen, een grote verscheidenheid aan
woonmilieus en voldoende voorzieningen in de omgeving.

Figuur 2.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 2.9: Woonklimaat in Friesland
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Friesland
Planet
De ecologische kwaliteit meten we in twee clusters. Het eerste cluster, ‘milieuverontreiniging’, komt
hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het milieu in de provincie is vervuild
en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan zijn in
elke provincie anders. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en mineralen). Uit figuur
2.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor milieuverontreiniging.
De provincie Friesland is een dunbevolkte, landelijke provincie. Wonen in rust en ruimte is op veel
plaatsen goed mogelijk. Storende elementen, zoals voorbij denderend auto- en treinverkeer,
grootschalig vliegverkeer en lawaaierige industriële complexen, komen in zeer beperkte mate
voor. Ook de uitstoot van schadelijke stoffen is beperkt. In Friesland rijden namelijk relatief weinig
auto’s. Het voertuigenbezit per huishouden ligt ruim onder het Nederlands gemiddelde. Door de
ruimtelijke spreiding van de woongebieden en de economische activiteiten worden over het
algemeen echter langere afstanden afgelegd om op de plaats van bestemming te komen.
Het landelijke gebied van Friesland staat voor een groot gedeelte in dienst van de landbouw,
waarbij van het totale landbouwareaal circa 70 procent in handen is van de melkveehouderij. Van
het totaal aantal Nederlandse runderen graast dan ook ongeveer 14 procent in Friesland. Het
gevolg is dat de mestproductie met 2.769 kilogram per vierkante kilometer ver boven het landelijk
gemiddelde ligt (2.088 kilogram). Zuidwest-Friesland staat zelfs op de derde plaats van
Nederlandse regio’s die de meeste mest produceren (3.526 kilogram). Overigens is de bodem in
Friesland weinig tot matig gevoelig voor opname van mest.
Het algemeen beeld is dat de provincie goed uit de bus komt als het gaat om de milieuverontreiniging. Alhoewel in Friesland veel mest wordt geproduceerd is de milieubelasting toch relatief
laag. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de beperkte autovervuiling, maar ook door toedoen
van het milieubewuste gedrag van de inwoners (zie figuur 2.11).

Figuur 2.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 2.11: Milieuverontreiniging in Friesland
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Friesland
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Friesland in kaart brengen, is ‘natuur
en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van Friesland.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 2.12.
De provincie Friesland is een zeer dunbevolkte provincie met een zeer lage bebouwingsdichtheid.
Circa 70 procent van de bevolking woont in weinig of niet-stedelijke gemeenten. De beperkte
verstedelijking concentreert zich in en rond de stad Leeuwarden en in mindere mate in Drachten,
Sneek en Heerenveen. Verder kenmerkt Friesland zich door een groot oppervlakte aan landelijk
gebied, dat grotendeels op of net onder zeeniveau ligt en waarvan het uiterlijk enkele regionale
verschillen laat zien. Het Friese merengebied, gelegen in het zuidwesten, is een uniek gebied in
Nederland waar meren en kanalen het weidse graslandschap dooraderen. De watersport en
recreatievaart leven hier op gespannen voet met de natte natuurgebieden. In het noorden en
noordwesten bestaat het landschap hoofdzakelijk uit graslanden, gelegen op jonge zeekleigronden. Als gevolg van de dominantie van het grasland is de natuurlijke vegetatie en variëteit
beperkt. Wel is in dit gebied het typische terpenlandschap terug te vinden met zijn beschermde
dorpsgezichten en vele cultuurhistorische monumenten. De zandgronden in het zuidoosten van
Friesland bestaan uit een afwisseling van graslanden en bosrijke natuur- en heidegebieden. Het
zijn nu juist deze bos- en heidegebieden die zich kenmerken door de aanwezigheid en variëteit
aan natuurlijke vegetatie.
Concluderend kunnen we stellen dat Friesland zich kenmerkt door zijn openheid en landelijk
karakter, waardoor de provincie bovengemiddeld scoort op het cluster ‘natuur en landschap’.
Regionaal zijn enkele typisch landschappelijke kenmerken aanwezig.

Figuur 2.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 2.13: Natuur en landschap in Friesland
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Friesland
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijke uiterlijk van Friesland. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Friese landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van
geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
Het Friese landschap wordt van plek tot plek behoorlijk verschillend gewaardeerd. Een uniek, fraai
en tamelijk on-Fries landschap is op de Waddeneilanden te vinden. De Wadden krijgen veruit de
hoogste waardering. Sterker, Terschelling, Vlieland en Ameland behoren qua landschap tot de
meest gewaardeerde gebieden van Nederland. De geluidsoverlast en horizonvervuiling zijn er
nihil. De duinen zorgen voor een voor Nederlandse begrippen behoorlijk reliëf. En de natuur krijgt
er op de meeste plaatsen volop de ruimte.
Wellicht opvallend is de wat hogere waardering van het zuidoostelijk deel van Friesland (het
woudengebied) ten opzichte van het zuidwestelijke deel (het merengebied). Nijefurd en
Gaasterlân-Sleat springen er positief uit, vanwege de beperkte verstedelijking en de aanwezigheid
van meer bosgebied. Dit beperkt ook de geluidsoverlast en de horizonvervuiling. In
Ooststellingwerf is het fraaiste landschap op het Friese vasteland te vinden. In dit zeer landelijke
gebied is de overlast van menselijke activiteiten — in de vorm van vervuiling en geluid — beperkt.
Bovendien zijn hier het nationaal park Drents-Friese Wold en fraaie heidevelden te vinden.
Zoals ook elders in het land, krijgt het landschap van de stedelijke gemeenten de laagste
waardering. Zij scoren op alle punten laag, met uitzondering van hun monumentale waarden.

Figuur 2.14: Waardering van het Friese landschap
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Friesland
Profit
De indicatoren die de economische kwaliteit van Friesland toetsen, zijn ingedeeld in vier clusters.
Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat onder meer
in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Friesland neemt in de Nederlandse economie een zeer bescheiden plaats in. In 2002 bedroeg het
bruto regionaal product (BRP) ruim 14 miljard euro, ofwel 3,2 procent van het Nederlandse BNP.
Hiermee is Friesland na Flevoland, Zeeland en Drenthe in economisch opzicht de vierde kleinste
provincie van ons land. Ook het BRP per werknemer ligt met ruim 54.000 euro ver onder het
Nederlands gemiddelde (62.725 euro). Het beperkte belang van de Friese economie wordt
veroorzaakt door de geringe activiteit van de bedrijven. Het bedrijfsleven in Friesland investeert
niet alleen weinig, maar heeft ook een arbeidsextensief karakter. Veel Friezen worden daardoor
gedwongen om buiten de provincie te werken.
Het economisch hart van de provincie ligt in Leeuwarden. Deze gemeente beschikt niet alleen
over 30 procent van het totale banenaanbod, het aantal banen is ook nog eens groter dan de
beroepsbevolking. Dit betekent dat Leeuwarden in theorie meer dan alleen de eigen bevolking
van werk kan voorzien. De stad vormt dan ook een belangrijke schakel in de Westergo-zone. Deze
as, lopend via de lijn Harlingen, Franeker en Leeuwarden, speelt op economisch gebied een
belangrijke rol voor Friesland. Dat geldt overigens ook voor de economische ontwikkelingszone
Sneek-Heerenveen-Drachten. Deze as, ook wel bekend als de A7-zone, krijgt beleidsmatig extra
aandacht en zorgt voor een groot aantal zakelijke verplaatsingen in de regio Zuidoost-Friesland.
Ondanks de aandacht voor de hierboven beschreven ontwikkelingsassen, scoort de gehele provincie Friesland op het cluster ‘intensiteit van de economie’ onder het gemiddelde. De score is zelfs
op Flevoland na het laagst van Nederland. Binnen de provincie doen zich slechts kleine regionale
verschillen voor.
Figuur 2.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 2.16: Intensiteit van de economie in Friesland
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Friesland
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Friesland in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
De bereikbaarheid is voor veel bedrijven een zeer belangrijke reden om een bepaalde locatie als
vestigingsplaats te kiezen. Dankzij een minder uitgebreid wegen- en openbaar vervoernetwerk is
de bereikbaarheid van Friesland, op Zeeland na, het slechtst van heel Nederland. Dit resulteert in
een langere reistijd van en naar de werklocaties. Daar staat tegenover dat het wegennetwerk
minder intensief wordt gebruikt met minder files als gevolg. De provincie Friesland probeert de
bereikbaarheid actief te verbeteren door het openbaar vervoer te stimuleren, in een gezamenlijke
aanbesteding met de provincies Groningen en Flevoland. Daarnaast hebben Friesland, Groningen
en Flevoland samen met Overijssel en Drenthe een convenant getekend over de aanleg van
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (Provincie Friesland, 2005).
Een ander lichtpuntje is het relatief hoge aantal zelfstandige ondernemers. Dit hangt mede samen
met de kleinschaligheid van de Friese economie. De provincie doet haar best om goede voorwaarden te scheppen voor het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen gebruik maken van verschillende
subsidieregelingen en worden hierbij ondersteund en geadviseerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Ondanks deze stimuleringsmaatregelen blijft de relatief grote afstand
tot het economisch hart van Nederland een belangrijke belemmering, waardoor veel hoger
opgeleide personen naar de Randstedelijke provincies vertrekken. Het gevolg is een relatief groot
aandeel lager opgeleide Friezen.
Voor wat betreft het ondernemingsklimaat scoort Friesland dus op meer punten negatief dan
positief. Hoewel de regionale verschillen klein zijn, valt de bovengemiddelde score van ZuidwestFriesland op, waar het aantal zelfstandigen relatief groot is.
Figuur 2.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 2.18: Ondernemingsklimaat in Friesland
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Friesland
Profit
Het derde cluster waarmee we de economische kwaliteit van Friesland meten, is de kracht van het
bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet geheel verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger
is dan dat buiten de Randstad en dan met name dat in de drie noordelijke provincies en Zeeland.
In positieve zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich door respectievelijk een sterke productiestructuur en veel vernieuwing in het bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven in Friesland heeft een sterk ‘traditioneel’ karakter, waarbij met name de Friese
Meren zorgen voor een sterk ontwikkelde toeristische sector. In de provincie zijn relatief veel
mensen werkzaam in sectoren met weinig groeipotentieel, zoals de landbouw, de visserij en de
industrie. De industrie heeft daarnaast nog eens te maken met een achterblijvende modernisering.
Van het totaal aantal banen behoorde in 2000 slechts 47 procent tot de ‘moderne’ industrie, terwijl
dit landelijk 59 procent was.3 De provincie probeert dit te veranderen door subsidies te
verstrekken voor projecten op het gebied van innovatie, kennisoverdrachten en netwerkvorming.
De productiestructuur van Friesland kenmerkt zich verder door een laag werkgelegenheidsaandeel in de snelst groeiende sectoren, zoals de zakelijke dienstverlening en de handel. De
dienstverlening bestaat meer dan gemiddeld uit grote organisaties in de collectieve sector, terwijl
er relatief weinig kleine, commerciële (advies-)bureaus zijn. De ‘traditionele’ productiestructuur
zorgt er samen met de geografische ligging voor dat het Friese bedrijfsleven weinig exportgericht
is. Daarentegen lijken de stimuleringsmaatregelen van de provincie om investeringen te bevorderen effect te hebben. Van het totaal aantal bedrijven heeft 64 procent in 2003 geïnvesteerd.
Daarmee is de investeringsbereidheid van de Friese bedrijven het hoogst van Nederland.
De zeer matige exportgerichtheid, de lage mate van vernieuwing in het bedrijfsleven en de
ongunstige productiestructuur zorgen ervoor dat Friesland op het cluster ‘kracht van het
bedrijfsleven’ onder het gemiddelde scoort. Regionaal doen zich slechts zeer kleine verschillen
voor.
3

De ‘moderne’ industrie bestaat uit (delen van): de grafische, aardolie-, chemische, farmaceutische, metaal-,
machine-, elektronische en transportmiddelenindustrie.

Figuur 2.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 2.20: Kracht van het bedrijfsleven in Friesland
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Friesland
Profit
Het vierde en laatste cluster bestaat uit de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we
na hoe welvarend de Friese bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
De zwakke economie van Friesland heeft grote gevolgen voor de welvaart in de provincie. Dit uit
zich op de meest directe manier in het op één na laagste huishoudensinkomen van heel
Nederland. Het gemiddeld besteedbaar inkomen bedraagt 23.600 euro, ten opzichte van bijna
26.000 euro in Nederland. Het lage inkomensniveau is onder andere het gevolg van de vergrijzing
en de relatief hoge werkloosheid. In 2003 was 5,7 procent van de Friese beroepsbevolking werkloos, terwijl dit voor Nederland als geheel op 4,5 procent lag. Het afgelopen jaar daalde daarnaast
het aantal banen met 2,1 procent. De ‘traditionele’ industrie en het hoge aandeel van werkgelegenheid in langzaam groeiende sectoren zijn hier mede voor verantwoordelijk.
Een lichtpuntje is dat in de economische kernzones de werkgelegenheid de laatste jaren wel is
gestegen. Zo is in 2004 in de A7-zone een groei geconstateerd van 0,8 procent en in de Westergozone van 1,2 procent. De provincie Friesland participeert actief om meer banen in de provincie te
creëren. Zo heeft zij onder meer het Fries Banenplan geïntroduceerd. Het doel van dit project was
om in de periode 2003 tot en met 2005 1.000 arbeidsplaatsen te creëren en kansen te bieden aan
werkzoekenden met moeilijkheden op de arbeidsmarkt. Het lage inkomen van de Friese bevolking
is ook het gevolg van het lage aantal banen voor hoger opgeleiden die daardoor worden
gedwongen de provincie te verlaten. Hierdoor heeft de Friese beroepsbevolking een relatief laag
opleidingsniveau. Dit resulteert over het algemeen in een lager beroepsniveau en daardoor in een
lager inkomensniveau.
De sociaal-economische situatie in de provincie Friesland is dermate slecht dat alleen de provincie
Groningen lager scoort op dit cluster. Voor wat betreft huishoudensinkomen, beroepsniveau en
aantal werkenden ten opzichte van het aantal inwoners bevindt Friesland zich in de top drie van
slechtst scorende provincies van Nederland.
Figuur 2.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 2.22: Sociaal-economische welvaart in Friesland
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Drenthe
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Drenthe in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Drentse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en
kracht in de regio’s’ geeft een beschrijving van de
gehanteerde methodiek en toont de top 40 van
Figuur 3.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
Nederlandse regio’s.
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Figuur 3.1 geeft de rapportcijfers voor de Drentse regio’s
en de provincie als geheel weer. De cijfers in de bollen
refereren aan de positie van de regio in de top 40. De
grootte van elke bol correspondeert met de
werkgelegenheid en geeft een indicatie van de
economische omvang. Zowel de economische groei als
de economische kracht verschilt per regio. De groei was
het hoogst in Noord-Drenthe, terwijl Zuidoost-Drenthe
juist onder het gemiddelde scoort. De meeste
noordelijke regio’s krijgen voor hun economische kracht
een onvoldoende. Dat geldt ook voor de Drentse regio’s.
Vooral Zuidwest-Drenthe, met Hoogeveen en Meppel,
heeft een weinig krachtige economie.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Uit tabel 3.1 blijkt dat de bovengemiddelde economische groei in
Drenthe vooral in de groei van de omzet zit, maar dat de export- en winstgroei van de bedrijven
juist achterblijft. Vooral de omzet bij grote bedrijven is gestegen. Voor de afzonderlijke regio’s laat
de tabel een aantal opvallende verschillen zien. Zo is het aantal banen in het zuidoosten van de
provincie in absolute termen gedaald en kende het bedrijfsleven in Zuidwest-Drenthe een relatief
hoge winstgroei. De economische kracht is in elk van de drie regio’s benedengemiddeld, het laagst
in het zuidwesten van de provincie. Wat erg opvalt is dat in heel Drenthe relatief zeer weinig
bedrijven gericht zijn op de exportmarkt. Anderzijds zien we dat de verjonging van het
bedrijfsleven bovengemiddeld is. De gemeente Assen behoorde in 2004 tot de best scorende
gemeenten als het gaat om toetredende bedrijven.
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Drenthe
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Drenthe. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Drenthe staat bekend als een rustige provincie met een mooie natuur, een lage bevolkingsdichtheid en een lage mate van verstedelijking. In de provincie is het aantal voorzieningen bovengemiddeld en zijn er relatief veel laaggeprijsde woningen. Dit alles zorgt ervoor dat Drenthe veel
senioren aantrekt, die er zorgeloos hun oude dag willen doorbrengen.
Het aangename woonklimaat zorgt er bovendien voor dat de inwoners zich erg prettig voelen.
Wellicht verklaart dit de relatief lage medische consumptie in deze provincie. De bevolking van de
provincie is maatschappelijk erg betrokken, zoals blijkt uit de hoge opkomst bij verkiezingen.
De provincie beschikt echter niet over een goed economisch klimaat. De Drentse arbeidsmarkt
biedt weinig perspectief en er zijn onvoldoende onderwijsinstellingen, waardoor de getalenteerde
(jonge) bevolking uit de provincie vertrekt. De toestroom van ouderen en het vertrek van jongeren
zorgen ervoor dat de vergrijzing in deze provincie het hoogst is van alle provincies, op Zeeland na.
Drenthe probeert het economische klimaat wel te verbeteren. De regiovisie Groningen — Assen,
waarin getracht wordt de economische activiteit rondom de as Groningen — Assen te versterken, is
hier een voorbeeld van. Daarnaast kan de provincie zich als gevolg van haar hunebedden,
heidevelden, nationale parken en Dierenpark Emmen verder ontwikkelen als bestemmingsplaats
voor toeristen.
De beschrijving van de drie kwaliteiten in de provincie maakt duidelijk dat Drenthe op sociaalculturele en ecologische kwaliteit boven het gemiddelde scoort, terwijl het benedengemiddeld
scoort voor wat betreft de economische kwaliteit. De totaalscore voor duurzaamheid is hiermee
net bovengemiddeld, waarmee de provincie op de achtste plaats eindigt.
Figuur 3.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 3.3: Duurzaamheid in Drenthe

boven
gemiddeld

Totaalscore

People
gemiddeld
Planet

Profit

onder
gemiddeld
Ut

Ge

NB

Bron: bewerking Rabobank

Fr

Ov

Ze

Li

Dr

Gr

NH

Fl

ZH

onder
gemiddeld

gemiddeld

boven
gemiddeld

Bron: bewerking Rabobank

47

Drenthe
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Drenthe wordt met behulp van drie clusters in kaart gebracht.
Het eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en
de sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat zien dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen de provincies in de Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en
oosten van ons land.
In Drenthe zijn de banden met de familie, evenals in de andere oostelijke provincies, erg belangrijk.
De inwoners van de provincie zullen niet snel besluiten zonder partner en/of kinderen op zichzelf
te gaan wonen. Na Flevoland is Drenthe daarom de provincie met relatief het laagste aantal éénpersoonshuishoudens.
De inwoners van Drenthe blijken zeer actief in verenigingen. Vooral in Noord-Drenthe is dit het
geval. In deze regio neemt bijna 54 procent van de bevolking minimaal één keer per maand actief
deel aan een verenigingsactiviteit. Dit staat misschien een bezoek aan een café in de weg. Het feit
dat Drentenaren over het algemeen weinig een café bezoeken, kan echter ook te maken hebben
met het geringe aanbod aan café’s. In Drenthe zijn er meer restaurants, waarmee meer wordt
ingespeeld op de wensen van de relatief oude bevolking én de vele toeristen die de provincie
bezoeken.
De relatief oude Drentse bevolking is maatschappelijk erg betrokken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
hoge opkomst bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in 2003. In Noord-Drenthe was de
opkomst met 59,9 procent zelfs het hoogst van alle regio’s. Ook bij de landelijke verkiezingen in
2003 was de opkomst in deze regio met 84,9 procent erg hoog. In de provincie zijn er echter grote
regionale verschillen. De opkomst voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 was in ZuidoostDrenthe zelfs benedengemiddeld.
Het hierboven beschreven beeld van Drenthe leidt ertoe dat de provincie in de middenmoot
eindigt als het gaat om het cluster ‘sociale cohesie’. Echter, zoals hierboven ook beschreven, zijn de
verschillen binnen de provincie soms groot. Waar Noord-Drenthe zich in de top bevindt, eindigt
Zuidoost-Drenthe in de staart van het klassement.
Figuur 3.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 3.5: Sociale cohesie in Drenthe
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Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Drenthe in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
In Drenthe zijn de jonge mensen, als gevolg van de geringe kansen op de arbeidsmarkt, geneigd te
verhuizen naar een andere provincie. De provincie trekt daarnaast, vanwege haar aangename
woonklimaat, oudere mensen aan die gaan ‘Drenthenieren’. Dit alles zorgt ervoor dat de mate van
vergrijzing in Drenthe, na Zeeland, het hoogst is van alle provincies. Het hoge sterftecijfer van de
provincie is dan ook niet verwonderlijk.
Het weinig verstedelijkte Drenthe heeft een lage wegendichtheid. Slechts twee autosnelwegen
doorkruisen de provincie, de A28 en de A37. Wél telt Drenthe veel provinciale wegen. Op dit type
wegen vinden relatief de meeste (dodelijke) ongevallen plaats. Als gevolg hiervan is het aantal
verkeersslachtoffers in Drenthe hoger dan in bijvoorbeeld de Randstedelijke provincies.
De beperkte verstedelijking is echter ook één van de oorzaken voor het relatief lage aantal
geweldsdelicten en vernielingen. In Nederland hebben landelijke gebieden altijd minder met
criminaliteit te maken. Dat de provincie Drenthe op dit punt het beste scoort van alle provincies is
dus niet erg verrassend.
Bij elkaar scoort de provincie op het cluster ‘veiligheid en gezondheid’ net iets onder het
gemiddelde. Hoewel de regionale verschillen niet groot zijn, valt de score van Noord-Drenthe op.
In deze regio, waar de vergrijzing het hoogst is, voelen relatief de meeste mensen zich gezond,
staan er relatief weinig mensen op een wachtlijst en wordt er relatief weinig medisch
geconsumeerd. Dit alles zorgt ervoor dat Noord-Drenthe binnen de provincie het beste scoort.

Figuur 3.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 3.7: Veiligheid en gezondheid in Drenthe
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De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Drenthe toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat zien dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen de provincies in de Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een
grotere ontevredenheid over hun woonomgeving. Daarnaast hebben zij (per persoon) minder
sport- en winkelvoorzieningen tot hun beschikking. Hierbij dient echter wel in ogenschouw te
worden genomen dat Randstedelingen een kortere afstand hoeven af te leggen om een grote
variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
Drenthe is een provincie met een aangenaam woonklimaat. Niet voor niets verhuizen veel
senioren op hun oude dag naar Drenthe om van hun welverdiende rust te genieten. Drenthe staat
bekend om zijn mooie natuur en landschappelijke verscheidenheid. Wat mensen echter vaak niet
weten, is dat de provincie ook over een bovengemiddeld aantal voorzieningen beschikt. Winkelen
kan men vooral in de steden Assen, Emmen en Hoogeveen, terwijl de sportvoorzieningen relatief
gelijkmatig over de provincie zijn verdeeld.
Met het hoge aantal voorzieningen hoopt de provincie jonge gezinnen van buitenaf te trekken om
de hoge mate van vergrijzing tegen te gaan. Drenthe biedt daarom veel ruimte, alle voorzieningen
in de nabijheid en betaalbare woningen (Drents Bureau voor Toerisme, 2005). In Drenthe vormt de
vergrijzing namelijk niet alleen op dit moment een probleem, maar wordt er als gevolg van het
hoge aantal 40- tot 64-jarigen verwacht dat deze ook in de toekomst een probleem zal blijven.
Wegens de relatief oude bevolking is het voor de provincie niet noodzakelijk om veel bioscopen of
theaters aan te bieden. De inwoners van de provincie zullen over het algemeen meer
geïnteresseerd zijn in musea. Hetzelfde zal gelden voor de toeristen, waardoor het niet verrassend
is dat de provincie veel musea telt.
Dit alles zorgt ervoor dat ruim 86 procent van de huidige inwoners van Drenthe erg tevreden is
met de woonomgeving. Hiermee is de provincie na Friesland en Zeeland, de derde provincie van
Nederland. Ook op het cluster ‘woonklimaat’ komt de provincie als derde uit de bus.
Figuur 3.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 3.9: Woonklimaat in Drenthe
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De ecologische kwaliteit bestaat uit twee clusters. Het eerste cluster, ‘milieuverontreiniging’, komt
hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het milieu in de provincie is vervuild
en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan, is in
elke provincie anders. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden
verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en mineralen). Uit
figuur 3.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor milieuverontreiniging.
De provincie Drenthe staat bekend om haar rust en lage mate van verstedelijking. Hiermee is
Drenthe hét voorbeeld van een landelijke provincie. In Drenthe zijn er naar verhouding veel
agrarische bedrijven. Deze kenmerken zich door een weinig intensief bodemgebruik. Per vierkante
kilometer wordt in Drenthe 1.427 kilogram mest en mineralen geproduceerd, terwijl dit voor
Nederland als geheel op 2.088 kilogram ligt. Vooral in Zuidoost-Drenthe is deze productie met
slechts 994 kilogram per vierkante kilometer laag.
Bewoners van landelijke gebieden handelen over het algemeen meer milieubewust dan bewoners
van stedelijke gebieden, omdat zij meer geconfronteerd worden met de natuur om hen heen. De
inwoners van Drenthe handelen over het algemeen ook milieubewust, zoals blijkt uit de mate
waarin zij afval scheiden.
Doordat de afstand tot een concentratie van bedrijven relatief groot is, zijn de inwoners van de
provincie echter genoodzaakt om lange afstanden voor woon-werk-verkeer af te leggen. Met dit
vele autogebruik belasten zij (misschien ongewild) het milieu. In absolute zin is de autovervuiling
echter laag als gevolg van de lage bevolkingsdichtheid in Drenthe.
Al met al zorgen de lage bevolkingsdichtheid en het weinig intensieve grondgebruik van de
landbouwbedrijven ervoor dat de provincie bovengemiddeld scoort. Dit heeft zij voornamelijk te
danken aan de scores in Noord- en Zuidoost-Drenthe; Zuidwest-Drenthe scoort op dit cluster iets
beneden het gemiddelde.
Figuur 3.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 3.11: Milieuverontreiniging in Drenthe
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Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Drenthe in kaart brengen, is ‘natuur
en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van Drenthe.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 3.12.
Drenthe staat bekend om zijn rust, heidevelden, bossen en hunebedden. Er zijn echter enkele
regionale verschillen. In Noord-Drenthe wordt de natuur grotendeels bepaald door het waterlandschap. Daarnaast zorgt de Hondsrug hier voor het nodige reliëf. Het middelpunt van deze
regio is Assen, de hoofdstad van Drenthe. De grootste stad van Drenthe, Emmen, is echter gelegen
in Zuidoost-Drenthe. Typerend voor deze streek zijn de hunebedden en de veengebieden.
Daarnaast kent deze regio een aanzienlijk aantal heidevelden. Ook in Zuidwest-Drenthe zijn deze
heidevelden rijkelijk aanwezig. De regio is één van de meest diverse en waardevolle plattelandsgebieden die Nederland rijk is. De nationale parken Dwingelderveld en Drents Friese Wold, die
bekend staan om hun glooiende heuvels, bossen en heidevelden, zijn in deze regio gelegen. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat Zuidwest-Drenthe als regio, na de Veluwe en Zuid-Limburg, de
derde positie inneemt op het gebied van natuur en landschap.
De provincie trekt als gevolg van haar landschappelijke verscheidenheid jaarlijks veel toeristen. De
hoge positie van Drenthe op het cluster ‘natuur en landschap’ is dan ook niet opvallend. De lage
score voor historische kenmerkendheid is dit wellicht wel. Deze indicator is gebaseerd op het
aantal cultuurhistorische monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten dat
geregistreerd is door Monumentenzorg. Historische landschappelijke kenmerken, zoals de hunebedden en de veenrestanten, zijn in deze indicator niet meegenomen. Dit is waarschijnlijk de
oorzaak voor de relatief lage score van de provincie op deze indicator.

Figuur 3.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 3.13: Natuur en landschap in Drenthe
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Waardering van het landschap
Op de vorige pagina stonden we al stil bij het landschappelijke uiterlijk van Drenthe. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Drenthse landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de hoeveelheid
geluidsoverlast, horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
In Aa en Hunze, Noordenveld en Westerveld zijn de fraaiste landschappen te vinden. Door de
beperkte verstedelijking en de afwisselende en relatief bosrijke begroeiing zijn de geluidsoverlast
en de horizonvervuiling beperkt. Daarnaast kent het landschap in Aa en Hunze en Westerveld een
behoorlijk reliëf, iets wat positief wordt gewaardeerd. Aa en Hunze vormt het hart van de fraaie
Hondsrug met een prachtige overgang naar het Hunzedal. Noorden- en Westerveld zijn, behalve
bosrijk, ook nog rijk aan heidevelden. In Westerveld zijn bekende natuurgebieden als Nationaal
Park Dwingelderveld en Boswachterij Smilde te vinden.
Het landschap in de zuidoosthoek van de provincie wordt minder positief gewaardeerd. Dat komt
niet alleen door de stad Emmen. Het landelijk gebied, een grotendeels afgegraven
hoogveengebied, is vlak en wordt gekenmerkt door akkerbouw en tuinbouw. Het beperkte reliëf
en de geringere bebossing zorgen op diverse plaatsen voor de nodige horizonvervuiling door
Coevorden, Hoogeveen en Emmen.
Zoals ook in andere provincies zijn die stedelijke gemeenten landschappelijk gezien het minst
aantrekkelijk. Al helemaal doordat alleen de binnenstad van Coevorden een fraai monumentaal
karakter heeft. Assen, Emmen, Meppel en Hoogeveen zijn uitgegroeide (veen-)dorpen met veel
industriële bebouwing.

Figuur 3.14: Waardering van het Drentse landschap
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Profit
De indicatoren die de economische kwaliteit van Drenthe toetsen, zijn ingedeeld in vier clusters.
Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat onder
andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Drenthe heeft qua spreiding van de bevolking en het bedrijfsleven een sterk ‘landelijk’ karakter. In
de Nederlandse economie neemt de provincie dan ook een bescheiden plaats in. In 2002 bedroeg
het bruto regionaal product (BRP) in Drenthe ruim 10 miljard euro, ofwel 2,3 procent van het
Nederlandse BNP. Op Flevoland en Zeeland na, is Drenthe in economisch opzicht hiermee de
kleinste provincie van ons land. Dit heeft te maken met de vergrijsde bevolking, maar ook met de
betrekkelijk geringe omvang en activiteit van de bedrijven. Dat blijkt onder meer uit de
bescheiden werkgelegenheidsfunctie van de provincie: in Drenthe is het aantal banen kleiner dan
de beroepsbevolking. Dit houdt in dat veel inwoners van de provincie gedwongen worden om
buiten de provincie te werken. Vooral de aantrekkingskracht van de stad Groningen is daarbij
groot. De aantrekkingskracht van Groningen blijkt ook uit het extreem hoge aantal zakelijke
verplaatsingen in Noord-Drenthe, waartoe de stad Assen behoort. In deze regio pleegt één op de
drie werknemers (33 procent) elke dag een zakelijk bezoek. Dit is het hoogste percentage in
Nederland, wat een indicatie geeft van de samenwerking tussen Groningen en Assen, die is
vastgelegd in ‘Regiovisie 2030 Groningen-Assen’. In deze visie zijn plannen vastgelegd betreffende
infrastructuur, bedrijvigheid et cetera. De twee steden profileren zich in deze visie als de motor van
het noorden (Projectbureau Regiovisie Groningen-Assen 2030, 2005).
Ondanks de samenwerking tussen Groningen en Assen scoort de gehele provincie Drenthe op het
cluster ‘intensiteit van de economie’ echter onder het gemiddelde. Hoewel de regionale verschillen
klein zijn, is het opvallend dat Noord-Drenthe, mede dankzij het hoge aantal zakelijke verplaatsingen, als enige regio net boven het gemiddelde scoort.
Figuur 3.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 3.16: Intensiteit van de economie in Drenthe
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Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Drenthe in kaart brengen, is ‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
De laatste jaren zijn er relatief veel bedrijven bij gekomen in Drenthe, wat zorgt voor een positieve
bedrijvendynamiek. Vooral de ontwikkeling van Zuidoost-Drenthe valt hierbij op. In de periode
2001-2003 zijn er in deze regio, na Utrecht en Flevoland, relatief de meeste bedrijven toegetreden.
Eén van de oorzaken hiervoor kan een goed ondernemingsklimaat zijn. Drenthe beschikt hier echter niet over. Als gevolg van de zogeheten ‘brain drain’ naar de Randstedelijke provincies, is het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Drenthe relatief laag.4 Dit is ook het gevolg van het
gebrek aan hogeschool- en universiteitsinstellingen in de provincie. De enige Drentse hogeschool
(Emmen) is met 2.150 studenten namelijk één van de kleinste in Nederland. Getalenteerde jongeren zijn hierdoor gedwongen om hun opleiding in een andere provincie te genieten.
Een lichtpuntje is het relatief hoge aantal zelfstandige ondernemers in Drenthe. De provincie doet
haar best om goede voorwaarden te scheppen voor het bedrijfsleven. Bedrijven kunnen gebruik
maken van verschillende subsidieregelingen, waarmee ze investeringen in de provincie vergoed
kunnen krijgen (Provincie Drenthe, 2005). Dit kan voor sommige bedrijven de doorslag geven om
zich in de provincie te vestigen.
De beschrijving van het ondernemingsklimaat in Drenthe maakt duidelijk dat de provincie op
meer punten negatief dan positief scoort. De provincie blijkt, na Flevoland, zelfs over het minst
goede ondernemingsklimaat te beschikken van de Nederlandse provincies. Hoewel de regionale
verschillen klein zijn, valt de score van Zuidoost-Drenthe op. In deze regio, waar het aantal
toetreders het grootst is, is het ondernemingsklimaat het slechtst.
4
Hoogopgeleide personen die zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun regio, vertrekken naar
een regio waarin zij meer perspectief op de arbeidsmarkt zien.

Figuur 3.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 3.18: Ondernemingsklimaat in Drenthe
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Drenthe
Profit
Het derde cluster dat de economische kwaliteit van Drenthe meet, is de kracht van het bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt nagenoeg
overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet geheel verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger
is dan dat buiten de Randstad en dan met name in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In
positieve zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat
voor bijna 22 procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur
heeft met een hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote
aantal toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven tot gevolg.
De productiestructuur in Drenthe heeft nog steeds een sterk ‘traditioneel’ karakter. In de provincie
zijn relatief weinig mensen werkzaam in de snelst groeiende sectoren van Nederland, zoals de
zakelijke dienstverlening, de handel en de horeca. Vooral in Zuidoost-Drenthe is dit het geval. De
sectorsamenstelling in deze regio is zelfs de meest ongunstige van alle regio’s in Nederland. De
ontwikkeling van de dienstensector wordt daar dan ook erg gestimuleerd. In Noord-Drenthe is de
situatie totaal anders. Terwijl in Zuidoost-Drenthe slechts 66 procent van de beroepsbevolking
werkzaam is in de dienstensector, ligt dit percentage in Noord-Drenthe op 81 procent. De bedrijven in deze regio zijn echter verhoudingsgewijs weinig investeringsbereid en exportgericht.
Deze lage mate van exportgerichtheid is trouwens een probleem van alle noordelijke provincies.
Erg opvallend is dat juist de drie grensregio’s in dit gebied, Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving
en Zuidoost-Drenthe, in de top vijf van slechtst scorende regio’s eindigen, wanneer het gaat om
exportgerichtheid. Het gebrek aan grote steden in deze regio’s kan hiervoor de verklaring zijn.
Distribuerende bedrijven vestigen zich namelijk vaak in of nabij een grote stad.
De ongunstige productiestructuur en de zeer matige exportgerichtheid zorgen ervoor dat
Drenthe op het cluster ‘kracht van het bedrijfsleven’ onder het gemiddelde scoort. Een lichtpuntje
is echter de bedrijvendynamiek. De afgelopen jaren zijn er in de provincie relatief veel bedrijven
toegetreden, waardoor de productiestructuur in de toekomst wellicht in positieve zin zal
veranderen.

Figuur 3.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 3.20: Kracht van het bedrijfsleven in Drenthe
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Drenthe
Profit
Het vierde en laatste cluster bestaat uit de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we
na hoe welvarend de Drentse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
De Drentse bevolking behoort, met een gemiddeld huishoudinkomen van 24.900 euro, tot de
minst koopkrachtige van Nederland. Slechts in vier gemeenten ligt het inkomen boven het landelijk gemiddelde (25.900 euro), namelijk Tynerloo (27.900), Noordenveld (26.800), Aa en Hunze
(26.400) en De Wolden (26.400). Alleen in Groningen en Friesland moet men met minder rondkomen. De cijfers zijn extra opvallend, wanneer we in ogenschouw nemen dat het aantal
éénpersoonshuishoudens in de provincie, op Flevoland na, het laagst is van Nederland.
Het lagere inkomensniveau is onder andere het gevolg van de hoge mate van vergrijzing en de
relatief hoge werkloosheid in de provincie. Drenthe kent daarnaast een laag aantal werkenden ten
opzichte van de bevolking, wat overigens niet afwijkt van het beeld in andere landelijke provincies.
Uitschieter hierbij is de gemeente Westerveld, waar slechts 36,9 procent van de bevolking aan het
werk is. Het lage inkomen is ook het gevolg van het relatief lage opleidingsniveau van de beroepsbevolking, wat eerder bij het cluster ‘ondernemingsklimaat’ aan de orde is gekomen. Dit resulteert
in een relatief laag beroepsniveau en daardoor een relatief laag loon. Opvallend is het dan ook dat
relatief veel mensen in Drenthe over een auto beschikken. Wellicht is dit het gevolg van de lage
huizenprijzen waardoor de inwoners van de provincie relatief meer te besteden hebben.
Al met al zorgt de hoge werkloosheid en het lage beroepsniveau voor een benedengemiddelde
score van de provincie. Dit is voornamelijk te danken aan Zuidwest- en Zuidoost-Drenthe. Zoals
ook bij de intensiteit van de economie, scoort Noord-Drenthe als enige regio in de provincie
boven het gemiddelde. Dit is voornamelijk te danken aan de hogere economische activiteit
rondom de as Groningen-Assen.

Figuur 3.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 3.22: Sociaal-economische welvaart in Drenthe
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Overijssel
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Overijssel in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Overijsselse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en
kracht in de regio’s’ geeft een beschrijving van de
gehanteerde methodiek en toont de top 40 van
Figuur 4.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
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Figuur 4.1 geeft de rapportcijfers voor de regio’s in
Overijssel en de provincie als geheel weer. De cijfers in de
bollen refereren aan de positie van de regio in de top 40.
De grootte van elke bol correspondeert met de
werkgelegenheid en geeft een indicatie van de
economische omvang. Vooral de positie van ZuidwestOverijssel valt op. Vorig jaar stond de regio negende,
maar door een betere score voor zowel groei als kracht
neemt de regio nu de derde plek in op de ranglijst. Ook
Noord-Overijssel is opvallend. Deze regio stond vorig jaar
nog vierde, maar heeft, vooral door een slechtere
groeiprestatie, flink moeten inboeten. De positie van
Twente is vergelijkbaar met die van vorig jaar.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Uit tabel 4.1 blijkt dat de bovengemiddelde economische groei in
Overijssel vooral te maken heeft met de omzet-, export- en winstgroei van het bedrijfsleven. Dat
geldt voor elk van de drie regio’s, maar het zuidwesten van de provincie springt er duidelijk uit. De
groei van de werkgelegenheid was minder positief. In elke regio daalde het aantal banen, in
Zuidwest-Overijssel en Twente zelfs met respectievelijk 2.000 en 3.000.
Ook de economische kracht is het hoogst in Zuidwest-Overijssel. Een relatief groot deel van de bedrijven is hier bereid om te investeren, wat ook geldt voor in de andere twee regio’, en in Twente is
men sterk gericht op de exportmarkt. De potentie van de Overijsselse productiestructuur om
werkgelegenheid te creëren, is door de vele industriële bedrijven relatief laag. Vooral de aanwezigheid van meer zakelijke dienstverlening zou deze situatie kunnen verbeteren.
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Overijssel
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Overijssel. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Overijssel is ondanks haar vier stedelijke gemeenten Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle een
landelijke provincie. De provincie heeft een nog vrij traditionele sectorstructuur, waarin de landbouw en de industrie een belangrijke plaats innemen. De landbouw heeft zijn uitwerking op het
milieu in de provincie. In geen enkele provincie worden zo veel mest en mineralen geproduceerd
als in Overijssel.
De industrie heeft voornamelijk haar uitwerking op de sociaal-economische welvaart. Deze is in
Overijssel nog steeds vrij laag. Zowel Twente als Zuidwest-Overijssel trachten te breken met hun
industriële verleden. Twente lukt dit gedeeltelijk door zich te richten op technologie en innovatie.
Met de slogan ‘Topbedrijven zoeken toppers voor Twente’ probeert de regio jonge getalenteerden
aan te trekken én vast te houden. In Zuidwest-Overijssel wordt een andere strategie gevolgd.
Deventer, dat in deze regio ligt, richt zich voornamelijk op het ontwikkelen van de zakelijke dienstverlening. Noord-Overijssel is echter de regio die zich economisch het sterkst ontwikkelt. Zwolle is
hier bijna helemaal verantwoordelijk voor. Deze stad groeit zeer snel qua werkgelegenheid en
bevolking. Wat dat betreft is Zwolle zelfs één van de snelstgroeiende steden in Nederland.
De Overijsselse natuur toont een opvallend beeld. Regio Twente, die nou niet bepaald bekend
staat om haar natuur, beschikt over typen landschap die door de bevolking hoog worden gewaardeerd. In deze regio zijn bijvoorbeeld relatief veel heidevelden en bossen. Daarnaast zorgt de in
deze regio gelegen Oldenzaalse stuwwal voor enig reliëf. De provincie als geheel wordt echter nog
niet vaak door toeristen bezocht. Dit is één van de grote kansen voor de toekomst.
De hoge mate van sociale verwevenheid en de diverse natuur in de provincie compenseren uiteindelijk de lage score voor de economische kwaliteit. Voor wat betreft duurzaamheid scoort de
provincie Overijssel dan ook bovengemiddeld en eindigt zij op de vijfde plaats.

Figuur 4.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 4.3: Duurzaamheid in Overijssel
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Overijssel
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Overijssel brengen we in kaart met behulp van drie clusters. Het
eerste cluster, sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de
sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
Overijssel telde in 2004 ruim 1,1 miljoen inwoners, ofwel bijna 7 procent van de Nederlandse
bevolking. Ruim 45 procent van de bevolking woont in niet of weinig verstedelijkte gemeenten. De
provincie kan daarmee als landelijk worden beschouwd. In landelijke provincies is het belang van
sociale structuren over het algemeen groot. Dat geldt ook voor Overijssel.
Naast het landelijke karakter speelt religie hierbij wellicht een rol. In de provincie rekenen namelijk
relatief veel mensen zich tot een kerkelijke gezindte of een levensbeschouwelijke groepering. Opvallend zijn daarbij de verschillen tussen Zuidwest-Overijssel en Twente enerzijds en NoordOverijssel anderzijds. Waar in Zuidwest-Overijssel en Twente de meeste religieuzen roomskatholiek zijn, rekenen in Noord-Overijssel veel mensen zich tot het protestantisme. Dit komt
onder andere tot uiting in het stemgedrag. In Noord-Overijssel kunnen de kleine christelijke
partijen over het algemeen rekenen op brede steun. Daarnaast is familie, een basiswaarde in de
christelijke levensbeschouwing, erg belangrijk in Overijssel. De banden tussen familieleden
onderling zijn in de provincie dan ook relatief sterk.
De inwoners van Noord-Overijssel zijn behoorlijk fanatiek in hun steun voor de kleine christelijke
partijen. De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 was in deze regio het hoogst van
alle regio’s. Staphorst was in Noord-Overijssel met 91,7 procent de positieve uitschieter. Ook in de
gemeente Zwolle lag de opkomst met 82,9 procent nog boven het landelijk gemiddelde. Zeker
voor een stad is dit erg hoog.
Al met al scoort Overijssel op het cluster ‘sociale cohesie’ het best van alle provincies. Dit heeft het
vooral te danken aan de hoge opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 en de mate
waarin de Overijsselse bevolking deelneemt aan het verenigingsleven.

Figuur 4.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 4.5: Sociale cohesie in Overijssel
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Overijssel
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Overijssel in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
De vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000 heeft er onder meer voor gezorgd dat veiligheid nu
één van de belangrijkste speerpunten van de provincie Overijssel is. Zij richt zich voornamelijk op
het al dan niet geven van vergunningen en het toezien op goed ontwikkelde rampenbestrijdingsplannen van de Overijsselse gemeenten (Provincie Overijssel, 2005).
De provincie probeert ook het bovengemiddelde aantal verkeersslachtoffers in de Overijssel terug
te dringen. In de gehele provincie is dit een probleem, maar vooral in Noord-Overijssel is het aantal
verkeersslachtoffers hoog. Een verklaring hiervoor vinden we in het hoge aantal provinciale wegen
in deze regio. Op dit type wegen vinden namelijk relatief de meeste (dodelijke) ongevallen plaats.
In Overijssel is de vergrijzing relatief hoog, wat resulteert in een ietwat hoog sterftecijfer. Het
aanbod van gezondheidszorg is echter voldoende. De mensen voelen zich prettig en de wachttijden op de wachtlijsten zijn relatief kort.
De provincie tracht met het ‘Uitvoeringsprogramma Sociale Actie 2005’ de gezondheidszorg nog
verder te verbeteren. Om de gevolgen van de vergrijzing onder controle te houden, wil zij dat
ouderen langer zelfstandig wonen. Zij stimuleert daarom de woonzorgvoorzieningen in een
goede leefomgeving met goed aansluitende welzijnsvoorzieningen (Provincie Overijssel, 2005). Op
deze manier komt de zorg bij de mensen thuis en wordt de druk op de ziekenhuizen verlaagd. Het
aanbod van ziekenhuisbedden is op dit moment namelijk benedengemiddeld in Noord-Overijssel
en Twente.
Samengevat scoort de provincie op het cluster ‘veiligheid en gezondheid’ boven het gemiddelde
en is zij na Flevoland, Friesland en Utrecht de vierde provincie van Nederland.
Figuur 4.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 4.7: Veiligheid en gezondheid in Overijssel
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Overijssel
People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Overijssel toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Hier staat tegenover dat Randstedelingen een kortere
afstand hoeven af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
Overijssel wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan woonklimaten. Mensen die
stedelijk willen wonen, kunnen terecht in Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle. Mensen die voor
de natuur kiezen, kunnen terecht in de vele bossen die vooral Noord-Overijssel en Twente tellen en
mensen die op het platteland willen wonen, kunnen terecht in grote delen van Noord-Overijssel.
Het probleem is echter dat de provincie weinig (jonge) mensen van buitenaf trekt. Er zijn wel
recreanten die de natuur en het afwisselende landschap in de provincie bezoeken, maar er zijn
weinig mensen die naar de provincie verhuizen. De druk op de woningmarkt in de provincie is
daarom relatief beperkt.
De provincie probeert echter wel jonge mensen aan te trekken en biedt daarom een relatief hoog
aantal voorzieningen aan. Er zijn hierbij wel enkele regionale verschillen. In Noord-Overijssel en
Twente is het aantal voorzieningen over het algemeen bovengemiddeld; in Zuidwest-Overijssel is
dit niet het geval. Bovendien zijn er in deze regio, waartoe de stad Deventer behoort, relatief veel
woningen in achterstandswijken. Het is daarom niet verrassend dat veel mensen in ZuidwestOverijssel ontevreden zijn met hun woonomgeving.
De provincie scoort op het cluster ‘woonklimaat’ uiteindelijk wel boven het gemiddelde. Zoals
hierboven beschreven, heeft zij dit te danken aan de scores in Noord-Overijssel en Twente. In
Zuidwest-Overijssel was de score benedengemiddeld, ondanks een relatief gunstige vraagdruk.

Figuur 4.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 4.9: Woonklimaat in Overijssel
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Overijssel
Planet
De ecologische kwaliteit meten we aan de hand van twee clusters. Het eerste cluster,
‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het
milieu in de provincie is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan zijn in
elke provincie anders. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden
verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en mineralen). Uit
figuur 4.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor milieuverontreiniging.
Hoewel Overijssel over vier sterk stedelijke gemeenten beschikt, Deventer, Enschede, Hengelo en
Zwolle, kan het worden gezien als een landelijke provincie. Na de drie noordelijke provincies en
Flevoland is de oppervlakte aan bebouwde grond in Overijssel namelijk relatief het laagst.
De provincie heeft nog een traditionele sectorstructuur: landbouw en industrie nemen in de
economie van Overijssel een grote plaats in. De landbouwbedrijven maken intensief gebruik van
de landbouwgrond. Per vierkante kilometer wordt in Overijssel bijna 3.200 kilogram mest en
mineralen geproduceerd, terwijl dit voor Nederland als geheel op circa 2.000 kilogram ligt.
Overijssel is hiermee koploper op dit gebied. Er zijn echter regionale verschillen. Zo bedraagt de
mestproductie in Zuidwest-Overijssel zo’n 3.800 kilogram en in Noord-Overijssel ‘slechts’ 2.900
kilogram.
Gelukkig blijken de inwoners van Overijssel relatief milieubewust te handelen. De mate waarin de
inwoners afval scheiden, is echter nog wel iets benedengemiddeld. De autovervuiling in de
provincie is daarentegen wel laag. Dit heeft te maken met de lage bevolkingsdichtheid in de
provincie en de mate waarin de inwoners gebruik maken van de auto. Die ligt namelijk net onder
het landelijke gemiddelde.
Voor wat betreft milieuverontreiniging scoort Overijssel dus op enkele punten negatief en op
enkele punten positief. De enorme hoeveelheid mest en mineralen die er in Overijssel wordt
geproduceerd, zorgt echter voor een benedengemiddelde score op het totale cluster.
Figuur 4.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 4.11: Milieuverontreiniging in Overijssel
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Overijssel
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Overijssel in kaart brengen, is ‘natuur
en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van Overijssel.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 4.12.
Overijssel wordt wel eens getypeerd als de ‘Tuin van Nederland’. De groene ruimte van Overijssel is
voor een groot deel een waardevol landschap, waarin agrarische bedrijven zijn ingebed in een fijnmazige structuur van natuur- en landschapselementen (Provincie Overijssel, 2000). Bebouwing
neemt nog geen zeven procent van de oppervlakte in. De open ruimte in de provincie wordt
voornamelijk benut door agrarische bedrijven die, zoals eerder beschreven, het milieu zwaar
belasten.
Binnen de provincie wordt vooral Twente gekenmerkt door landschappelijke verscheidenheid. In
deze regio zijn relatief veel heidevelden en bossen. Daarnaast is hier de hoogste ‘berg’ van Overijssel gelegen: de Tankenberg. Deze ‘berg’ is 85 meter hoog en een onderdeel van De Oldenzaalse
stuwwal. Gek genoeg wordt de regio niet veel bezocht door toeristen (Twents Bureau voor
Toerisme, 2005). De meeste Nederlanders weten weinig over de natuur en het landschap van
Twente. Het avonturenpark Hellendoorn is dan ook de meest bezochte attractie in deze regio.
De bovengemiddelde score van Overijssel op het cluster ‘natuur en landschap’ heeft de provincie
voornamelijk te danken aan de lage mate van verstedelijking en het lage aandeel bebouwd gebied in de totale oppervlakte. Vooral in Noord- en Zuidwest-Overijssel is dit aandeel klein. Op de
andere indicatoren neemt Twente een onderscheidende positie in. Naast de landschappelijke
verscheidenheid, zorgen de in deze regio gelegen gemeenten Enschede, Losser en Borne voor de
nodige historische kenmerkendheid.

Figuur 4.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 4.13: Natuur en landschap in Overijssel
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Overijssel
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina stonden we al stil bij het landschappelijke uiterlijk van Overijssel. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Overijsselse landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de hoeveelheid
geluidsoverlast, de horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
In oostelijk Twente zijn de fraaiste landschappen van de provincie te bewonderen. Het westelijk
deel, met het IJsseldal, krijgt een gemiddelde waardering. Wellicht is dat verrassend, aangezien veel
mensen juist houden van dit idyllische rivierenlandschap, met zijn oude (Hanze)stadjes.
Tegelijkertijd is de horizonvervuiling (vanwege de industrie van onder meer Zwolle en Deventer)
wel aanwezig. Bovendien kent het gebied weinig reliëf. Al met al komt het landschap redelijk
gemiddeld uit de bus.
Dat geldt zeker niet voor oostelijk Twente. In grote delen van deze streek is, door het landelijke
karakter en de sterke bebossing, de overlast van geluid en bebouwing vrij beperkt. Bovendien is de
vegetatie zeer gevarieerd samengesteld. Dit hangt onder meer samen met het parkachtige
karakter van het landschap: bos afgewisseld met heidevelden en landbouw in een gemengde
bedrijfsvoering (akkerland en veehouderij). Deels om andere redenen krijgt ook het landschap van
Steenwijkerland een hoge waardering. Uiteraard heeft dat alles te maken met het fraaie natuurgebied de Weerribben en het merengebied rond Giethoorn.
Uiteraard worden de verstedelijkte gemeenten Zwolle en Almelo het laagst gewaardeerd. De zeer
aantrekkelijke directe omgeving compenseert de lage waardering van de stad Enschede zelfs zo
zeer, dat de gemeente in zijn geheel zelfs een hoge waardering haalt.

Figuur 4.14: Waardering van het Overijsselse landschap
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Overijssel
Profit
De indicatoren waarmee we de economische kwaliteit van Overijssel toetsen, zijn ingedeeld in vier
clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Overijssel neemt in de Nederlandse economie een bescheiden plaats in. In 2002 bedroeg het bruto
regionaal product (BRP) in Overijssel ruim 25 miljard euro, ofwel 5,7 procent van het Nederlandse
BNP. Binnen de provincie is in economisch opzicht vooral Twente belangrijk. Twente is goed voor
meer dan de helft van het provinciale BRP en herbergt eveneens meer dan de helft van de bedrijven en banen. Het industriële verleden laat de regio steeds meer achter zich en met de slogan
‘Topbedrijven zoeken toppers voor Twente’, probeert de regio zich nog verder te ontwikkelen als
kenniscentrum (Career Center Twente, 2005).
De intensiteit van de economie is echter het sterkst in Noord-Overijssel. Dit heeft vooral te maken
met de werkgelegenheidsfunctie van deze regio. In Noord-Overijssel zijn er bijna evenveel banen
als mensen die een beroep uitoefenen of een beroep uit kunnen oefenen; een uitzonderlijk fenomeen in de oostelijke provincies. De ontwikkeling van Zwolle speelt hierbij een cruciale rol. Zwolle
behoort namelijk tot de top 10 steden in Nederland qua groei van de werkgelegenheid en groei
van de bevolking (Gemeente Zwolle, 2005).
In Zuidwest-Overijssel heeft Deventer zich de laatste jaren ontwikkeld als een kantorenstad. Het is
daarom opvallend dat de groei van de commerciële diensten achterbleef bij het provinciale gemiddelde. Daarnaast vinden in deze regio relatief weinig zakelijke verplaatsingen plaats. De stad
worstelt dan ook nog steeds met de gevolgen van haar industriële verleden en drukt een negatieve stempel op de economische intensiteit van de regio.
In zijn totaliteit scoort de provincie op het cluster ‘intensiteit van de economie’ bovengemiddeld.
Binnen de provincie scoort alleen Zuidwest-Overijssel onder het gemiddelde.
Figuur 4.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 4.16: Intensiteit van de economie in Overijssel
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Overijssel
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Overijssel in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
Overijssel is een relatief dunbevolkte provincie. Het wegennetwerk is voldoende op peil met de A1,
de A28 en de provinciale wegen die de grote steden in Overijssel met elkaar verbinden. Zwolle
vervult daarnaast een ‘poortfunctie’ voor het noorden van Nederland. Zowel het trein- als het
autoverkeer naar Heerenveen, Leeuwarden en Groningen doet eerst Zwolle aan. De bereikbaarheid in Overijssel is echter minder goed dan in de Randstedelijke provincies. In die provincies zijn
via het spoor- en wegennetwerk veel meer mensen te bereiken, wat voor een bedrijf een grotere
afzet- en arbeidsmarkt betekent.
Twente probeert zich de laatste jaren sterk te ontwikkelen als een vestigingsplaats voor technologische bedrijven. Het aantal hectare op bedrijventerreinen dat het laatste decennium is uitgegeven, is dan ook enorm. In deze groei is echter een stagnatie opgetreden. Enerzijds door een
teruglopende nationale economie, anderzijds door ontwikkelingen in Twente zelf. De sociaaleconomische welvaart is in deze regio relatief erg laag en Twente ondervindt nog steeds problemen van zijn industriële verleden (relatief veel lage inkomens).
Noord-Overijssel ontwikkelt zich daarentegen zeer snel. Zwolle heeft een grotere HBO-instelling
en de regio beschikt met de Universiteit van Kampen ook over de op twee na kleinste Universiteit
van Nederland. Desondanks is het opleidingsniveau relatief laag door het vertrek van afgestudeerden. Hier komt echter wel verandering in. Zwolle doet er in ieder geval alles aan om goede
faciliteiten te creëren. Er is voldoende plaats voor bedrijven om zich op één van de vier bedrijventerreinen te vestigen. In Zuidwest-Overijssel is de beschikbare ruimte op bedrijventerreinen een
stuk minder. In de regio rondom Deventer is het aantal hectare dat beschikbaar is op bedrijventerreinen zelfs het laagst van Nederland.
Al met al scoort de provincie Overijssel op het cluster ‘ondernemingsklimaat’ benedengemiddeld.
Figuur 4.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 4.18: Ondernemingsklimaat in Overijssel
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Overijssel
Profit
Het derde cluster dat de economische kwaliteit van Overijssel meet, is de kracht van het bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt nagenoeg
overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
dat buiten de Randstad en dan met name in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In positieve
zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat voor bijna 22
procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur heeft met een
hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote aantal
toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven als gevolg.
Ook in Overijssel treden er relatief veel bedrijven toe. In de periode 2001 — 2003 gold dat met
name voor Zuidwest-Overijssel. Verantwoordelijk voor dit grote aantal toetreders is Deventer.
Deventer is van oudsher een industriële stad, maar probeert door stimulering van de groeisectoren zijn economische structuur te verbreden. Daarbij profileert de stad zich als een productieve kennisstad (Gemeente Deventer, 2005). Vooral het aantal mensen dat werkzaam is in de zakelijke dienstverlening is in de stad het afgelopen decennium sterk toegenomen.
Opvallend is dat in Noord-Overijssel, de regio met het beste ondernemingsklimaat en de hoogste
intensiteit van de economie, het aantal toetredende bedrijven relatief laag is. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de kracht van de bedrijven die reeds in Zwolle en omgeving gevestigd zijn. Deze
zijn namelijk bereid om te investeren in de regio, waardoor de regio zich met de huidige economische samenstelling positief ontwikkelt. Een probleem van Noord-Overijssel is echter het gebrek
aan zakelijke dienstverlening. Op dit moment is deze dienstverlening meer in Zuidwest-Overijssel
geconcentreerd.
De productiestructuur van de gehele provincie lijkt geen goede basis voor een sterke economische ontwikkeling. Er zijn relatief veel agrarische en industriële bedrijven, sectoren die de laatste
jaren weinig groei kenden. Ondanks de actieve houding van de bedrijven in de provincie scoort
Overijssel voor wat betreft de kracht van het bedrijfsleven daarom net onder het gemiddelde.

Figuur 4.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 4.20: Kracht van het bedrijfsleven in Overijssel
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Overijssel
Profit
Het vierde en laatste cluster beslaat de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na
hoe welvarend de Overijsselse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
De bevolking van Overijssel behoort, met een gemiddeld huishoudinkomen van 25.300 euro, tot
de minst koopkrachtige van Nederland (gemiddeld 25.900 euro). Vooral in Twente is het gemiddeld inkomen per huishouden laag, wat voornamelijk te wijten is aan de negatieve uitschieters
Enschede (22.500) en Almelo (23.300). Buiten Twente vallen in negatieve zin Kampen (24.300) en
Deventer (24.400) op. Het lagere inkomensniveau in de provincie heeft onder andere te maken
met de relatief hoge mate van vergrijzing en het relatief hoge aantal mensen dat werkzaam is in
de industrie. In de sterk onder druk staande textiel-, metaal- en papierindustrie liggen de lonen
over het algemeen namelijk vrij laag. In de commerciële dienstverlening, waarin relatief weinig
mensen werkzaam zijn in Overijssel, ligt het beroepsniveau vaak hoger, evenals de lonen.
Uit het lage werkloosheidspercentage en het relatief lage aantal mensen met een laag inkomen in
Noord-Overijssel blijkt nogmaals dat de regio sterk in ontwikkeling is. De top 10 positie van Zwolle,
voor wat betreft werkgelegenheidsgroei en bevolkingsgroei, is voor de regio van cruciaal belang.
Zwolle probeert de vergrijzing actief tegen te gaan en jonge getalenteerden voor de stad te
behouden. Zo biedt de gemeente een aantal nieuwe woon/winkellocaties, zoals het eind 2001
gerealiseerde project ‘Het Eiland’ en het eind 2002 gerealiseerde project ‘Maagjesbolwerk’. Daarnaast heeft de Zwolse VINEX-locatie Stadshagen gezorgd voor een uitbouw van het al gevarieerde
woningaanbod (Gemeente Zwolle, 2005).
Ondanks de sterke ontwikkeling van Zwolle, scoort de provincie op het cluster ‘sociaal-economische welvaart’ benedengemiddeld. Dit is voornamelijk te wijten aan de lage huishoudensinkomens. Zoals hierboven beschreven zijn er echter opvallende regionale verschillen: Noord-Overijssel
scoort bovengemiddeld, terwijl Zuidwest-Overijssel en vooral Twente onder het gemiddelde
scoren.
Figuur 4.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 4.22: Sociaal-economische welvaart in Overijssel
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Gelderland
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Gelderland in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Gelderse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en
kracht in de regio’s’ geeft een beschrijving van de
gehanteerde methodiek en toont de top 40 van
Figuur 5.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
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Figuur 5.1 geeft de rapportcijfers voor de Gelderse regio’s
en de provincie als geheel weer. De cijfers in de bollen
refereren aan de positie van de regio in de top 40. De
grootte van elke bol correspondeert met de
werkgelegenheid en geeft een indicatie van de
economische omvang. Wat vooral opvalt, is dat elke regio
in de bovenste helft van de ranglijst valt. Daarnaast zijn
de hoge posities van de Veluwe en Zuidwest-Gelderland
bijzonder. Deze regio’s hebben, evenals de Achterhoek
een behoorlijke inhaalslag gemaakt voor wat betreft
economische groei. Arnhem-Nijmegen (KAN) is gedaald
in de top 40 door juist een lagere score voor groei.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren die de economische groei
en kracht bepalen. Uit tabel 4.1 blijkt dat er weinig uitschieters zijn. De Achterhoek is de enige
regio die voor elke deelindicator een voldoende krijgt. De andere regio’s scoren veelal op of rond
het gemiddelde.
We zien wel grote regionale verschillen als we de deelindicatoren van de economische kracht
afzonderlijk beschouwen. Zo is de potentie om werkgelegenheid te creëren in de Achterhoek
relatief laag door de aanwezigheid van veel landbouw- en industriële bedrijven. Het KAN heeft
daarentegen een krachtigere productiestructuur, met meer banen in de zorg en in de zakelijke
dienstverlening. Verder vallen de relatief hoge investeringsbereidheid in de Veluwe (vooral in de
bouw en de industrie) en in Zuidwest-Gelderland op, evenals de hoge exportgerichtheid in de
Achterhoek. Hier, in de Achterhoek, neemt de industrie daarbij verreweg het grootste deel voor
haar rekening.

Provinciaal gemiddelde

Zuidwest-Gelderland

Arnhem/Nijmegen

Achterhoek

Veluwe

Provinciaal gemiddelde

Zuidwest-Gelderland

Arnhem/Nijmegen

Tabel 5.2: Economische kracht 2004

Achterhoek

Veluwe

Tabel 5.1: Economische groei 2004

werkgelegenheidsgroei

5,8

6,5

6,3

6,8

6,3

% bedrijven met investeringen

7,5

6,0

5,3

7,3

6,5

omzetgroei

6,3

6,3

6,0

5,8

6,0

% exporterende bedrijven

5,5

7,5

6,3

7,0

6,5

exportgroei

6,5

6,5

5,8

6,3

6,3

kracht productiestructuur

6,5

5,0

6,8

5,8

6,3

winstgroei

6,8

6,5

5,8

5,8

6,3

dynamiek

6,0

5,3

6,5

6,0

6,3

Economische groei

6,3

6,4

5,9

6,1

6,2

Economische kracht

6,4

5,9

6,2

6,5

6,4

Bron: KvK en LISA, bewerking Rabobank

Bron: KvK en LISA, bewerking Rabobank
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Gelderland
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Gelderland. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht het best scoort op duurzaamheid. De
sociaal-culturele, ecologische en economische kwaliteiten zijn echter niet goed in balans in
Utrecht. In de staart zien we Flevoland en Noord- en Zuid-Holland.
Gelderland scoort op elk van de drie kwaliteiten boven het gemiddelde. De uitschieter is Planet, de
ecologische kwaliteit. Gelderland telt een aantal zeer aantrekkelijke woon- en recreatiegebieden.
Met name de Veluwe is populair. De regio beschikt over het grootste bos- en heidegebied van
Nederland, waar jaarlijks veel toeristen op af komen, en staat bovenaan de lijst als het gaat om het
landschappelijk uiterlijk. Maar ook het rivierengebied in Zuidwest-Gelderland, het parkachtige
landschap in de Achterhoek en de bossen rondom de steden in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen
zijn in trek.
De score voor de sociaal-culturele kwaliteit is lager, maar toch nog boven het gemiddelde. Vooral
de hoge verkiezingsopkomst buiten de steden en het verenigingsleven in de Achterhoek dragen
hieraan bij. Met de gezondheidszorg is het echter minder goed gesteld. Gelderland kent de langste
wachtlijsten voor verzorging en verpleging van alle provincies. Vooral in het KAN en ZuidwestGelderland is dit een probleem. Daarnaast zien we, zoals gebruikelijk in steden, dat relatief weinig
mensen in het KAN tevreden zijn met hun woonomgeving, terwijl het omgekeerde geldt voor de
andere drie regio’s.
De economische kwaliteit van de provincie is ook hoger dan gemiddeld. Buiten de steden is de
bevolking over het algemeen relatief welvarend. Lagere werkloosheid, minder uitkeringen en een
hoger gemiddeld inkomen zijn kenmerken van Gelderland. In Arnhem en Nijmegen zien we echter
enkele typische stadsproblemen als meer criminaliteit, een hogere werkloosheid en een lager
gemiddeld huishoudensinkomen. Op kracht van het bedrijfsleven, economische intensiteit en
ondernemingsklimaat scoort de regio weer boven het gemiddelde.
Met deze combinatie van People, Planet en Profit staat Gelderland op een mooie tweede plek. De
provincie moet Utrecht voor laten gaan. De balans tussen de drie kwaliteiten, een belangrijk aspect
van duurzaamheid, is echter veel hoger in Gelderland.
Figuur 5.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 5.3: Duurzaamheid in Gelderland
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Gelderland
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Gelderland brengen we in kaart met behulp van drie clusters. Het
eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de
sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
Gelderland is een zeer diverse provincie als het gaat om sociale cohesie. Elk van de vier regio’s
heeft een eigen identiteit, waardoor ze zich verschillend laten kenmerken. In de kernen op de
Veluwe speelt religie bijvoorbeeld een grote rol. Ongeveer de helft van de Veluwse bevolking is
Nederlands Hervormd of gereformeerd. Dit zien we terug in de hoge opkomst bij de verkiezingen
van 2003, waarbij een relatief groot deel stemde op het CDA.
Religie speelt ook in de andere regio’s een rol, maar Knooppunt Arnhem-Nijmegen kenmerkt zich
bijvoorbeeld veel meer door zijn stedelijkheid. Vooral de bewoners van de twee steden zelf zijn
meer individualistisch ingesteld. Dit heeft een lagere verkiezingsopkomst en een relatief groot
aantal alleenstaanden tot gevolg, een typisch beeld in Nederlandse steden.
In de Achterhoek is het boerenleven karakteristiek. Het aantal verenigingen in de regio is erg
groot, waarvan maar liefst 54 procent van de bevolking gebruik maakt, na Noord-Limburg en
Noord-Drenthe de hoogste score van Nederland. Zeker in het licht van de relatief oude bevolking
is dat een hoog percentage. Vooral door het verenigingsleven krijgt de Achterhoek de hoogste
score voor dit cluster, maar ook voor de gehele sociaal-culturele kwaliteit.
Het zuidwesten van de provincie bestaat voor een groot deel uit de Betuwe. De Betuwenaar wordt
van oudsher vaak omschreven als calvinistisch, hard werkend en gericht op de eigen regio. De
regio kenmerkt zich dan ook door relatief weinig alleenstaanden en relatief sterke familiebanden.
Door immigratie van vooral westerlingen is dit beeld enigszins vertroebeld.
Samenvattend is de sociale cohesie in Gelderland bovengemiddeld, maar de regionale verschillen
zijn groot. De Achterhoek scoort na Noord-Limburg het best van alle regio’s in het land.

Figuur 5.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 5.5: Sociale cohesie in Gelderland
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Gelderland
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Gelderland in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
Als het gaat om zowel de veiligheid als de gezondheid bestaan er wederom grote verschillen
tussen de Gelderse regio’s. Voor wat betreft de veiligheid zien we duidelijk een onderscheid tussen
Het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) en de andere drie regio’s. Het KAN heeft te kampen met
grootstedelijke problematiek. Beide steden hebben een aantal wijken met veel criminaliteit.
Weliswaar past de regio niet in het rijtje Amsterdam - Rotterdam - Den Haag, maar het aantal
misdrijven is er wel veel hoger dan in de andere Gelderse regio’s.
De veiligheid op de weg is juist veel minder in Zuidwest-Gelderland, de Veluwe en de Achterhoek.
Dit is een bekend beeld in niet-stedelijke regio’s. Over het algemeen beschikken zij over meer
provinciale wegen met gevaarlijke kruispunten en geen middenberm. Op dergelijke wegen
gebeuren relatief veel (dodelijke) ongelukken.
De situatie met betrekking tot de gezondheid(szorg) laat in Gelderland op een aantal punten te
wensen over. Het is vooral relatief slecht gesteld met het aanbod van zorg. Het KAN scoort hierop
hoger dan gemiddeld, maar de overige drie regio’s scoren beduidend lager. Mede daardoor heeft
Gelderland te kampen met behoorlijk lange wachtlijsten. Ondanks de grote ziekenhuizen Rijnstate
en het Radboud in respectievelijk Arnhem en Nijmegen zijn ook in het KAN de wachtlijsten erg
lang. Verder zien we dat in de Achterhoek de vergrijzing een rol speelt. Maar liefst 17 procent van
de Achterhoekers is 65 jaar of ouder. Hierdoor zijn zij over het algemeen minder positief over hun
eigen gezondheid. De vraag “Hoe is over het algemeen uw gezondheid?” beantwoordt 20 procent
van de bevolking in deze regio niet positief.
Al met al scoort de provincie onder het gemiddelde voor dit cluster, vooral door de lange
wachtlijsten in het KAN en Zuidwest-Gelderland.
Figuur 5.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 5.7: Veiligheid en gezondheid in Gelderland
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People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Gelderland meten.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Hierbij geldt echter wel dat Randstedelingen een
kortere afstand hoeven af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
Als het gaat om het woonklimaat van de provincie, scoort Gelderland ongeveer gemiddeld.
Uiteraard geldt dat niet voor alle onderwerpen en ook niet voor de afzonderlijke regio’s. Over het
algemeen is het woonklimaat het best in de Achterhoek. Eerder zagen we al dat het
verenigingsleven hier erg belangrijk is. Dat zien we terug in het aanbod van sportvoorzieningen.
Gerelateerd aan de bevolking staat dat aanbod na Midden-Limburg op de tweede plek. Maar ook
andere voorzieningen als winkels en horeca zijn voldoende aanwezig. Achterhoekers zijn grosso
modo dan ook meer dan gemiddeld tevreden over hun woonomgeving.
De stuatie in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen is een andere. Daar zijn juist relatief weinig
inwoners tevreden met hun woonomgeving. Van de vier Gelderse regio’s krijgt het KAN de laagste
score voor woonklimaat. Het voorzieningenniveau is er relatief laag en de twee steden hebben een
aantal wijken met sociale en/of economische achterstanden.
De kwaliteit van het woonklimaat in de overige twee regio’s, de Veluwe en Zuidwest-Gelderland,
wijkt niet veel af van het gemiddelde. In beide regio’s is het voorzieningenniveau lager dan
gemiddeld (vooral in Zuidwest-Gelderland), maar is de bevolking toch meer dan gemiddeld
tevreden met de woonomgeving. De verklaring hiervoor ligt deels in de rust die veel plaatsen te
bieden hebben. Daarnaast speelt vooral op de Veluwe de natuurlijke omgeving een rol.

Figuur 5.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 5.9: Woonklimaat in Gelderland
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Planet
De ecologische kwaliteit bestaat uit twee clusters. Het eerste cluster, ‘milieuverontreiniging’, komt
hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het milieu in de provincie is vervuild
en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan zijn in
elke provincie anders. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden
verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en mineralen). Uit
figuur 5.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor milieuverontreiniging.
Gelderland is weinig verstedelijkt, maar toch scoort de provincie slechts een zeer krappe
voldoende op milieuverontreiniging. Vooral de landbouw is hier debet aan. De Achterhoek is na
Noordoost-Brabant de grootste mestproducent van Nederland. En ook op de Veluwe en in
Zuidwest-Gelderland wordt relatief veel mest geproduceerd. Uiteraard speelt dit probleem minder
in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, maar daar doen zich andere knelpunten voor. Het KAN heeft
namelijk een belangrijke woon- en werkgelegenheidsfunctie, waardoor verkeer en industrie voor
overlast zorgen.
Toch dankt de provincie haar voldoende voor dit cluster aan het KAN, ondanks de genoemde
knelpunten en ondanks het feit dat dit de meest verstedelijkte regio is. De bewoners van het KAN
gaan namelijk bewust om met afval. Dat geldt met name voor de dorpen, maar ook in Nijmegen is
de afvalscheiding relatief hoog. Voorts vindt de verwerking van afval in het KAN op een meer
efficiënte wijze plaats, waardoor de kosten per inwoner lager uitvallen dan in de andere regio’s.
Bovendien zijn mensen minder ‘genoodzaakt’ om voor de auto te kiezen, vanwege een hoger
aanbod van openbaar vervoer en leggen zij relatief korte afstanden naar hun werk af, aangezien
veel inwoners van het KAN in Arnhem of Nijmegen werken.
Zuidwest-Gelderland springt er juist in negatieve zin uit. De milieuverontreiniging in de regio is
buiten de Randstad het sterkst van alle regio’s en heeft dat vooral te danken aan het milieuvervuilend gedrag van haar inwoners. Het Rivierengebied is door zijn ligging en zijn mooie
woonomgeving een forensenregio bij uitstek. Dagelijks pendelen forensen over de A2 en A15 de
Randstad in en veroorzaken ellenlange files, met name bij de knooppunten Deil en Everdingen.
Figuur 5.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 5.11: Milieuverontreiniging in Gelderland
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Gelderland
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Gelderland in kaart brengen, is
‘natuur en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van
Gelderland.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkolonieën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 5.12.
Gelderland is een rijke provincie als het gaat om landschappelijk uiterlijk, maar de regionale
verschillen zijn groot. De vier regio’s hebben ieder hun eigen kenmerken waardoor ze zich
duidelijk onderscheiden van de anderen. De Veluwe beslaat het noordwestelijke deel van de
provincie. Het grootste bos- en heidegebied van Nederland strekt zich uit van Zwolle tot aan
Arnhem en is een aantrekkelijk woon- en recreatiegebied. Ook het beboste heuvellandschap ten
zuiden van Nijmegen is aantrekkelijk. Het KAN-gebied (Knooppunt Arnhem-Nijmegen) wordt
echter gedomineerd door de twee steden en is de meest verstedelijkte regio van de provincie. Hier
zijn de werkgelegenheid en de industrie geconcentreerd, wat het uiterlijk niet ten goede komt.
Aan de andere kant herbergen de centra van Arnhem en Nijmegen veel historische rijkdommen.
De Achterhoek, het oostelijk deel van Gelderland, is een landbouwgebied. Grote weilanden en
akkerbouw met weinig bebouwing en hier en daar een stukje bos kenmerken de regio. De
agrarische sector tekent ook het beeld in het rivierengebied, het zuidwesten van Gelderland. De
rivierklei vormt een goede basis voor de tuinbouw, waar met name de Betuwe bekend om staat.
Bovendien is dit één van de minst verstedelijkte gebieden van Nederland.
Dit beeld van Gelderland leidt ertoe dat de provincie het beste uit de bus komt als het gaat om het
cluster natuur en landschap. Zoals hierboven beschreven zijn de uiterlijke verschillen binnen de
provincie dermate groot dat het ook belangrijk is om naar de afzonderlijke regio’s te kijken. Terwijl
de Veluwe de eerste positie inneemt van alle regio’s, staat het KAN immers in de middenmoot.

Figuur 5.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 5.13: Natuur en landschap in Gelderland
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Gelderland
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijke uiterlijk van Gelderland. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Gelderse landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van
geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
De fraaiste landschappen vinden we uiteraard op de Veluwe en in de Achterhoek. Apeldoorn, Epe,
Nunspeet en ook Winterswijk, Eibergen, Vorden en Zelhem behoren in landschappelijk opzicht tot
de hoogst gewaardeerde gemeenten in Nederland. Bij de Veluwegemeenten komt het vooral door
de bosrijke natuur, in de Achterhoek heeft het landschap een meer parkachtig karakter, waarbij
bos, akkerland en grasland elkaar afwisselen. Uitzonderingen zijn Zutphen en — opvallender Groenlo. De industriële bedrijvigheid en de corridorfunctie van Groenlo zorgen voor veel
geluidsoverlast en horizonvervuiling.
Enigszins verrassend is de bescheiden waardering van het landschap in grote delen van het
Gelders Rivierengebied. Eigenlijk alleen het zuidwestelijk deel ervan krijgt een positievere
waardering. Het landschap in het oostelijk deel wordt zelfs uitgesproken laag gewaardeerd. Vooral
daar zetten de grote transportstromen tussen de Randstad en Arnhem-Nijmegen (richting
Duitsland) de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving onder druk. De A15, de bestaande
spoorwegverbinding en de in aanleg zijnde Betuwelijn zorgen voor de nodige horizonvervuiling,
maar vooral voor veel geluidsoverlast. Nabij Arnhem en Nijmegen komt daar nog de stedelijke
invloed bij. Daardoor valt de waardering voor een aantal randgemeenten nog lager uit dan voor de
stad Arnhem zelf.

Figuur 5.14: Waardering van het Gelderse landschap
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Gelderland
Profit
De indicatoren waarmee we de economische kwaliteit van Gelderland toetsen, zijn ingedeeld in
vier clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat
onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de
provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Het grootste deel van de werkgelegenheid is in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen
geconcentreerd, waar zich de grotere bedrijventerreinen en kantorenparken bevinden. Het wekt
daarom weinig verbazing dat de economie van het KAN het meest intensief is van de vier Gelderse
regio’s. In vergelijking met de grootstedelijke regio’s in het westen van ons land is de economische
intensiteit van het KAN echter niet hoog. Vooral de productiviteit is er veel lager dan in de regio’s
rondom de vier grootste steden. Dat heeft onder andere te maken met het feit dat een deel van de
regio meer een woongebied vormt. In het gebied ten oosten van Arnhem, ten zuiden van
Nijmegen en tussen de twee steden in vinden we veel minder economische activiteit dan in de
twee steden zelf.
De Veluwe is een opvallende regio als het gaat om economische intensiteit. Ondanks dat de regio
vooral bekend staat als een mooi woongebied en niet zozeer als werkgebied, is de werkgelegenheid relatief hoog. Het aantal banen is maar nauwelijks lager dan de beroepsbevolking, iets wat
doorgaans vooral voor stedelijke regio’s is weggelegd.
De Achterhoek en het zuidwesten van de provincie zijn duidelijk woonregio’s. ZuidwestGelderland bewijst dit door zijn aantrekkingskracht op de Randstedelingen die hier in de
afgelopen jaren neerstreken. De bedrijvigheid in de regio richt zich voor een relatief groot deel op
de (glas-)tuinbouw. Ook in de Achterhoek zijn veel economische activiteiten op de agrarische
sector geënt.
Figuur 5.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 5.16: Intensiteit van de economie in Gelderland
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Gelderland
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Gelderland in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
Het grootste gedeelte van de Gelderse werkgelegenheid zit in het Knooppunt Arnhem-Nijmegen,
maar de meeste bedrijven zijn gevestigd op de Veluwe. De werkgelegenheidsdichtheid en de
bedrijvendichtheid, het aantal banen en bedrijven ten opzichte van de oppervlakte, zijn verreweg
het hoogst in het KAN.
Voor veel ondernemers is bereikbaarheid één van de belangrijkste vestigingsfactoren. Bedrijven
willen bereikbaar zijn voor hun eigen werknemers en hun zakenrelaties. Gelderland is geen
Randstad, maar ligt niet bepaald in een uithoek. Er loopt een groot aantal snel- en spoorwegen
door de provincie. Vooral Zuidwest-Gelderland is daardoor goed bereikbaar, al moeten we
rekening houden met dagelijkse, lange files op de A2. Ook het KAN scoort op bereikbaarheid
bovengemiddeld. De overige twee regio’s scoren lager. Vooral de Achterhoek ligt iets meer
afgelegen en is minder goed bereikbaar.
Een ander belangrijk element van het ondernemingsklimaat is een arbeidspool met voldoende
geschikte potentiële werknemers. Steeds meer bedrijven hebben behoefte aan geschoold
personeel. Een hoog opgeleide beroepsbevolking is daarom voor veel ondernemers van groot
belang. In Gelderland zijn drie universiteiten gevestigd, te weten de Radboud Universiteit in
Nijmegen, de Wageningen Universiteit en de zeer kleine Theologische Universiteit Apeldoorn.
Daarnaast telt de provincie een aantal hogescholen, vooral gevestigd in het KAN. Het aantal
studenten en het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is dan ook het hoogst in die regio.
Al met al scoort Gelderland net onder het gemiddelde als het gaat om ondernemingsklimaat,
waarbij het KAN en Zuidwest-Gelderland het beste uit de bus komen.
Figuur 5.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 5.18: Ondernemingsklimaat in Gelderland
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Gelderland
Profit
Het derde cluster dat de economische kwaliteit van Gelderland meet, is de kracht van het bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt nagenoeg
overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het is niet verwonderlijk dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan dat
buiten de Randstad en dan met name dat in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In positieve
zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat voor bijna 22
procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur heeft met een
hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote aantal
toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven tot gevolg.
De kracht van het Gelderse bedrijfsleven komt net na de Randstedelijke provincies op de vijfde
plaats en kenmerkt zich door grote regionale verschillen. In het KAN zijn vooral de zakelijke
dienstverlening, het onderwijs en de zorg oververtegenwoordigd, terwijl in de Achterhoek de
agrarische sector en de industrie een groot deel van de werkgelegenheid voor hun rekening
nemen. In Zuidwest-Gelderland werken veel mensen in de tuinbouw, maar de uitschieter is de
groothandel. Dit heeft een compleet verschillende productiestructuur tot gevolg, met daardoor
ook verschillende perspectieven.
Als we kijken naar de verjonging van het bedrijfsleven, is de Gelderse situatie enigszins
teleurstellend. In het KAN was het aantal toetredende bedrijven relatief groot, maar vooral in de
Achterhoek, in Zuidwest-Gelderland en op de Veluwe was dit aantal zeer beperkt. Een
kanttekening hierbij is dat de procentuele groei van het bedrijfsleven, dus de toetreders min de
vertrekkers en opheffingen, juist hoger is in de drie laatstgenoemde regio’s. Het aantal vertrekkers
en/of opheffingen is dus relatief laag.
Over het algemeen zijn de Gelderse bedrijven meer dan gemiddeld bereid om investeringen te
doen en zijn ze meer dan gemiddeld gericht op de exportmarkt. Maar ook hier zien we grote
verschillen tussen de regio’s. Ondernemingen in de Achterhoek en het zuidwesten van de
provincie zijn zeer exportgericht en staan van alle regio’s zelfs op de vijfde en zevende plaats. De
geografische ligging van de Achterhoek verklaart veel. In Zuidwest-Gelderland is het hoge aantal
groothandelaren de oorzaak.
Figuur 5.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 5.20: Kracht van het bedrijfsleven in Gelderland

boven
gemiddeld

profit
kracht van het
bedrijfsleven
productiestructuur

gemiddeld

bedrijvendynamiek
exportgerichtheid
investeringsbereidheid

onder
gemiddeld
Fl

Ut

ZH

NH

Ge

NB

Bron: KvK en LISA, bewerking Rabobank

Ov

Li

Dr

Fr

Gr

Ze

onder
gemiddeld

gemiddeld

boven
gemiddeld

Bron: KvK en LISA, bewerking Rabobank

80

Gelderland
Profit
Het vierde en laatste cluster bestaat uit de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we
na hoe welvarend de Gelderse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
Zoals eerder gezegd, beschikt Gelderland over een aantal zeer aantrekkelijke woongebieden. Niet
voor niets zijn veel westerlingen uit de Randstad in het rivierengebied in Zuidwest-Gelderland
neergestreken. Maar ook de dorpen op de Veluwe en delen van de Achterhoek en het Knooppunt
Arnhem-Nijmegen zijn populair. De druk op de woningmarkt is daardoor relatief hoog, met hoge
huizenprijzen als gevolg. Het is daarom niet verwonderlijk dat in deze dorpen en gebieden de
meer welgestelden wonen.
Met een gemiddeld inkomensniveau van 26.400 euro per huishouden in 2000 behoort Gelderland
tot de rijkere provincies van ons land. Alleen in Utrecht en Noord-Brabant is het gemiddelde
inkomen hoger. Als we naar de Gelderse welvaart kijken, zien we een aantal te verwachten
patronen. De welvaart is het hoogst op de Veluwe en in Zuidwest-Gelderland, met relatief hoge
inkomens, een relatief gelijke inkomensverdeling, een lage werkloosheid en dus weinig
uitkeringen.
In het KAN is het beeld anders. De welvaart in een aantal woonkernen rondom Arnhem en
Nijmegen is relatief hoog. De absolute uitschieter is gemeente Rozendaal, gelegen ten
noordoosten van Arnhem. Na Blaricum en Bloemendaal is het gemiddelde huishoudensinkomen
daar het hoogst van Nederland met bijna 39.000 euro in 2000. Maar door de werkloosheid in de
twee steden, met relatief veel uitkeringen en een lager gemiddeld inkomen, is de welvaart in de
gehele regio lager dan gemiddeld.
De Achterhoek heeft het laagste gemiddelde huishoudensinkomen van de provincie. Door een
betere inkomensverdeling, een lage werkloosheid en relatief weinig uitkeringen scoort de regio
echter toch hoger dan het KAN.
Samengevat heeft Gelderland een bovengemiddelde welvaart, waarmee de provincie op de derde
plek staat.
Figuur 5.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 5.22: Sociaal-economische welvaart in Gelderland
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Utrecht
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van de provincie Utrecht in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande
jaren beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de groei en de kracht
van de Utrechtse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en kracht in de regio’s’ geeft
een beschrijving van de gehanteerde methodiek en
toont de top 40 van Nederlandse regio’s.

Figuur 6.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
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Figuur 6.1 geeft de rapportcijfers voor de Utrechtse
regio’s en de provincie als geheel weer.5 De cijfers in de
bollen refereren aan de positie van de regio in de top 40.
De grootte van elke bol correspondeert met de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de economische
omvang. De drie regio’s krijgen elk een voldoende. De
economische kracht van de provincie is al jaren bovengemiddeld. Met name de stad Utrecht heeft een
krachtige economie en scoort na de Flevopolder het
hoogst van alle regio’s. De economische groei was vorig
jaar beduidend lager. Vooral het westen van de provincie
heeft wat dat betreft een behoorlijke inhaalslag gemaakt.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de
deelindicatoren waaruit de economische groei en kracht bestaan. Uit tabel 6.1 blijkt dat de
verbeterde groeiprestatie in Utrecht-West vooral te maken heeft met de winstgroei in het
bedrijfsleven. Ook in de andere regio’s is de groei van de winst een belangrijke factor. Met de
werkgelegenheid in de provincie gaat het echter minder goed. Het aantal banen daalt in zowel
Utrecht-West als in Stadsgewest Utrecht al voor het derde jaar op rij. In de regio Utrechtse
Heuvelrug is dit een minder groot probleem, maar ook daar is de werkgelegenheid lager dan het
jaar ervoor. De economische kracht is het hoogst in de stad Utrecht. Door de aanwezigheid van
veel banen in de zorg en de zakelijke dienstverlening heeft de regio een krachtige
productiestructuur. Maar ook zijn relatief veel bedrijven bereid om te investeren en zijn er relatief
veel toetreders in het bedrijfsleven.

Door een gebrek aan gegevens is de regio Eemland niet opgenomen in de analyse.

Utrechtse Heuvelrug

Provinciaal gemiddelde

Regio Utrecht West

Stadsgewest Utrecht

werkgelegenheidsgroei

5,3

5,3

6,0

5,3

% bedrijven met investeringen

7,3

7,0

5,3

6,8

omzetgroei

6,5

5,8

5,3

5,8

% exporterende bedrijven

7,0

5,8

6,3

6,0

exportgroei

5,5

6,5

5,5

6,3

kracht productiestructuur

6,3

8,0

6,8

8,0

winstgroei

7,3

6,5

7,3

6,8

dynamiek

5,8

7,3

6,5

7,0

Economische groei

6,1

6,0

6,0

6,0

Economische kracht

6,6

7,0

6,2

6,9

Bron: KvK en LISA, bewerking Rabobank

Utrechtse Heuvelrug

Stadsgewest Utrecht

Tabel 6.2: Economische kracht 2004
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Utrecht
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Utrecht. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Utrecht staat bekend als één van de meest verstedelijkte provincies van Nederland. Desondanks
wordt er relatief veel mest geproduceerd. Dit zorgt samen met het intensieve spoor- en wegverkeer en de geluidsoverlast voor een zware belasting van het milieu. Het stedelijk woonklimaat
kent een sterke individualisering, een grote mate van ontevredenheid over de woonomgeving, een
laag aanbod van voorzieningen per inwoner en een uitzonderlijk hoge vraagdruk. Om de druk op
de woningmarkt enigszins te verlichten, worden momenteel enkele grote VINEX-locaties
gerealiseerd. Naast het stedelijk wonen is in de provincie een aantal aantrekkelijke, landelijke
woonomgevingen aanwezig. De Utrechtse Heuvelrug en het Vecht- en Plassengebied zijn daar
goede voorbeelden van.
Het lage aanbod van voorzieningen geldt niet voor de medische zorg. Een belangrijk gedeelte van
het medisch aanbod concentreert zich in het Stadsgewest Utrecht, in Amersfoort en op de Heuvelrug. In deze gebieden heeft de gezondheidszorg ook een belangrijke functie in de economie. De
zakelijke dienstverlening bezit een vooraanstaande rol in de economie van de gehele provincie. De
Utrechtse economie biedt veel werkgelegenheid en levert een hoog bruto regionaal product. De
sterke economische situatie leidt onder meer tot het hoogste huishoudensinkomen en het laagste
werkloosheidspercentage van Nederland. Verder wordt de positie van de provincie positief beïnvloed door de centrale ligging, de goede bereikbaarheid en het hoge opleidingsniveau.
De beschrijving van de drie P’s maakt duidelijk dat de provincie Utrecht op sociaal-cultureel gebied onder het Nederlands gemiddelde scoort, terwijl de score op ecologische en economische
kwaliteiten bovengemiddeld is. De economische situatie in Utrecht is zelfs veruit het best van alle
Nederlandse provincies. De totaalscore voor duurzaamheid is mede hierdoor het hoogst van heel
Nederland.
Figuur 6.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 6.3: Duurzaamheid in Utrecht
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Utrecht
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Utrecht brengen we in kaart aan de hand van drie clusters. Het
eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de
sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
De provincie Utrecht telt ruim 1,1 miljoen inwoners, waarvan meer dan 80 procent in matig tot
zeer sterk verstedelijkte gemeenten woont. Deze gebieden kenmerken zich door een sterkere
individualisering en door minder hechte sociale contacten. Dit uit zich in minder contact met
vrienden en familie, een lager cafébezoek en een lagere participatie in het verenigingsleven.
De provincie bezit een grote culturele diversiteit, die zich vooral concentreert in de steden. Hoewel
de autochtone bevolking dus veel in contact komt met andere culturen, wil dat niet zeggen dat de
sociale verbondenheid tussen de verschillende groepen groot is. Vaak leven allochtone en
autochtone bevolkingsgroepen gescheiden van elkaar.
De minder hechte sociale contacten in Utrecht worden niet alleen veroorzaakt door de stadsbevolking. De sterke vergrijzing op de Utrechtse Heuvelrug speelt ook mee. Ouderen zijn over het algemeen minder mobiel waardoor het contact met vrienden en familie afneemt. Daarnaast nemen
65-plussers minder frequent deel aan het uitgaans- en verenigingsleven.
Een tweede kenmerk van verstedelijkte gebieden is een relatief lage politieke betrokkenheid. Dit
komt duidelijk niet naar voren in de provincie Utrecht. De opkomst van 83 procent bij de Tweede
Kamerverkiezingen van 2003 ligt ver boven de opkomst van andere stedelijke gebieden, zoals
Noord- en Zuid-Holland (79 procent). Het hoge opleidingsniveau van de Utrechtse bevolking en de
aanwezigheid van veel studenten zijn hierop ongetwijfeld van invloed.
Ondanks de hoge opkomst bij de verkiezingen van 2003 scoort de provincie Utrecht onder het
gemiddelde op het cluster ‘sociale cohesie’. Daarmee staat de provincie samen met de andere
Randstedelijke provincies en Flevoland onderaan.

Figuur 6.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 6.5: Sociale cohesie in Utrecht
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Utrecht
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Utrecht in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
De provincie Utrecht heeft dankzij haar centrale ligging, de uitgebreide opleidingsmogelijkheden
en de goede kansen op de arbeidsmarkt een grote aantrekkingskracht op jongeren. Het aandeel
van de bevolkingsgroep jonger dan 40 jaar ligt met 55,3 procent dan ook boven het Nederlands
gemiddelde (52,2 procent). Het is niet verwonderlijk dat als gevolg hiervan het sterftecijfer en de
medische consumptie laag is. Dit geldt overigens niet voor de gehele provincie. De Utrechtse Heuvelrug kenmerkt zich juist door een aantrekkelijk woonklimaat voor ouderen. De Heuvelruggemeenten hebben aldus te maken met een sterke vergrijzing met een hoog sterftecijfer en een relatief omvangrijke medische consumptie als gevolg. Voor het gebruik van medische voorzieningen
hebben de Utrechters volop mogelijkheden. Het aantal tandartsen, huisartsen, fysiotherapeuten
en ziekenhuisbedden ligt ver boven het Nederlands gemiddelde. Een belangrijk gedeelte van het
medisch aanbod concentreert zich in de stad Utrecht en ten oosten van Utrecht op de Heuvelrug.
Ook met de veiligheidssituatie is het niet slecht gesteld in de provincie. Na een jarenlange stijging
van de landelijke criminaliteit, is deze de afgelopen tijd weer iets afgenomen. In de politieregio
Utrecht is deze daling reeds vanaf de tweede helft van de jaren 90 ingezet. Het aantal
geweldsdelicten en vernielingen was in 2003 dan ook lager dan in andere stedelijke provincies. De
stad Utrecht is de negatieve uitzondering hierop. In geen enkele Nederlandse stad was het aantal
aangiften per inwoner zo hoog als in Utrecht.
Bij elkaar scoort de provincie op het cluster ‘veiligheid en gezondheid’ boven het gemiddelde. Dit
heeft vooral te maken met de gunstige gezondheidssituatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
veel Utrechters hun gezondheid als positief ervaren.
Figuur 6.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 6.7: Veiligheid en gezondheid in Utrecht
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Utrecht
People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waaraan we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Utrecht toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Randstedelingen hoeven daarentegen een kortere
afstand af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
Het woonklimaat in de provincie Utrecht heeft een typisch stedelijk karakter. Zoals hierboven beschreven, kenmerkt deze zich door de ontevredenheid over de woonomgeving en een laag aanbod van voorzieningen per inwoner. De provincie Utrecht probeert hierin verandering te brengen
door de benoeming van leefbaarheid als het centrale thema in de ‘Strategienota 2000 Voorbij’.
Naast de stedelijke omgeving is in de provincie een aantal aantrekkelijke landelijke woonlocaties
aanwezig. De Utrechtse Heuvelrug en het stroomgebied van de Kromme Rijn en de Vecht zijn hier
goede voorbeelden van.
Dankzij de centrale ligging van de provincie zijn de woningen in Utrecht erg gewild. Dit resulteert
in een hoge vraagdruk en een flink woningtekort. In Utrecht is vooral onvoldoende aanbod van
centrum-stedelijke, groen-stedelijke en landelijke woonmilieus. Door de realisatie van de VINEXwijken Leidsche Rijn, Vathorst en Houten-Zuid zal de druk op de Utrechtse woningmarkt wellicht
iets afnemen. De grote vraag naar woningen blijkt tevens uit het hoge prijsniveau van koopwoningen. In 2003 betaalde men bijna 240.000 euro voor een koopwoning in de provincie Utrecht ten
opzichte van 211.000 euro gemiddeld in Nederland.
Al met al scoort de provincie Utrecht op Zuid-Holland en Flevoland na het slechtst op het cluster
‘woonklimaat’. Ondanks een aantal aantrekkelijke woonlocaties in een landelijke omgeving overheerst het stedelijke karakter. Dit veroorzaakt een grote ontevredenheid over de woonomgeving
en een laag aanbod van voorzieningen per inwoner, vooral op het gebied van sport en winkels.

Figuur 6.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 6.9: Woonklimaat in Utrecht
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Utrecht
Planet
De ecologische kwaliteit van de provincie Utrecht toetsen we aan de hand van twee clusters. Het
eerste cluster, ‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster meet enerzijds de mate
waarin het milieu is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de bewoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan
verschillen per provincie. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Anderzijds wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden verslechterd
door de schadelijke stoffen in de landbouw.
Dankzij de centrale ligging is de provincie Utrecht het verkeersknooppunt van Nederland. De stad
Utrecht is daarbij het spil in het spoorwegnetwerk. Daarnaast lopen door de provincie enkele belangrijke snelwegen, zoals de A2 (Amsterdam-Maasticht), de A12 (Den Haag-Arnhem), de A27 (Almere-Breda) en de A28 (Utrecht-Zwolle), en kent de provincie enkele grote verkeersknooppunten.
Het gevolg is dat het spoor- en wegennetwerk zeer intensief worden gebruikt met veel geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke uitlaatgassen als gevolg. Het noordwesten van de provincie
Utrecht ondervindt tevens geluidsoverlast van Schiphol.
In de provincie Utrecht wordt, in vergelijking met Nederland, een minder groot gedeelte van de
ruimte gebruikt als landbouwgrond, namelijk 61 procent ten opzichte van 69 procent voor Nederland. Van het totale Utrechtse landbouwareaal bestaat meer dan 90 procent uit grasland. Dit
aandeel is in geen enkele Nederlandse provincie zo hoog. De veeteelt speelt een grote rol, wat
resulteert in een mestproductie die met ruim 2.500 kilogram per vierkante kilometer boven het
landelijk gemiddelde ligt (circa 2.100). De veeteeltbedrijven zijn vooral te vinden op de veengronden in het (noord-)westen van Utrecht en op de zeekleigronden in het noordoosten. Het zijn
dan ook deze gebieden waar de mestproductie zich concentreert. Overigens is de bodem in
Utrecht over het algemeen weinig tot matig gevoelig voor de opname van mest.
Al met al scoort de provincie Utrecht slecht op het cluster ‘milieuverontreiniging’. Met uitzondering
van de afvalkosten kent de provincie op alle punten een score die beneden het Nederlands
gemiddelde ligt. Vooral het intensieve spoor- en wegverkeer en de hoge mestproductie zorgen
voor een zware belasting van het milieu.

Figuur 6.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 6.11: Milieuverontreiniging in Utrecht
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Utrecht
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Utrecht in kaart brengen, is ‘natuur
en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van Utrecht.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl het noorden zich
kenmerkt door vlakke zeekleigronden, veenkoloniën en weinig bebouwing, zijn in het oosten en
zuiden uitgestrekte zandgebieden met zelfs enige hoogteverschillen aanwezig. Het westen wordt
voorts gedomineerd door de verstedelijking en het polderlandschap en in het midden van ons
land vinden we nog de typische rivierkleigebieden. Door deze landschappelijke verscheidenheid
wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd, getuige figuur 6.12.
Utrecht is een rijke provincie voor wat betreft het landschappelijk uiterlijk. De provincie kenmerkt
zich door “een mooi gevarieerd landschap en afwisselende natuur, dynamische steden met veel
voorzieningen, prachtige dorpen en een rijke cultuurhistorie” (Provincie Utrecht, 2001). Binnen de
provincie doen zich echter grote verschillen voor. Het Stadsgewest Utrecht, bestaande uit de stad
en de omliggende gemeenten, is samen met Amersfoort sterk tot zeer sterk verstedelijkt met een
hoge bebouwingsdichtheid. De Utrechtse Heuvelrug is daarentegen een dunbevolkt en aantrekkelijk bos- en heidegebied met voor Nederlandse begrippen grote reliëfverschillen. Het gebied
beslaat het oosten van de provincie en strekt zich uit van Baarn tot aan Rhenen. Aan de oostkant
van de Heuvelrug is de Grebbelinie gelegen. Deze heeft samen met de Hollandse Waterlinie, die
door het midden van de provincie loopt, een belangrijke cultuurhistorische waarde, bestaande uit
forten en andere verdedigingswerken. Het behoud van waardevolle cultuur en cultureel erfgoed
staat hoog op de agenda van de provincie Utrecht. In het kader hiervan is in 2001 de ‘Cultuurhistorische Hoofdstructuur' opgesteld. Tenslotte staat het westen van de provincie bekend om zijn
polderlandschap. Dit open gebied bestaat enerzijds uit het Vecht-Plassengebied en anderzijds uit
de Venen met zijn melkveehouderij. Beide gebieden vormen samen met de al eerder genoemde
Heuvelrug een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Ecologische Hoofdstructuur.
Al met al scoort Utrecht bovengemiddelde als het gaat om natuur en landschap. De uiterlijke verschillen binnen de provincie zijn wel dermate groot dat het ook belangrijk is om naar de
afzonderlijke gebieden te kijken.

Figuur 6.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 6.13: Natuur en landschap in Utrecht
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Utrecht
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijk uiterlijk van de provincie Utrecht. Dit
uiterlijk varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de
waardering van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Utrechtse landschap in te
gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
De fraaiste landschappen van de provincie Utrecht vinden we op de Utrechtse Heuvelrug en in
delen van de Gelderse Vallei / het Eemland. In het bijzonder in Doorn en Leersum zijn landschappen van een hoge kwaliteit te vinden. De kwaliteit van de natuur en het nodige reliëf maken
het landschap zeer aantrekkelijk. Bovendien zijn de geluidsoverlast en vooral ook de
horizonvervuiling hier beperkt.
Opvallend is de lage waardering van het landschap in de noordwesthoek van de provincie, delen
van het Veenweidegebied en de Vechtstreek. In de beeldvorming zijn dit open, rustige woongebieden. De kwaliteit van de natuur is echter relatief laag en het gebied heeft veel last van
horizonvervuiling (uit Amsterdam en Utrecht) en geluid (door vlieg- en treinverkeer en vooral ook
de A2).
Zoals elders in ons land is de landschappelijke kwaliteit in de steden — Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort en Veenendaal - het laagst. Op één punt doen steden als Utrecht en Amersfoort het wel
goed: de aanwezigheid van monumenten. De binnensteden van beide zijn zeker een bezoek
waard.

Figuur 6.14: Waardering van het Utrechtse landschap
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Utrecht
Profit
De indicatoren waaraan we de economische kwaliteit van Utrecht toetsen, zijn ingedeeld in vier
clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat
onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de
provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en Flevoland in negatieve zin. Dit wordt vooral
veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht is het aantal banen
veel groter dan de omvang van de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland, waar
de omvang van de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Utrecht heeft een vooraanstaande rol in de Nederlandse economie, ondanks dat het qua oppervlakte de kleinste provincie van Nederland is. Het bruto regionaal product (BRP) bedroeg in 2002
bijna 40 miljard euro, ofwel 8,9 procent van het Nederlandse BNP. Het BRP per werknemer is met
ruim 75.000 euro zelfs, na Groningen, het hoogst van alle Nederlandse provincies. Het
economische hart van de provincie bevindt zich in het Stadsgewest Utrecht, terwijl ook
Amersfoort een belangrijke positie inneemt. Het Stadsgewest Utrecht is goed voor 60 procent van
het BRP en Amersfoort voor 21 procent. De sterke intensiteit van de economie heeft Utrecht verder
te danken aan de al eerder genoemde werkgelegenheidsfunctie. In de provincie zijn 10 procent
meer banen beschikbaar dan de beroepsbevolking groot is. Vooral het aantal banen in de
dienstverlenende sector is fors. Daarnaast worden de Utrechtse bedrijventerreinen het meest
intensief gebruikt van heel Nederland. In totaal zijn per hectare 72 banen aanwezig, terwijl het
gemiddelde van Nederland op 38 ligt. De centrale ligging van de provincie Utrecht en de goede
bereikbaarheid met zowel de auto als de trein kan er de oorzaak van zijn dat de inwoners relatief
weinig zakelijke bezoeken brengen. Het is namelijk voor mensen buiten de provincie vaak
gemakkelijker om naar Utrecht toe te komen.
Dankzij de hoge werkgelegenheidsfunctie, het hoge BRP per werknemer en het intensieve gebruik
van de bedrijventerreinen scoort Utrecht het best van alle Nederlandse provincies op het cluster
‘intensiteit van de economie’. Met name het Stadsgewest Utrecht en de stad Amersfoort zijn
hiervoor verantwoordelijk.
Figuur 6.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 6.16: Intensiteit van de economie in Utrecht
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Utrecht
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Utrecht in kaart brengen, is ‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en over het spoor erg goed.
Uit onderzoek blijkt dat de bereikbaarheid één van de belangrijkste redenen voor bedrijven is om
een bepaalde locatie als vestigingsplaats te kiezen. Eerder vermeldden we dat de provincie Utrecht
hét verkeersknooppunt van Nederland is. De provincie heeft een uitgebreid snelwegennetwerk
bestaande uit de A2, de A12, de A27 en de A28. Deze op het eerste gezicht optimale
bereikbaarheid wordt door het intensieve gebruik, vooral tijdens de spitsuren, beperkt door files.
Op het gebied van het openbaar vervoer is de stad Utrecht de spil in het spoorwegnetwerk. De
provincie tracht het openbaar vervoer verder te ontwikkelen door de aanleg van het
Randstadspoor en andere vormen van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV).
Naast bereikbaarheid is het niveau van de arbeidsmarkt een voorname vestigingsfactor. In de
provincie Utrecht is een groot aantal kennisinstituten aanwezig. Zo heeft Utrecht op NoordHolland, Zuid-Holland en Noord-Brabant na het grootste aantal studenten. Daarnaast zijn in de
provincie veel functies voor hoger opgeleiden beschikbaar. Degenen die een universitaire of hoger
beroepsopleiding hebben afgerond, worden zodoende niet gedwongen in een andere provincie
te gaan werken. Het is zelfs zo dat hoger opgeleiden van buiten de provincie naar Utrecht komen.
Dit alles heeft als gevolg dat de provincie Utrecht het hoogste aandeel hoger opgeleiden in de
bevolking heeft van heel Nederland.
Utrecht scoort op het cluster ‘ondernemingsklimaat’ het beste van alle provincies. Dit wordt
voornamelijk veroorzaakt door de goede bereikbaarheid en het hoge aantal HBO- en WOstudenten, resulterend in een zeer hoog opleidingsniveau van de beroepsbevolking. De stad
Utrecht heeft hierin een cruciale rol.

Figuur 6.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 6.18: Ondernemingsklimaat in Utrecht
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Utrecht
Profit
Het derde cluster waarmee we de economische kwaliteit van Utrecht meten, is de ‘kracht van het
bedrijfsleven'. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
in de meer perifere gebieden van ons land. In positieve zin onderscheiden Utrecht en Flevoland
zich door respectievelijk een sterke productiestructuur en veel vernieuwing in het bedrijfsleven.
In de provincie Utrecht is de ‘verdienstelijking’ ver voortgeschreden. Van de totale werkgelegenheid bestaat bijna 22 procent uit zakelijke dienstverlening, ten opzichte van 14 procent in Nederland. De commerciële dienstverlening, met name de ICT, de consultancy en het bank- en verzekeringswezen, heeft in het Stadsgewest Utrecht veruit het hoogste aandeel (30 procent). De gehele
noordvleugel van de Randstad staat bekend om het grote aantal (kleine) advies- en
ingenieursbureaus In het Stadsgewest Utrecht wordt dit mede veroorzaakt door de aanwezigheid
van een grote creatieve klasse. In Zuidoost-Utrecht en Amersfoort speelt de collectieve sector de
grootste rol. Daarnaast is in het Stadsgewest Utrecht, in Amersfoort en op de Utrechtse Heuvelrug
ook de gezondheidszorg sterk ontwikkeld. De gemeente Doorn kent bijvoorbeeld een
werkgelegenheidsaandeel van 31 procent in deze sector, Baarn 28 procent en Zeist 26 procent.
Dankzij het sterke groeipotentieel van zowel de zakelijke dienstverlening als de gezondheidszorg
is de productiestructuur in de provincie Utrecht zeer gunstig. Tegenover het grote belang van
beide sectoren staat een (veel) lager aandeel van de sectoren delfstoffenwinning, industrie,
landbouw en visserij. Wel komt binnen de industriële sector 63 procent van de banen op rekening
van de ‘moderne’ industrie, terwijl dit landelijk 59 procent is.6
De productiestructuur in Utrecht vormt de basis voor een sterke economische ontwikkeling.
Daarnaast kent de provincie een hoge bedrijvendynamiek. Het is dus niet verwonderlijk dat de
kracht van het Utrechtse bedrijfsleven ver boven het Nederlandse gemiddelde ligt.

6

De ‘moderne’ industrie bestaat uit (delen van) de grafische-, aardolie-, chemische-, farmaceutische, metaal-,
machine-, elektronische en transportmiddelenindustrie.

Figuur 6.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 6.20: Kracht van het bedrijfsleven in Utrecht
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Utrecht
Profit
Het vierde en laatste cluster beslaat de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na
hoe welvarend de Utrechtse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland,
waarbij met name Utrecht zich positief onderscheidt. In de drie noordelijke provincies is de welvaart het laagst.
De bevolking van de provincie Utrecht behoort met een gemiddeld huishoudensinkomen van
28.000 euro tot de meest koopkrachtige van Nederland (gemiddeld 25.900 euro). De positieve
uitschieters zijn de gemeenten Abcoude (34.800 euro) en Maarn (33.100 euro). Daarentegen is het
inkomen in de meest verstedelijkte gebieden relatief laag. In de gemeente Utrecht ligt dit zelfs op
24.300 euro. Het hoge inkomensniveau in de provincie is onder andere te danken aan het relatief
hoge aantal mensen dat werkzaam is bij zakelijke dienstverleners en kennisinstituten. Zowel in de
dienstverlening als bij de kennisinstituten ligt het beroepsniveau vaak hoger dan in andere
sectoren en worden werknemers beter beloond. De provincie zet hierop actief in door het
verlenen van ondersteuning bij het doorvoeren van innovaties en het ontwikkelen van een
kenniseconomie. Hiertoe is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, overheden en
bedrijfsleven opgericht, genaamd TaskForce Innovatie Regio Utrecht. Verder draagt ook de
aanwezigheid van een groter aantal banen dan de omvang van de beroepsbevolking bij aan het
inkomensniveau. Dit uit zich op de meest directe manier in een laag aantal werklozen en relatief
weinig bijstandsuitkeringen. Het werkloosheidspercentage is met 3,5 procent in geen enkele
Nederlandse provincie zo laag. Daarnaast leidt het grote aanbod van banen tot het hoogste percentage werkzame personen onder de totale bevolking van Nederland en een relatief gelijke
inkomensverdeling. Een bedreiging van deze gunstige situatie is de daling van de
werkgelegenheid die de afgelopen drie jaar heeft plaatsgevonden. Dit geldt met name voor het
westen van de provincie en het Stadsgewest Utrecht.
Al met al kunnen we stellen dat Utrecht het best van alle provincies scoort op het cluster ‘sociaaleconomische welvaart’. Op alle punten ligt de score boven het Nederlandse gemiddelde en op de
indicatoren huishoudensinkomen, lage inkomens, aantal werkenden ten opzichte van de bevolking, werkloosheid en beroepsniveau scoort Utrecht zelfs het best van alle provincies.
Figuur 6.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 6.22: Sociaal-economische welvaart in Utrecht
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Noord-Holland
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Noord-Holland in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de groei en de kracht van de
Noord-Hollandse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en kracht in de regio’s’ geeft
een beschrijving van de gehanteerde methodiek en
toont de top 40 van Nederlandse regio’s.

Figuur 7.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
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Figuur 7.1 geeft de rapportcijfers voor de NoordHollandse regio’s en de provincie als geheel weer.7 De
cijfers in de bollen refereren aan de positie van de regio
in de top 40. De grootte van elke bol correspondeert met
de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de
economische omvang. Met uitzondering van Alkmaar e.o.
hebben de niet-grootstedelijke regio’s in Noord-Holland
een relatief zeer slechte economische prestatie geleverd
in 2004. De hekkensluiters van de ranglijst, Agglomeratie
Haarlem, IJmond en Zaanstreek krijgen ieder een dikke
onvoldoende, terwijl IJmond vorig jaar nog de achtste
positie innam in de top 40.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de
deelindicatoren waaruit de economische groei en kracht bestaan. Uit tabel 7.1 blijkt dat de slechte
posities van de regio’s in Noord-Holland niet te maken hebben met een enkele deelindicator. Waar
de Kop van Noord-Holland vooral te kampen heeft met een lagere omzet- en winstgroei, speelt in
IJmond ook de forse daling van de export een grote rol. Beide regio’s krijgen nog wel een
voldoende voor de groei van de werkgelegenheid. Agglomeratie Haarlem en Zaanstreek krijgen
voor elke deelindicator een forse onvoldoende.
Met de economische kracht in Noord-Holland is het beter gesteld. Het grootste gedeelte van de
economie scoort bovengemiddeld en in de drie regio’s met een onvoldoende zijn niet veel
negatieve uitschieters. Alleen de mate waarin het bedrijfsleven gericht is op de exportmarkt en
bereid is te investeren laat daar te wensen over.
Door een gebrek aan gegevens is de regio Het Gooi en Vechtstreek niet opgenomen in de analyse.
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Noord-Holland
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Noord-Holland. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk 'Triple P in de regio's'.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Noord-Holland is, op Zuid-Holland na, de sterkst verstedelijkte provincie van Nederland. Dit heeft
een zeer grote invloed op de sociaal-culturele, ecologische en economische kwaliteit, en dus op de
duurzaamheid van de provincie.
Allereerst is er de invloed op de sociaal-culturele kwaliteit. In sterk verstedelijkte gebieden is de
sociale cohesie vaak niet groot. In Noord-Holland is dit ook het geval. De provincie wordt gekenmerkt door een grote culturele diversiteit. De verbondenheid tussen de verschillende groepen is
echter klein. De integratieproblematiek staat bij de provincie Noord-Holland dan ook hoog op de
agenda.
De hoge bevolkingsdichtheid heeft ook zijn uitwerking op de ecologische kwaliteit van de provincie. De milieuverontreiniging is er bijvoorbeeld erg groot. Hoewel industrieën en bedrijvigheid hier
een belangrijke rol in spelen, valt ook het milieuvervuilend gedrag van de inwoners in negatieve
zin op. Zo blijkt de bevolking van Noord-Holland slechts 36 procent van het afval te scheiden.
Hoewel de bebouwing in de provincie relatief dicht is, beschikt Noord-Holland over enkele mooie
natuurgebieden. Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is hier een bekend voorbeeld van. Ook de
stranden aan de westkust en de bossen en heidevelden in Het Gooi en Vechtstreek worden door
de inwoners over het algemeen positief gewaardeerd.
De verstedelijking heeft wel een positieve uitwerking op de economische kwaliteit van de provincie. De luchthaven Schiphol, de zakelijke dienstverlening in Amsterdam en de enorme activiteit op
de bedrijventerreinen in Agglomeratie Haarlem spelen hierbij een grote rol. Wat betreft de economische kwaliteit komt Noord-Holland, na Utrecht, dan ook als beste provincie uit de bus.
De positieve score voor economische kwaliteit compenseert echter slechts gedeeltelijk de slechte
scores voor sociaal-culturele en ecologische kwaliteit. Al met al komt Noord-Holland daarom op
duurzaamheid als tiende provincie uit de bus.
Figuur 7.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 7.3: Duurzaamheid in Noord-Holland
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Noord-Holland
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Noord-Holland brengen we in kaart aan de hand van drie
clusters. Het eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
Noord-Holland telde in 2004 bijna 2,6 miljoen inwoners, ofwel bijna 16 procent van de
Nederlandse bevolking. In de provincie woont ruim 64 procent van de inwoners in sterk of zeer
sterk verstedelijkte gemeenten. Daarmee is Noord-Holland na Zuid-Holland de op één na sterkst
verstedelijkte provincie van Nederland. In stedelijke gebieden is over het algemeen sprake van een
sterkere individualisering en van minder hechte sociale structuren dan in landelijke gebieden. Ook
in Noord-Holland is dit het geval. Daarnaast is in stedelijke gebieden het aandeel eenpersoonshuishoudens groot. In Noord-Holland is dit 41 procent. Daarmee is het aandeel eenpersoonshuishoudens hier het hoogst van alle provincies. In de gemeente Amsterdam bedraagt het
percentage zelfs 51 procent. Verantwoordelijk hiervoor is het grote aantal studenten; 5,7 procent
van de totale Amsterdamse bevolking studeert.
Een grote culturele diversiteit kenmerkt de provincie. ‘Niet-westerse’ allochtonen vormen 15,6
procent van de Noord-Hollandse bevolking en in de regio Groot-Amsterdam gaat het zelfs om bijna een kwart.8 Hoewel de autochtone bevolking van deze steden dus veel in contact komt met andere culturen, wil dat niet zeggen dat de sociale verbondenheid tussen de verschillende groepen
groot is. Vaak leven allochtone en autochtone bevolkingsgroepen gescheiden van elkaar.
In het algemeen kunnen we stellen dat de sociaal-culturele kwaliteit van de provincie Noord-Holland slecht is. Op Zuid-Holland en Flevoland na scoort Noord-Holland op dit terrein zelfs het laagst
van Nederland. De provincie probeert hierin verandering te brengen door te investeren in de
sociale infrastructuur. Zij poogt het geheel van diensten en voorzieningen zo te organiseren dat de
inwoners beter in staat zijn om sociale relaties te leggen en te onderhouden, te integreren en deel
te nemen en bij te dragen aan de samenleving (Provincie Noord-Holland, 2005).
8

Allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan (CBS, 2004).

Figuur 7.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 7.5: Sociale cohesie in Noord-Holland
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Noord-Holland
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Noord-Holland in kaart brengen,
is ‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
De regio Groot-Amsterdam heeft dankzij de uitgebreide opleidingsmogelijkheden en de goede
kansen op de arbeidsmarkt een grote aantrekkingskracht op jonge productieven. Het aandeel van
de bevolkingsgroep 30 tot 40 ligt met 18,8 procent ver boven het Nederlands gemiddelde van
15,8 procent. Het is niet verwonderlijk dat het sterftecijfer hierdoor laag is. Dit geldt tevens voor de
Zaanstreek, die gezien de ligging ten opzichte van Amsterdam een belangrijke woonkern is. Het
lage sterftecijfer geldt overigens niet voor de gehele provincie. Het Gooi en Vechtstreek, IJmond en
de omgeving rond Haarlem kenmerken zich juist door een aantrekkelijk woonklimaat voor
ouderen. Deze regio’s hebben dan ook te maken met een relatief sterke vergrijzing, waardoor het
sterftecijfer hoger ligt en de inwoners meer medisch consumeren. In de eerste twee regio’s ervaart
de bevolking haar algemene gezondheid voorts als minder goed. Bovendien versterkt de
industriële luchtvervuiling in IJmond deze negatieve waardering hier nog eens extra.
Voor het gebruik van medische voorzieningen hebben de inwoners van Noord-Holland volop
mogelijkheden. Het aanbod ligt met name in de Agglomeratie Haarlem, Groot-Amsterdam en Het
Gooi en Vechtstreek ver boven het Nederlands gemiddelde.
De slechte score voor geweldsdelicten en vernielingen, vooral in Groot-Amsterdam, wekt geen
verbazing. De gemeente Amsterdam en Ouder-Amstel staan in de top 5 van gemeenten met het
hoogste aantal aangiften per inwoner.
Samengevat scoort de provincie Noord-Holland net iets onder het gemiddelde op het cluster
‘veiligheid en gezondheid’. Zoals hierboven beschreven doen zich grote regionale verschillen voor,
waarbij Groot-Amsterdam zich in negatieve zin onderscheidt van de andere regio’s.
Figuur 7.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 7.7: Veiligheid en gezondheid in Noord-Holland
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Noord-Holland
People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Noord-Holland toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Randstedelingen hoeven daarentegen een kortere
afstand af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
De provincie Noord-Holland heeft een grote variatie aan woonmilieus, uiteenlopend van zeer
stedelijk in Haarlem, Amsterdam en directe omgeving tot groen en landelijk in de noordelijke
regio’s. Daarnaast bieden de lange kuststrook en het gebied rond het IJsselmeer talloze
mogelijkheden voor aantrekkelijk wonen. Het woningmarktbeleid van de provincie Noord-Holland
is erop gericht om zoveel mogelijk ruimte voor water, natuur en landschap te behouden. Tevens
vindt zij het wenselijk een extra impuls te geven aan de stedelijke vernieuwing. Deze extra impuls
richt zich in het bijzonder op de gemeenten Hilversum, Den Helder, Beverwijk en Zaanstad.
De verstedelijkte gebieden hebben te kampen met de typische stadsproblematiek, waardoor veel
inwoners ontevreden zijn over hun woonomgeving. Er staan veel woningen in achterstandswijken.
In de regio Groot-Amsterdam gaat het hierbij zelfs om 57 procent van de woningvoorraad. Ook is
het aanbod van voorzieningen per inwoner over het algemeen laag. Uitzondering vormen de
culturele voorzieningen in Groot-Amsterdam en in de Agglomeratie Haarlem.
Buiten de nationale hoofdstad zijn de mensen over het algemeen meer tevreden over hun
woonomgeving. Dat geldt vooral voor het noordwestelijke deel van de provincie: Kop van NoordHolland, Alkmaar en omgeving en IJmond.
Het stedelijke karakter van Noord-Holland zorgt ervoor dat de provincie slecht uit de bus komt
voor wat betreft het cluster ‘woonklimaat’. De regionale verschillen zijn echter groot, waarbij GrootAmsterdam het op één na slechtst van alle Nederlandse regio’s scoort, terwijl de score van de Kop
van Noord-Holland boven het gemiddelde ligt.
Figuur 7.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 7.9: Woonklimaat in Noord-Holland
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Noord-Holland
Planet
De ecologische kwaliteit meten we aan de hand van twee clusters. Het eerste cluster,
‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het
milieu in de provincie is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan
verschillen per provincie. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de
verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in een aantal
landelijke gebieden verslechterd door schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en
mineralen). Uit figuur 7.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor
milieuverontreiniging.
Noord-Holland is na Zuid-Holland de op één na sterkst verstedelijkte provincie van Nederland. In
dat opzicht valt de score voor het cluster milieuverontreiniging mee.
Voor wat betreft de autovervuiling toont Noord-Holland een opvallend beeld: deze is ten opzichte
van de omvang van de bevolking relatief klein. De inwoners van Noord-Holland zijn over het
algemeen namelijk niet genoodzaakt om grote reisafstanden af te leggen. Als gevolg van de hoge
bevolkingsdichtheid en het intensieve gebruik van het wegennet is de autovervuiling ten opzichte
van de oppervlakte van de provincie echter wel vrij groot. Daarnaast komen veel mensen van
buitenaf per auto de regio in. Vooral de regio Groot-Amsterdam heeft een belangrijke functie als
werkstad voor de omgeving, waardoor veel mensen dagelijks de regio in- en uitrijden. Het beste
voorbeeld hiervan is de pendel tussen Almere en Amsterdam. Elke dag staan de forenzen vast in
de files op de A1.
Ook verantwoordelijk voor de relatief lage score op het cluster ‘milieuverontreiniging’ is het
milieuvervuilend gedrag van de bevolking. Hoewel de afvalverwerking relatief goedkoop is, wordt
slechts 36 procent van het afval gescheiden. De doelstellingen worden hiermee in het gros van de
Noord-Hollandse gemeenten niet gehaald.
Al met scoort de provincie onder het gemiddelde op het cluster ‘milieuverontreiniging’. Binnen de
provincie vallen vooral Zaanstreek en Groot-Amsterdam in negatieve zin op.

Figuur 7.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 7.11: Milieuverontreiniging in Noord-Holland
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Noord-Holland
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Noord-Holland in kaart brengen, is
‘natuur en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van
Noord-Holland.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 7.12.
Een grote verscheidenheid aan landschappen kenmerkt Noord-Holland. In het westen van de
provincie domineren de duinen. Deze zijn in de Kop van Noord-Holland nog vrij smal, maar in het
zuiden van de provincie aanzienlijk breder. In dit gebied vinden we de hoogste duinen van
Nederland en het nationale park Zuid-Kennemerland.
In het oosten van de provincie is het landschap totaal anders. Aan het IJsselmeer en het Markermeer liggen authentieke vissersstadjes zoals Enkhuizen, Volendam en Edam. Bossen en
heidevelden kenmerken het zuidoosten van de provincie, Het Gooi en Vechtstreek. Dit zijn twee
landschapstypen die door de Nederlanders over het algemeen zeer positief worden gewaardeerd.
Het grootste gedeelte van de provincie bestaat echter uit polders. Daarnaast zorgen grote gemeenten als Amsterdam, Haarlem, Zaanstad en Haarlemmermeer ervoor dat relatief veel grond is
bebouwd. Hierdoor is natuurlijk landschap in het midden van de provincie, waar deze gemeenten
liggen, vrij schaars.
De natuur in Noord-Holland bestaat dus voornamelijk uit losse snippers. Om hierin meer
samenhang te krijgen, werkt de provincie samen met gemeenten, waterschappen en andere
partijen aan de aanleg van een provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS). Het is de bedoeling
dat met deze structuur natuurgebieden met elkaar verbonden worden, waardoor dieren en
planten meer ruimte krijgen om te (over-)leven (Provincie Noord-Holland, 2005).
Ondanks enkele mooie landschappen zorgt de dichte bebouwing ervoor voor dat de provincie op
het cluster ‘natuur en landschap’ onder het gemiddelde scoort en als tiende eindigt.
Figuur 7.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 7.13: Natuur en landschap in Noord-Holland
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Noord-Holland
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijk uiterlijk van de provincie NoordHolland. Dit uiterlijk varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed
op de waardering van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Noord-Hollandse
landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van
geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
De fraaiste landschappen van Noord-Holland vinden we langs de westkust en in Het Gooi en de
Vechtstreek. Vooral de duingebieden in de omgeving van Bergen, Egmond, Schoorl, Bloemendaal,
Zandvoort en Texel zijn zeer aantrekkelijk. Hier is het meeste reliëf te vinden, terwijl de
horizonvervuiling er het geringst is. De storende invloed van de regio Amsterdam is er relatief
beperkt, de geluidsoverlast van Schiphol uitgezonderd. Het Gooi en Vechtstreek is cultuurhistorisch wat aantrekkelijker dan de kustregio, maar tegelijkertijd meer verstedelijkt en ‘drukker’
voor wat betreft menselijke activiteiten en geluidsoverlast.
De lage waardering voor het landschap in de regio Zaanstad-Haarlemmermeer-Amsterdam is niet
zo verwonderlijk. Dit gebied is een van de economische kernregio’s van ons land met een
belangrijke mainportfunctie. Dat betekent overigens niet dat er geen fraaie plekjes in en nabij dit
gebied te vinden zijn. Denk alleen al aan Waterland, de Wormer en de Beemster, typische oudHollandse droogmakerijen die internationaal hoog staan aangeschreven om hun cultuurhistorische waarde.

Figuur 7.14: Waardering van het Noord-Hollandse landschap
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Noord-Holland
Profit
De indicatoren waaraan we de economische kwaliteit van Noord-Holland toetsen, zijn ingedeeld in
vier clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat
onder meer in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Noord-Holland is in economisch opzicht de op één na grootste provincie van ons land. In 2002
bedroeg het bruto regionaal product (BRP) van de provincie ruim 81 miljard euro, ofwel 18 procent
van het Nederlandse BNP.
Al van oudsher zijn Zuid-Holland en Noord-Holland de belangrijkste provincies voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Natuurlijk speelt mainport Schiphol hierin een voorname rol.
Maar ook de zakelijke dienstverlening in Amsterdam en de bedrijventerreinen in Agglomeratie
Haarlem zijn voor de economische ontwikkeling van Noord-Holland van groot belang.
De intensiteit van de economie is vanzelfsprekend het hoogst in de regio Groot-Amsterdam. Dit
hangt voornamelijk samen met de grote aantrekkingskracht van Schiphol en Amsterdam op de
inwoners van andere regio’s. De werkgelegenheidsfunctie van de gemeente Haarlemmermeer is
door de aanwezigheid van Schiphol zelfs het grootst van alle Nederlandse gemeenten.9
Anders is de situatie in de Kop van Noord-Holland. In deze regio is de intensiteit van de economie,
op Oost-Groningen en Flevoland na, het zwakst van alle Nederlandse regio’s. Dit heeft vooral te
maken met het lage aantal ondernemers dat in deze regio in zijn bedrijf investeert. Ook blijkt het
gebied relatief veel forenzen te herbergen. Zij zijn vooral werkzaam in Amsterdam, Alkmaar en
Haarlem.
Ondanks de lage score van de Kop van Noord-Holland, scoort de provincie Noord-Holland op het
cluster ‘intensiteit van de economie’ ruim boven het gemiddelde. Dit heeft vooral te maken met de
hoge score van Groot-Amsterdam. Mede dankzij de grote werkgelegenheidsfunctie van deze regio
is ook het BRP per werknemer hier erg hoog.
9

Het aantal banen ten opzichte van het aantal mensen in de beroepsbevolking

Figuur 7.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 7.16: Intensiteit van de economie in Noord-Holland
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Noord-Holland
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Noord-Holland in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
Bereikbaarheid is één van de meest besproken vestigingsfactoren. Ten eerste omdat zij één van de
belangrijkste redenen is voor bedrijven om zich ergens te vestigen. Ten tweede omdat
bereikbaarheid in vooral de Randstad een steeds groter probleem wordt. Het dichte spoor- en
wegennetwerk in Noord-Holland zorgt ervoor dat de bijna 2,6 miljoen inwoners van de provincie
relatief goed bereikbaar zijn voor bedrijven en vice versa. Het dichte wegennetwerk heeft echter
ook een keerzijde. Het zorgt bijvoorbeeld voor veel luchtvervuiling en geluidsoverlast. Daarnaast is
het fileprobleem in de provincie de laatste jaren steeds groter geworden. De provinciale overheid
erkent inmiddels dat het een maatschappelijk probleem betreft. Zij probeert daarom met het
verbreden van bestaande wegen en het aanleggen van nieuwe wegen reisafstanden te verkleinen
(Provincie Noord-Holland, 2005). Ook zet zij zich in voor een beter openbaar vervoer.
Opvallend is het hoge opleidingsniveau van de beroepsbevolking in Agglomeratie Haarlem. In
deze regio, die geen enkele hogeschool- en universiteitsinstelling telt, is dit het hoogst van alle
regio’s. Het hoge opleidingsniveau hangt waarschijnlijk samen met het aantrekkelijke
woonklimaat. Veel mensen met een hoog inkomen die in Amsterdam werkzaam zijn, wonen in gemeenten als Bloemendaal en Zandvoort. Ook Het Gooi en Vechtstreek trekt met zijn woonklimaat
hoger opgeleiden aan. Op Utrecht na beschikt Noord-Holland over de hoogst opgeleide beroepsbevolking van Nederland. Dit heeft de provincie niet te danken aan het aantal hogeschool- en
universiteitsinstellingen.
Noord-Holland eindigt op het cluster ‘ondernemingsklimaat’ als tweede. Binnen de provincie valt
vooral Groot-Amsterdam op; deze regio scoort op dit cluster het best van alle regio’s.
Figuur 7.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 7.18: Ondernemingsklimaat in Noord-Holland
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Noord-Holland
Profit
Het derde cluster waarmee we de economische kwaliteit van Noord-Holland meten, is de kracht
van het bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en
komt nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische
thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
dat buiten de Randstad. Vooral de drie noordelijke provincies en Zeeland scoren laag op dit cluster.
In positieve zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat
voor bijna 22 procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur
heeft met een hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote
aantal toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven als gevolg.
Ook in Noord-Holland treden relatief veel bedrijven toe. In de periode 2001 — 2003 gold dat met
name voor Groot-Amsterdam. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de Amsterdamse productiestructuur, waarin bedrijfstakken met relatief veel startende ondernemers, zoals de zakelijke dienstverlening, goed vertegenwoordigd zijn. De Kop van Noord-Holland, dat geen typische startersregio
is, scoort op dit gebied een stuk slechter. Zakelijke dienstverlening is in deze regio juist ondervertegenwoordigd. Bovendien is de landbouw, een sector die relatief weinig starters kent, in deze regio
van groot belang. Mede hierdoor is de productiestructuur in deze regio minder krachtig. Dit in
tegenstelling tot de productiestructuur van Groot-Amsterdam, waar de werkgelegenheid de
laatste jaren aanzienlijk is gegroeid. Mede verantwoordelijk hiervoor is de zakelijke
dienstverlening, in het bijzonder de aanwezigheid van grote financiële instellingen. In Agglomeratie Haarlem en Het Gooi en Vechtstreek is de werkgelegenheid eveneens sterk toegenomen.
In Agglomeratie Haarlem is dit vooral te danken aan de aanwezigheid van relatief veel zorginstellingen. In Het Gooi en Vechtstreek is de aanwezigheid van veel culturele en overige
dienstverlenende instellingen van groot belang.
Al met al vormt de productiestructuur van Noord-Holland nog steeds een goede basis voor een
sterke economische ontwikkeling. Op het cluster ‘kracht van het bedrijfsleven’ eindigt de provincie
op de vierde plaats, maar kan zij niet tippen aan Flevoland en Utrecht.

Figuur 7.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 7.20: Kracht van het bedrijfsleven in Noord-Holland
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Noord-Holland
Profit
Het vierde en laatste cluster beslaat de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na
hoe welvarend de Noord-Hollandse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
Het gemiddelde inkomen van de Noord-Hollandse huishoudens is met 25.900 euro gelijk aan het
Nederlands gemiddelde. Binnen de provincie is echter sprake van een scheve inkomensverdeling.
De koopkracht ligt in alle regio’s, op Groot-Amsterdam na, boven het gemiddelde, waarbij de
huishoudens in Het Gooi en Vechtstreek zelfs de hoogste inkomens van alle Nederlandse regio’s
hebben (29.600 euro). Deze regio trekt met haar aantrekkelijke woonklimaat en de nabijheid van
Amsterdam veel hoger opgeleiden aan, evenals de Agglomeratie Haarlem.
Het welvaartsniveau in de regio Groot-Amsterdam is lager dan in de rest van de provincie. Het
inkomensniveau ligt met 24.500 euro onder het Nederlands gemiddelde. Eerder zagen we al dat
de regio veel woningen in achterstandswijken telt. Een relatief groot deel van de Amsterdamse
huishoudens moet het dan ook doen met een laag inkomen. Dit is onder meer te wijten aan de
hoge werkloosheid (5,6 procent) en aan het relatief hoge aantal huishoudens dat van een
bijstandsuitkering moet rondkomen.
De sociaal-economische situatie in Noord-Holland laat een wisselvallig beeld zien. Terwijl de
hoogte van de huishoudensinkomens, het aantal werkzame personen ten opzichte van de
bevolking en het beroepsniveau ruim boven het gemiddelde van alle regio’s liggen, zijn de scores
voor het aantal lage inkomens, het aantal bijstandsuitkeringen en het voertuigenbezit
benedengemiddeld. Bovendien zijn de regionale verschillen zeer groot.
De score die Noord-Holland krijgt voor het cluster sociaal-economische welvaart is net
bovengemiddeld. Alleen de regio Groot-Amsterdam scoort onder het gemiddelde, terwijl Het Gooi
en Vechtstreek, na Oost-Zuid-Holland, de beste sociaal-economische welvaart van Nederland
heeft. Ook de Agglomeratie Haarlem kent een relatief hoge welvaart.
Figuur 7.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 7.22: Sociaal-economische welvaart in Noord-Holland
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Zuid-Holland
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Zuid-Holland in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Zuid-Hollandse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei
en kracht in de regio’s’ geeft een beschrijving van de
gehanteerde methodiek en toont de top 40 van
Figuur 8.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
Nederlandse regio’s.
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Figuur 8.1 geeft de rapportcijfers voor de Zuid-Hollandse
regio’s en de provincie als geheel weer. De cijfers in de
bollen refereren aan de positie van de regio in de top 40.
De grootte van elke bol correspondeert met de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de economische
omvang. De economische prestaties van de regio’s buiten
de grootstedelijke gebieden waren in 2004 beneden peil.
Allevier de regio’s bevinden zich in de onderste regionen
van de ranglijst. Weliswaar is de kracht van drie van de
vier economieën nog net positief, maar voor wat betreft
economische groei moesten vooral Delft en Westland en
Oost-Zuid-Holland flink inleveren. Groot-Rijnmond en
Agglomeratie Den Haag stijgen juist in de top 40.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Uit tabel 8.1 blijkt dat de slechte posities van de niet grootstedelijke
regio’s vooral te maken hebben met een dalende omzet en winst in het bedrijfsleven. Ondernemingen in Groot-Rijnmond, waarin Rotterdam domineert, kende juist een behoorlijke groei van de
omzet. Vooral de groothandel en de industrie zijn hiervoor verantwoordelijk. In Agglomeratie Den
Haag presteerden de bedrijven vorig jaar opvallend goed als het gaat om exportgroei. Hier zijn
echter met name de randgemeenten van Den Haag, en niet de stad zelf, verantwoordelijk voor. De
economische kracht (zie tabel 8.2) is in de meeste Zuid-Hollandse regio’s relatief goed, zoals
gebruikelijk in meer stedelijke gebieden. Ondanks de dominante rol van de overheid (waar relatief
weinig groeipotentie in zit), heeft Den Haag een krachtige productiestructuur. De regio ziet
bovendien, evenals Groot-Rijnmond, relatief veel nieuwe bedrijven toetreden.
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Zuid-Holland
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Zuid-Holland. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Zuid-Holland is de sterkst verstedelijkte provincie van Nederland, nog voor Noord-Holland. Dit
heeft een zeer grote invloed op de sociaal-culturele, ecologische en economische kwaliteit, en dus
op de duurzaamheid van de provincie.
Ten eerste is er de invloed op de sociaal-culturele kwaliteit. In sterk verstedelijkte gebieden is de
sociale cohesie vaak niet groot. In Zuid-Holland is dit ook het geval. De provincie wordt gekenmerkt door een grote culturele diversiteit. De verbondenheid tussen de verschillende groepen is
echter gering. Daarom is de integratieproblematiek in Zuid-Holland zeer actueel.
De hoge bevolkingsdichtheid heeft ook zijn uitwerking op de ecologische kwaliteit van de provincie. De milieuverontreiniging in de provincie is erg groot. Hoewel industrieën en bedrijvigheid hier
een belangrijke rol in spelen, valt ook het milieuvervuilende gedrag van de inwoners in negatieve
zin op. De mate waarin de bevolking van Zuid-Holland afval scheidt, is bijvoorbeeld het laagst van
alle provincies. Daarnaast zorgt de verstedelijking ervoor dat de provincie over relatief weinig
groene gebieden beschikt. Slechts in het noordwesten en oosten van de provincie, waarin
respectievelijk veel duinen en het ‘Groene Hart’ te vinden zijn, is de waardering voor het landschap
daarom positief.
De verstedelijking heeft wel een positieve uitwerking op de economische kwaliteit van de provincie. De wereldhaven in Rotterdam, het glastuinbouwcluster in het Westland, de overheidsinstellingen in Den Haag en de kenniscorridor die grofweg vanaf Leiden, via Delft naar Rotterdam loopt,
spelen hierbij een grote rol. De kracht van het bedrijfsleven en de intensiteit van de economie in
Zuid-Holland zorgen dan ook voor een positieve score voor economische kwaliteit.
Waar Zuid-Holland op sociaal-culturele en ecologische kwaliteit als slechtste provincie uit de bus
komt, eindigt de provincie voor wat betreft de economische kwaliteit op de vierde plaats. Dit kan
echter niet voorkomen dat Zuid-Holland op duurzaamheid als twaalfde en dus als laatste eindigt.
Figuur 8.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 8.3: Duurzaamheid in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Zuid-Holland brengen we aan de hand van drie clusters in kaart.
Het eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en
de sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
Zuid-Holland telde in 2004 bijna 3.452.000 inwoners, ofwel ruim 21 procent van de Nederlandse
bevolking. In de provincie woont bijna 72 procent van de bevolking in sterk of zeer sterk verstedelijkte gemeenten. Daarmee is Zuid-Holland de sterkst verstedelijkte provincie van Nederland, nog
voor Noord-Holland. In sterk verstedelijkte gebieden is het belang van sociale structuren kleiner
dan in minder stedelijke gebieden. Ook in Zuid-Holland is dit het geval.
De provincie wordt gekenmerkt door een grote culturele diversiteit. ‘Niet-westerse’ allochtonen
vormen ruim 16 procent van de Zuid-Hollandse bevolking.10 In geen enkele provincie is dit percentage zo hoog. Vanzelfsprekend is de culturele diversiteit geconcentreerd in de twee grootste
steden van Zuid-Holland: Rotterdam en Den Haag. Hoewel de autochtone bevolking van deze
steden dus veel in contact komt met andere culturen, wil dat niet zeggen dat de sociale
verbondenheid tussen de verschillende groepen groot is. Vaak leven allochtone en autochtone
bevolkingsgroepen gescheiden van elkaar. In de twee grote steden staat de integratie dan ook
hoog op de agenda. Zo heeft het Rotterdamse college van B en W ‘Deltaplan Inburgering’
ontwikkeld (Gemeente Rotterdam, 2004). Gemeente Rotterdam wil met dit plan haar allochtone
burgers stimuleren een actieve rol te vervullen in verenigingen of andere organisaties. De
belangrijkste voorwaarde daarbij is dat iedereen de Nederlandse taal beheerst.
Ook de autochtone bevolking in Zuid-Holland is echter relatief weinig actief in het verenigingsleven en in het contact met familie en vrienden. Al met al scoort de provincie dan ook zeer matig
op het cluster ‘sociale cohesie’. Dit heeft zij vooral te danken aan de scores in Agglomeratie Den
Haag en Groot-Rijnmond: hier is de sociale cohesie het zwakst van alle Nederlandse regio’s.
10

Allochtonen uit Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan (CBS, 2004).

Figuur 8.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 8.5: Sociale cohesie in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Zuid-Holland in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
Op het gebied van veiligheid en gezondheid bestaat Zuid-Holland grofweg uit twee delen. De
sterk stedelijke regio’s Agglomeratie Den Haag en Groot-Rijnmond vormen het eerste deel. In deze
regio’s ligt de mate van vergrijzing boven het landelijk gemiddelde. Als gevolg hiervan is het
sterftecijfer relatief hoog en wordt er relatief veel medisch geconsumeerd. Ook voor wat betreft de
veiligheid verschillen deze twee regio’s van de andere in de provincie. In zowel Den Haag als
Rotterdam ligt het aantal geweldsdelicten en vernielingen zowel absoluut als relatief gezien ver
boven het landelijk gemiddelde. In de twee steden heeft het verbeteren van de veiligheid dan ook
prioriteit. Gemeente Rotterdam heeft dit uitgewerkt in het actieprogramma ‘Versterking Veiligheid’
(Gemeente Rotterdam, 2004). Centraal in dit actieprogramma staan “een doelgerichte aanpak van
de veiligheid in de wijken en een nietsontziende aanpak van drugsoverlast, geweld en
jeugdproblematiek". Ook gemeente Den Haag heeft een plan ontwikkeld om de veiligheid in de
stad te verbeteren: ‘Een veilig Den Haag: een opdracht aan alle Hagenaars’ (Gemeente Den Haag,
2005). De gemeente hoopt met dit plan te bereiken dat “iedere Hagenaar” zich in de toekomst
(weer) veilig voelt in Den Haag.
Het tweede deel van de provincie bestaat uit de andere vier regio’s: Agglomeratie Leiden & Bollenstreek, Delft & Westland, Zuidoost-Zuid-Holland en Oost-Zuid-Holland. Deze regio’s scoren op het
gebied van veiligheid en gezondheid een stuk beter dan de twee grootstedelijke regio’s. De grootste verschillen zitten in het aantal geweldsdelicten en het sterftecijfer: beide liggen in de vier
regio’s aanzienlijk lager.
Al met al scoort de provincie op het cluster ‘veiligheid en gezondheid’ net onder het gemiddelde
en eindigt zij met een zevende plaats in de middenmoot.
Figuur 8.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 8.7: Veiligheid en gezondheid in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Zuid-Holland toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. De Randstedelingen hoeven daarentegen minder
afstand af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
Het woningmarktbeleid van de provincie Zuid-Holland is gericht op bundeling en intensivering
van de bouw in bestaand stedelijk gebied (Provincie Zuid-Holland, 2003). In 2004 was het aanbod
van woningen in de stedelijke regio’s Agglomeratie Den Haag en Groot-Rijnmond dan ook relatief
groot. Hoewel ook in deze twee regio’s veel mensen op een huis moeten wachten, is dit in de
minder verstedelijkte regio’s in Zuid-Holland een groter probleem. De vraagdruk is namelijk het
grootst in Oost-Zuid-Holland, Agglomeratie Leiden & Bollenstreek en Delft & Westland.
Zuidoost-Zuid-Holland, waartoe de stad Dordrecht behoort, is wat dat betreft eigenlijk een buitenbeentje binnen de provincie. De vraagdruk is hier laag, evenals het aantal voorzieningen per inwoner. Des te verwonderlijker is het feit dat er juist in deze regio een bovengemiddeld aantal mensen
tevreden is met hun woonomgeving. In de andere vijf regio’s, waar de vraag naar woningen een
stuk sterker is, ligt de tevredenheid namelijk onder het gemiddelde. Wellicht heeft dit te maken
met het lage aandeel natuur in de oppervlakte in deze vijf regio’s. Mensen die in een natuurlijke
omgeving willen wonen, kunnen namelijk nauwelijks terecht in Zuid-Holland. Door de
versoepeling van het oorspronkelijk restrictieve bouwbeleid wordt echter sinds enkele jaren ook in
het Groene Hart en enkele plattelandsgemeenten gebouwd. De enorme woningbouwlocatie in de
driehoek Rotterdam — Zoetermeer — Gouda, één van de groenere gebieden in de provincie, is hier
een voorbeeld van (Projectbureau Driehoek RZG Zuidplas, 2005).
Door de huidige lage mate van tevredenheid en het relatief lage aantal voorzieningen in de
provincie scoort Zuid-Holland echter het slechtst van alle provincies op het cluster ‘woonklimaat’.
Figuur 8.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 8.9: Woonklimaat in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
Planet
De ecologische kwaliteit meten we aan de hand van twee clusters. Het eerste cluster,
‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het
milieu in de provincie is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan zijn in
elke provincie anders. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden
verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en mineralen). Uit
figuur 8.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor milieuverontreiniging.
Milieuverontreiniging is dus het ergst in verstedelijkte gebieden. Het is daarom niet verwonderlijk
dat in Zuid-Holland, de meest verstedelijkte provincie van Nederland, de milieuverontreiniging het
grootst is. Dit wordt echter voor een groot deel veroorzaakt door het milieuvervuilende gedrag
van de inwoners van de provincie. Zo blijken de inwoners van de Zuid-Hollandse steden zeer
weinig afval te scheiden. De doelstelling van de gemeenten Rotterdam en Den Haag is bijvoorbeeld dat dit met 43 procent van het afval wordt gedaan. Die doelstelling wordt echter bij lange na
niet gehaald (respectievelijk 17 en 16 procent van het afval wordt gescheiden). Mede hierdoor zijn
de beheerskosten voor afvalstoffen relatief hoog.
Voor wat betreft de autovervuiling toont Zuid-Holland een opvallend beeld: de autovervuiling ten
opzichte van de bevolking is relatief klein. De inwoners van Zuid-Holland zijn over het algemeen
namelijk niet genoodzaakt om grote reisafstanden af te leggen. Als gevolg van de hoge bevolkingsdichtheid en het intensieve gebruik van het wegennet is de autovervuiling ten opzichte van
de oppervlakte van de provincie echter wel vrij groot. Het dichte wegennetwerk zorgt daarnaast
voor veel geluidsoverlast. Van de drie bronnen die geluidsoverlast veroorzaken (industrie, verkeer
en luchtvaart) ervaren de inwoners van de provincie de meeste hinder van verkeerslawaai (Provincie Zuid-Holland, 2003). De provincie probeert dit met de aanleg van geluiddempend asfalt en
geluidsschermen zo veel mogelijk te beperken (Provincie Zuid-Holland, 2004).
Ondanks dit provinciale beleid scoort Zuid-Holland op het cluster ‘milieuverontreiniging’ het
slechtst van alle provincies. Binnen de provincie valt vooral Agglomeratie Den Haag in negatieve
zin op.
Figuur 8.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 8.11: Milieuverontreiniging in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Zuid-Holland in kaart brengen, is
‘natuur en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van ZuidHolland.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 8.12.
Zuid-Holland is qua landschap grofweg in tweeën te verdelen. Het zuidwesten van de provincie is
het meest verstedelijkte gebied van Nederland. In dit gebied liggen Leiden, Den Haag, Delft, Rotterdam en het dichtbebouwde Westland. In het oosten van de provincie, waar een deel van het
Groene Hart ligt, is de bebouwing minder dicht.
Landschapstypen zoals bossen en heidevelden, die door de Nederlanders over het algemeen zeer
positief worden gewaardeerd, zijn in de provincie nauwelijks te vinden. Een ander landschapstype
dat positief wordt gewaardeerd, het duinlandschap, is in de provincie wel aanwezig. Wassenaar,
Katwijk en Noordwijk, gemeenten waarin dit landschapstype rijkelijk aanwezig is, scoren op het
gebied van natuur en landschap dan ook bovengemiddeld.
De provincie vindt het belangrijk dat er voldoende groen in Zuid-Holland blijft bestaan. Er worden
daarom natuurgebieden ontwikkeld die (waar mogelijk) met elkaar verbonden zijn (Provincie
Zuid-Holland, 2005). Een voorbeeld hiervan is het project ‘de Nieuwe Driemanspolder’. De weilanden, koeien en sloten die deze polder kenmerken, zijn in 2010 verdwenen. Natuur, water en zo
hier en daar bossen bepalen straks het gezicht van de Driemanspolder. Hiermee zal dit gebied een
groene verbinding vormen tussen het Groene Hart en Midden-Delfland, waar op dit moment
natuur en groen al meer aanwezig zijn (Provincie Zuid-Holland, 2005).
Ondanks dergelijke projecten herbergt de provincie op dit moment weinig natuur. Daarnaast is de
provincie, op Flevoland na, de meest vlakke van Nederland. Het is daarom niet verwonderlijk dat
Zuid-Holland op het cluster ‘natuur en landschap’ het slechtst van alle provincies uit de bus komt.
Figuur 8.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 8.13: Natuur en landschap in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijke uiterlijk van Zuid-Holland. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Zuid-Hollandse landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van
geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
Het Zuid-Hollandse landschap behoort tot de minder aantrekkelijke landschappen van ons land.
Dat beeld komt ook uit de onderstaande, meer gedetailleerde gemeentekaart naar voren. Eigenlijk
alleen enkele kustgebieden (Noordwijk, Wassenaar en Goeree) staan als aantrekkelijk aangemerkt.
Het grootste deel van het Zuid-Hollandse landschap staat echter onder de invloedssfeer van het
stedelijke gebied Haaglanden-Rijnmond. Grote delen van het op zichzelf als open bestempelde
Groene Hart hebben te maken met directe verstedelijking (onder meer Alphen aan den Rijn,
Zoetermeer, Barendrecht), horizonvervuiling en geluidsoverlast. Bovendien zijn de natuurlijke
waarden in het polderlandschap relatief beperkt.
Uitzonderingen daarbij vormen de Alblasser- en de Krimpenerwaard. Hier zijn weinig verstedelijkte
gebieden te vinden en heersen nog de nodige rust en ruimte. De polders hebben er ook een
fraaier en ongerepter aanzien dan Rijnland en Schieland, de polders in het westelijk deel van het
Groene Hart.
Rotterdam en omgeving, het Westland en diverse plaatsen rond Den Haag en Leiden behoren tot
de gebieden met de laagste landschappelijke waardering in ons land. De verkeersdrukte, de
verstedelijking en de horizonvervuiling zijn er uitgesproken groot.

Figuur 8.14: Waardering van het Zuid-Hollandse landschap
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Zuid-Holland
Profit
De indicatoren waarmee we de economische kwaliteit van Zuid-Holland toetsen, zijn ingedeeld in
vier clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat
onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de
provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Zuid-Holland is in economisch opzicht de grootste provincie van ons land. In 2002 bedroeg het
bruto regionaal product (BRP) in Zuid-Holland ruim 97 miljard euro, ofwel 22 procent van het
Nederlandse BNP.
Al van oudsher zijn Zuid-Holland en Noord-Holland de belangrijkste provincies voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Natuurlijk speelt de mainport en wereldhaven Rotterdam
hierin een belangrijke rol. Maar ook het glastuinbouwcluster in het Westland, de overheidsinstellingen in Den Haag en de kenniscorridor die grofweg vanaf Leiden, via Delft naar Rotterdam loopt,
zijn bij de economische ontwikkeling van Zuid-Holland van groot belang. De intensiteit van de
economie in de regio Delft & Westland is het hoogst van alle Nederlandse regio’s. Dit heeft vooral
te maken met de grote investeringen van (tuinbouw-)bedrijven. Het Westland wordt daarom vaak
gepositioneerd als de derde mainport van Nederland, naast Rotterdam en Schiphol. Om deze
positie te behouden en in de toekomst te versterken, is de visie ‘Greenport Westland 2020’
ontwikkeld (Gemeente Westland, 2005). Anders is de situatie in Oost-Zuid-Holland. In deze regio
ligt de intensiteit van de economie, als enige Zuid-Hollandse regio, beneden het gemiddelde van
de Nederlandse regio’s. Het is duidelijk dat er in deze regio veel forenzen wonen. De werkgelegenheidsfunctie, het aantal banen ten opzichte van het aantal mensen in de beroepsbevolking, van
deze regio is namelijk relatief erg laag. Veel bewoners van de meest groene regio van Zuid-Holland
werken dan ook in dichtstbijzijnde steden zoals Rotterdam, Utrecht en Breda.
Op het cluster ‘intensiteit van de economie’ scoort de gehele provincie, ondanks de lage score in
Oost-Zuid-Holland, ruim boven het gemiddelde en neemt zij in Nederland de derde plaats in.
Figuur 8.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 8.16: Intensiteit van de economie in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Zuid-Holland in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
Het zeer dichte spoor- en wegennetwerk in Zuid-Holland zorgt ervoor dat de bijna 3,5 miljoen
inwoners van de provincie relatief goed bereikbaar zijn voor bedrijven. Het dichte wegennetwerk
heeft echter ook een keerzijde. Zoals eerder beschreven bij het cluster ‘milieuverontreiniging’, zijn
de autovervuiling en de geluidsoverlast in de provincie erg hoog. Daarnaast is het fileprobleem in
Zuid-Holland de laatste jaren steeds groter geworden. Het verbeteren van de infrastructuur is
daarom één van de speerpunten van de provincie. Bestaande wegen worden verbreed en/of
opgeknapt en er worden nog steeds nieuwe wegen ontwikkeld. Vaak staat dit de duurzame
ontwikkeling van natuurgebieden in de weg. Een bekend voorbeeld van het conflict tussen economische en ecologische ontwikkeling is de problematiek rondom de eventuele aanleg van de A4
tussen Delft en Rotterdam. Over dit stuk autoweg wordt al tientallen jaren gediscussieerd. Het
verlengen van de A4 kan de verkeersproblemen tussen Den Haag en Rotterdam aanzienlijk
verkleinen. Milieuorganisaties vinden het natuurgebied Midden-Delfland echter te waardevol,
waardoor zij de aanleg al jaren blokkeren.
Zuid-Holland herbergt een groot aantal studenten. Dankzij de Erasmus Universiteit van Rotterdam,
de Technische Universiteit van Delft en de grote HBO-instellingen in Rotterdam en Den Haag,
scoort de provincie op dit gebied erg goed. Absoluut gezien heeft Zuid-Holland zelfs de meeste
studenten van Nederland. In de toekomst blijft daarmee een hoog opleidingsniveau van de
beroepsbevolking gewaarborgd.
Al met al scoort Zuid-Holland ruim bovengemiddeld op het cluster ‘ondernemingsklimaat’ en eindigt zij na Utrecht, Noord-Holland en Groningen op de vierde plaats.
Figuur 8.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 8.18: Ondernemingsklimaat in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
Profit
Het derde cluster dat de economische kwaliteit van Zuid-Holland meet, is de kracht van het
bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
dat buiten de Randstad en dan met name in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In positieve
zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat voor bijna 22
procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur heeft met een
hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote aantal
toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven als gevolg.
Ook in Zuid-Holland treden relatief veel bedrijven toe. In de periode 2001 — 2003 gold dat met
name voor Agglomeratie Den Haag. Hoewel de laatste jaren het aantal toetredende bedrijven in
deze regio afneemt, ligt het nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde. Waarschijnlijk heeft
dit te maken met de Haagse productiestructuur, waarin bedrijfstakken met relatief veel startende
ondernemers, zoals de zakelijke dienstverlening, goed vertegenwoordigd zijn. Het Westland, dat
geen typische startersregio is, scoort op dit gebied een stuk slechter. Zakelijke dienstverlening is in
deze regio juist ondervertegenwoordigd. Bovendien staat het structurele ruimtegebrek voor zowel
de glastuinbouw als andere branches in het Westland een langdurig positief vestigingssaldo in de
weg (Rabobank Nederland, 2004).
De productiestructuur in het Westland is wel zeer gunstig, evenals in de andere Zuid-Hollandse
regio’s. Vooral Groot-Rijnmond valt wat dat betreft in positieve zin op. Hoewel de economie van
deze regio bekend staat als traditioneel, is deze de laatste decennia in transitie: in 1973 behoorde
30% tot de zakelijke dienstverlening; in 2002 ruim 62% (Gemeente Rotterdam, 2003). Ook de haven
en haar distribuerende bedrijven vormen een groot deel van de kracht van het bedrijfsleven in
Groot-Rijnmond.
Al met al vormt de productiestructuur in Zuid-Holland nog steeds een goede basis voor een sterke
economische ontwikkeling. Op het cluster ‘kracht van het bedrijfsleven' eindigt de provincie mede
daarom op de derde plaats.
Figuur 8.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 8.20: Kracht van het bedrijfsleven in Zuid-Holland
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Zuid-Holland
Profit
Het vierde en laatste cluster beslaat de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na
hoe welvarend de Zuid-Hollandse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
Het gemiddelde huishoudensinkomen van de Zuid-Hollandse bevolking komt ongeveer overeen
met het landelijk gemiddelde (25.900 euro). In de provincie bestaan echter grote regionale
verschillen. In positief opzicht vallen vooral de regio’s Oost-Zuid-Holland (28.800) en Agglomeratie
Leiden & Bollenstreek (27.900) op. Het is niet verwonderlijk dat in de sterk stedelijke regio’s GrootRijnmond en Agglomeratie Den Haag het gemiddelde huishoudensinkomen aanzienlijk lager ligt
(respectievelijk 24.700 en 25.300 euro). De woningen in deze steden zijn over het algemeen goedkoper, wat lagere inkomens aantrekt. De mensen met een hoger inkomen wonen graag in een
meer aantrekkelijke, natuurrijke omgeving. Deze mensen werken echter vaak wel in de steden. Het
beroepsniveau in de stedelijke regio’s ligt dan ook boven het gemiddelde.
Het werkloosheidspercentage in de provincie is lager dan het landelijk gemiddelde. Binnen de
provincie kent alleen Groot-Rijnmond een relatief hoge werkloosheid. Met name Rotterdam is hier
debet aan. Hoewel de werkloosheid hier in de jaren ’90 enorm is gedaald, nemen we sinds 2001
weer een stijging waar.
Anders is de situatie in de regio Delft & Westland. In deze regio is de werkloosheid het laagst van
alle Nederlandse regio’s. Dit heeft vooral te maken met de arbeidsintensieve glastuinbouwsector in
het Westland. Ook de Technische Universiteit Delft zorgt voor de nodige werkgelegenheid. Gemeente Delft hoopt met de ontwikkeling van het Technopolis Innovation Park, in de toekomst
waarschijnlijk één van de belangrijkste kennislocaties in Europa, daarnaast nog extra werkgelegenheid te creëren voor hoogopgeleiden (Gemeente Delft, 2005).
Ondanks de lage werkloosheid, het hoge gemiddelde huishoudensinkomen en het hoge beroepsniveau in de provincie, scoort Zuid-Holland op het gebied van sociaal-economische welvaart net
onder het gemiddelde. Dit is vooral te wijten aan het enorme aantal mensen dat in Den Haag en
Rotterdam een bijstandsuitkering ontvangt.
Figuur 8.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 8.22: Sociaal-economische welvaart in Zuid-Holland
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Zeeland
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Zeeland in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de economische kracht van de Zeeuwse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en kracht in
de regio’s’ geeft een beschrijving van de gehanteerde
methodiek en toont de top 40 van Nederlandse regio’s.

Figuur 9.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
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Figuur 9.1 geeft de rapportcijfers voor de Zeeuwse regio’s
en de provincie als geheel weer. De cijfers in de bollen
refereren aan de positie van de regio in de top 40. De
grootte van elke bol correspondeert met de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de economische
omvang. De economische kracht van de afzonderlijke
regio’s en Zeeland als geheel ligt onder het gemiddelde.
Dit is al jaren het geval. Zeeland behoort, evenals de
regio’s in Noord-Nederland, tot de economische periferie
van ons land met relatief weinig economische activiteiten. Voor groei scoort de provincie beter en krijgen de
regio’s een hoger cijfer dan vorig jaar. Beide stijgen daardoor op de ranglijst, al blijft de positie behoorlijk laag.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Uit tabel 9.1 blijkt dat de sterke economische groei in Zeeuws-Vlaanderen
vooral te maken heeft met de omzet en de export in het bedrijfsleven. Beide zijn ook in Overig
Zeeland bovengemiddeld. De omzetgroei wordt volledig behaald op de exportmarkt, de
binnenlandse omzet is zelfs gedaald. Daarbij zijn de industriële bedrijven, en dan vooral de chemie,
verreweg de belangrijkste spelers. De Zeeuwse industriële sector is zeer exportgericht en neemt
maar liefst de helft van de totale Zeeuwse omzet voor zijn rekening. Ter illustratie: in Nederland als
geheel bepaalt de industrie ‘slechts’ een kwart van de totale omzet. Ook voor de economische
kracht van Zeeland is de industrie dus van belang. Naast de oriëntatie op buitenlandse markten
zijn de bedrijven meer dan gemiddeld bereid om te investeren. Ondanks dat is het totaal aantal
investerende bedrijven relatief zeer laag. Daarnaast heeft de industrie een negatieve weerslag op
de productiestructuur; deze is minder gunstig.

Overig Zeeland

Provinciaal gemiddelde

Zeeuwsch-Vlaanderen

Overig Zeeland

Provinciaal gemiddelde

Tabel 9.2: Economische kracht 2004

Zeeuwsch-Vlaanderen

Tabel 9.1: Economische groei 2004
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Zeeland
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Zeeland. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Zeeland heeft een geschiedenis waarin de strijd tegen het water domineert. Deze strijd versterkte
het eenheidsgevoel en dus de sociale banden in de provincie. Ook heeft de strijd ertoe geleid dat
Zeeland wereldberoemd is geworden. Na de watersnoodramp in 1953 werd er in de provincie
namelijk een project met wereldwijde uitstraling ontwikkeld: het Deltaplan. Veel mensen bezoeken
de provincie om het kroonjuweel van dit plan, de Oosterscheldekering, te bezoeken.
Zeeland kan sowieso als een toeristische trekpleister worden gezien. Zo worden in de provincie
jaarlijks zo’n elf miljoen overnachtingen geboekt. Dit heeft te maken met de aanwezigheid van
zeer mooie stranden en het voor Nederlandse begrippen milde klimaat. Ook het grootste nationale park van Nederland, Nationaal Park Oosterschelde, trekt veel toeristen.
Vanwege het natuurschoon trekken ook veel (oudere) Nederlanders naar Zeeland. Jongeren bewandelen vaak de omgekeerde route en trekken naar de Randstad en Brabant. In deze gebieden
worden meer opleidingen aangeboden en bestaan er betere perspectieven op de arbeidsmarkt.
Als gevolg van deze ontwikkelingen is de mate van vergrijzing in Zeeland het hoogst van alle provincies. Deze vergrijzing is niet bevorderlijk voor de provinciale economie. De provincie probeert
daarom op allerlei manieren jongeren te binden en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken.
Een sterke kant van de huidige Zeeuwse economie is de chemische industrie in en rondom Terneuzen. Dow Chemical, de grootste werkgever van de provincie, ontwikkelt in deze regio samen
met Zeeland Seaports een prestigieus project: Value Park Terneuzen. Het is de bedoeling dat dit
industrieterrein in de toekomst uitgroeit tot één van de meest innovatieve, duurzame, chemische
industrieterreinen ter wereld.
Op duurzaamheid scoort Zeeland uiteindelijk bovengemiddeld. Dit is vooral te danken aan de
hogere scores voor sociaal-culturele en ecologische kwaliteit; op economische kwaliteit scoort de
provincie namelijk onder het gemiddelde.
Figuur 9.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 9.3: Duurzaamheid in Zeeland
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Zeeland
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Zeeland brengen we in kaart met behulp van drie clusters. Het
eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de
sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
Zeeland telde in 2004 bijna 380.000 inwoners, ofwel ruim 2 procent van de Nederlandse bevolking.
In de provincie woont bijna 67 procent van de bevolking in niet of weinig verstedelijkte gemeenten. De provincie heeft hiermee zeer duidelijke ‘plattelands’trekken. In plattelandsgebieden is het
belang van sociale structuren over het algemeen groot. Ook in Zeeland is dit het geval.
De Zeeuwse geschiedenis kenmerkt zich door een voortdurende strijd tegen het water. De
onvoorspelbaarheid van het water is waarschijnlijk de oorzaak voor wat men nu de ‘Zeeuwse
nuchterheid’ noemt (Stichting DBNL Leiden, 2005). Zeeuwen hebben in de loop der eeuwen leren
omgaan met de grillen van de natuur. De laatste keer dat zij met deze grillen in aanraking kwamen,
was in 1953. De watersnoodramp van toen maakte duidelijk dat Nederland meer moest doen om
zich te beschermen tegen het water. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de ontwikkeling van het inmiddels wereldberoemde Deltaplan.
De strijd tegen het water versterkte in het verleden het eenheidsgevoel en dus de sociale banden
in de provincie. De sociale cohesie in Zeeland is echter ook op dit moment nog steeds relatief
sterk. Dit blijkt onder meer uit het grote belang van familiebanden in de provincie. Zeeuwen besluiten over het algemeen niet snel om zonder partner en/of kinderen op zichzelf te gaan wonen.
De Bourgondische levensstijl van de inwoners uit Zeeuws-Vlaanderen blijkt onder meer uit het
relatief zeer hoge cafébezoek in deze regio. Meer dan één op de zeven inwoners bezoekt in deze
regio minimaal één keer per week een café.
De gehele provincie scoort uiteindelijk ruim boven het gemiddelde en neemt in Nederland op het
gebied van sociale cohesie een vijfde plaats in. Binnen Zeeland scoort vooral Overig Zeeland goed.

Figuur 9.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 9.5: Sociale cohesie in Zeeland
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Zeeland
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Zeeland in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
De twee regio’s die hier binnen de provincie Zeeland worden onderscheiden, Overig Zeeland en
Zeeuws-Vlaanderen, scoren zeer verschillend op het cluster ‘veiligheid en gezondheid’. Waar
Zeeuws-Vlaanderen als slechtste Nederlandse regio uit de bus komt, scoort Overig Zeeland maar
net beneden het gemiddelde.
De slechte score van Zeeuws-Vlaanderen heeft onder meer te maken met de matige verkeersveiligheid in deze regio. In Zeeuws-Vlaanderen is het aantal verkeersongevallen zelfs relatief het
hoogst van alle Nederlandse regio’s. Dit is te verklaren uit het hoge aantal provinciale wegen in de
regio. Op dit type wegen vinden namelijk relatief meer ongevallen plaats dan op andere wegtypen.
Ook heeft Zeeuws-Vlaanderen te maken met een sterk verouderde bevolking. De mate van vergrijzing is hier het hoogst van alle Nederlandse regio’s, wat resulteert in een relatief hoog sterftecijfer
en een hoog aantal mensen dat gebruik maakt van de zorgvoorzieningen. De druk op de zorginstellingen in Zeeuws-Vlaanderen is dan ook vrij groot.
Op de andere Zeeuwse eilanden is het aandeel 65-plussers in de totale bevolking minder hoog. Dit
leidt tot een minder hoog sterftecijfer en minder mensen op een wachtlijst. Daarnaast wordt er in
Overig Zeeland relatief weinig medisch geconsumeerd en voelen de mensen zich over het algemeen prettig. In de twee stedelijke gemeenten in deze regio, Middelburg en Vlissingen, is het
aantal geweldsdelicten echter wel relatief hoog.
Al met al scoort de provincie ruim onder het gemiddelde. Alleen Limburg scoort op het gebied van
veiligheid en gezondheid slechter dan Zeeland.
Figuur 9.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 9.7: Veiligheid en gezondheid in Zeeland
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Zeeland
People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Zeeland toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Randstedelingen hoeven echter een kortere afstand af
te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
Met haar woningmarktbeleid probeert de provinciale overheid in Zeeland de groei van de bevolking en de toename van het aantal woningen te concentreren in de steden Middelburg, Vlissingen,
Goes en Terneuzen (Provincie Zeeland, 2004). Deze concentratie draagt bij aan het behoud en de
verbetering van het voorzieningenniveau. Daarnaast vermindert zij de druk op het landelijk
gebied (Provincie Zeeland, 2002).
De verscheidenheid aan woonmilieus wordt hiermee in stand gehouden. Mensen die stedelijk
willen wonen, kunnen terecht in Middelburg en Vlissingen en mensen die landelijk willen wonen
kunnen terecht in grote delen van Zeeuws-Vlaanderen en op de andere Zeeuwse eilanden. Hoewel
de provincie deze verscheidenheid aan woonmilieus en per inwoner een zeer hoog aantal voorzieningen biedt, zijn veel jongeren geneigd te verhuizen naar een andere provincie. Dit heeft te
maken met de geringe kansen op de arbeidsmarkt en het vrijwel ontbreken van hogere opleidingsmogelijkheden. Getalenteerde jongeren zijn hierdoor vaak gedwongen om hun opleiding in
een andere provincie of in België te genieten.
Het hoge aanbod van voorzieningen in de provincie zorgt voor de huidige inwoners in ieder geval
wel voor een prettig woonklimaat. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in Zeeland zeer veel
mensen tevreden zijn met hun woonomgeving. Binnen de provincie valt vooral de score van
Zeeuws-Vlaanderen op. Deze regio scoort, mede dankzij een extreem hoog aantal winkel- en
horecavoorzieningen, op het cluster ‘woonklimaat’ het best van alle Nederlandse regio’s.

Figuur 9.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 9.9: Woonklimaat in Zeeland
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Zeeland
Planet
De ecologische kwaliteit meten we aan de hand van twee clusters. Het eerste cluster,
‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het
milieu in de provincie is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan zijn in
elke provincie anders. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden
verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en mineralen). Uit
figuur 9.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor milieuverontreiniging.
Zeeland is een zeer landelijke provincie. Dit blijkt onder andere uit het relatief grote deel van de
Zeeuwse beroepsbevolking dat werkzaam is in de landbouw. Het is daarom misschien verrassend
dat de mest- en mineralenproductie in de provincie relatief laag is. Toch is dit niet zo verwonderlijk
als dat het op het eerste gezicht lijkt. De boeren in Zeeland maken immers weinig intensief gebruik
van hun grond.
In Zeeuws-Vlaanderen wordt de landbouwgrond voornamelijk gebruikt voor akkerbouw. De mate
waarin de akkerbouwers de bodem vervuilen is veel lager dan de mate waarin bijvoorbeeld
intensieve veehouderijen dit doen. Ook de tuinbouw, die vooral in Walcheren opkomt, maakt
weinig intensief gebruik van de grond. In de hele provincie is de productie van mest en mineralen
lager dan in andere provincies.
Ook de inwoners van Zeeland blijken over het algemeen relatief milieubewust te handelen. Zo
scheiden de inwoners ruim 54 procent van het afval, terwijl dit voor Nederland als geheel op ruim
46 procent ligt. Mede hierdoor zijn de beheerskosten voor afvalstoffen in Zeeland niet hoog.
Ook de luchtvervuiling als gevolg van autoverkeer blijkt in de provincie laag. Dit heeft echter voornamelijk te maken met de lage bevolkingsdichtheid in Zeeland. De inwoners blijken namelijk wel
bovengemiddeld gebruik te maken van de auto.
De positieve punten overheersen echter, waardoor Zeeland uiteindelijk ruim bovengemiddeld
scoort en als eerste eindigt op het cluster ‘milieuverontreiniging’.

Figuur 9.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 9.11: Milieuverontreiniging in Zeeland
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Zeeland
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Zeeland in kaart brengen, is ‘natuur
en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van Zeeland.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 9.12.
Zeeland staat bekend om zijn duinen en waterlandschappen. Vooral Walcheren en SchouwenDuivenland worden mede dankzij deze natuurlijke rijkdom jaarlijks door veel, voornamelijk Duitse,
toeristen bezocht. De duingebieden en een groot gedeelte van de Deltawateren vallen onder de
natuurbeschermingswet, die deze beschermt tegen handelingen die deze gebieden kunnen
schaden (Provincie Zeeland, 2004).
Het bekendste natuurgebied van Zeeland is het grootste Nationale Park van Nederland: Nationaal
Park Oosterschelde (Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, 2002). Dit nationale park,
dat ligt in het hart van het Deltagebied, wordt gekenmerkt door een enorme biodiversiteit. Zo
broeden er veel vogels en wordt het af en toe bezocht door zeehonden. Daarnaast zijn er in dit
gebied mogelijkheden om te vissen of te wandelen over de zes lange wandelroutes die voor
toeristen zijn uitgezet.
De meerderheid van de toeristen bezoekt de provincie echter vanwege haar mooie stranden. De
schoonste stranden van Nederland zijn dan ook te vinden in gemeente Veere (VVV Zeeland, 2004).
Ook Zeeuws-Vlaanderen beschikt over mooie stranden. Bovendien bezoeken toeristen deze regio
vanwege haar kleine weggetjes, karakteristieke dorpjes en de bourgondische sfeer.
Ondanks de vele duin- en natuurgebieden scoort Zeeland op het cluster ‘natuur en landschap’ licht
onder het gemiddelde. Dit is vooral te wijten aan een gebrek aan bossen en heidevelden,
landschapstypen die door de Nederlanders over het algemeen aantrekkelijk worden gevonden.
Daarnaast beschikt de waterprovincie, zoals bekend, over weinig reliëf.

Figuur 9.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 9.13: Natuur en landschap in Zeeland
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Zeeland
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijke uiterlijk van de provincie Zeeland. Dit
uiterlijk varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de
waardering van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Zeeuwse landschap in te
gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van
geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
De fraaiste landschappen van Zeeland vinden we aan de kust bij Veere. Daar bevindt zich een
aantrekkelijk duinen- en dorpengebied. Buiten het zomerseizoen waarin het gebied te maken
krijgt met veel kusttoerisme, zijn de horizonvervuiling en de geluidsoverlast eveneens beperkt.
Schouwen-Duiveland en Tholen herbergen de meer uitgestrekte landelijke gebieden van Zeeland.
Het platteland daar krijgt een hogere waardering dan dat in het eveneens uitgestrekte ZeeuwsVlaanderen. In deze laatste regio zijn minder waardevolle natuurgebieden te vinden dan in NoordZeeland en bovendien heeft een groot gebied rond Terneuzen te kampen met de nodige overlast
van de in de stad en haven gevestigde industrie.
Als meest verstedelijkte gebied is Vlissingen logischerwijs qua landschap de laagste genoteerde
Zeeuwse gemeente. Daarnaast krijgt ook Reimerswaal een lage waardering toegewezen. Dit
polder- en tuinbouwgebied vervult een belangrijke corridorfunctie voor het stedelijk gebied
Goes-Middelburg-Vlissingen. Als het smalste deel van Zeeland vormt Reimerswaal in feite een
trechter van vervoersstromen met alle geluidsoverlast en horizonvervuiling van dien.

Figuur 9.14: Waardering van het Zeeuwse landschap
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Zeeland
Profit
De indicatoren waarmee we de economische kwaliteit van Zeeland toetsen, zijn ingedeeld in vier
clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Zeeland neemt in de Nederlandse economie een bescheiden plaats in. In 2002 bedroeg het bruto
regionaal product (BRP) in Zeeland bijna 9 miljard euro, ofwel 2 procent van het Nederlandse BNP.
Binnen de provincie is in economisch opzicht vooral Overig Zeeland belangrijk. Deze regio is goed
voor tweederde van het provinciale BRP en herbergt eveneens ruim drie keer zo veel bedrijven als
Zeeuws-Vlaanderen.
In Zeeuws-Vlaanderen is het BRP per inwoner echter een stuk groter. Dit duidt op een aantal zeer
kapitaalintensieve bedrijven. In Terneuzen, het economisch centrum van deze regio, zijn veel van
deze bedrijven gelegen. Terneuzen heeft namelijk een gunstige geografische ligging. Het Kanaal
van Gent naar Terneuzen fungeert van oudsher als een magneet voor vooral industriële ondernemingen en transportbedrijven (Kamer van Koophandel Zeeland, 2004). Daarnaast heeft de aanleg
van de Westerscheldetunnel in 2003 gezorgd voor een betere verbinding met de andere Zeeuwse
eilanden. Maar al voor de aanleg van de Westerscheldetunnel was Dow Benelux in Terneuzen
gevestigd. Dit chemiebedrijf is de grootste werkgever van Zeeland en ontwikkelt op dit moment
onder de naam Value Park Terneuzen samen met Zeeland Seaports een enorm industrieterrein. Het
is de bedoeling dat dit terrein uitgroeit tot één van de meest innovatieve, duurzame chemische
industrieterreinen ter wereld (Zeeland Seaports, 2005). De ontwikkeling van dit terrein gaat met
grote investeringen gepaard.
Dow Benelux zorgt met deze grote investeringen mede voor een zeer hoge score voor ZeeuwsVlaanderen op het cluster ‘intensiteit van de economie’. De ruime bovengemiddelde score compenseert de score van Overig Zeeland, die net onder het gemiddelde van alle regio’s ligt.
Figuur 9.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 9.16: Intensiteit van de economie in Zeeland
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Zeeland
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Zeeland in kaart brengen, is ‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
In Zeeland, een provincie met een weinig dicht wegen- en spoornetwerk, is de bereikbaarheid van
de arbeids- en afzetmarkt minder goed. Binnen Nederland is de provincie vrij perifeer gelegen: de
reisafstanden naar de Randstad zijn relatief groot. De ligging van Zeeland, en dan vooral van
Zeeuws-Vlaanderen, ten opzichte van Antwerpen, Gent en Brugge is wel gunstig. In het cijfer voor
bereikbaarheid is echter geen rekening gehouden met het buitenland.
Het lage opleidingsniveau van de beroepsbevolking is wellicht een groter probleem. Eén van de
oorzaken hiervoor is de ‘brain drain’ naar de Randstedelijke provincies. 11 Het gebrek aan grote
hogeschool- en universiteitsinstellingen speelt hierbij een grote rol. De enige Zeeuwse hogeschool
(Vlissingen) is met ruim 4.000 studenten namelijk één van de kleinste in Nederland en de net
opgerichte Roosevelt Academy is met 130 studenten de kleinste universiteit van Nederland. Het
aandeel hoogopgeleiden in de totale bevolking van Zeeland zal daarom in de toekomst waarschijnlijk niet veel groter worden.
Een lichtpuntje is het wijdverbreide zelfstandig ondernemerschap in Zeeland. Hierin bestaan echter grote regionale verschillen. Zo is in Zeeuws-Vlaanderen het aantal zelfstandigen relatief laag,
terwijl dit op de andere Zeeuwse eilanden relatief hoog is. Hieruit blijkt het grote belang van
kapitaalintensieve bedrijven in de economie van Zeeuws-Vlaanderen en het grote belang van het
midden- en kleinbedrijf in de economie van de andere Zeeuwse eilanden.
De beschrijving van het ondernemingsklimaat in Zeeland maakt duidelijk dat de provincie op
meer punten negatief dan positief scoort. De provincie eindigt dan ook op de tiende plaats.
11

Hoogopgeleide personen die zouden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun regio, vertrekken naar
een regio waarin zij meer perspectief op de arbeidsmarkt zien.

Figuur 9.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 9.18: Ondernemingsklimaat in Zeeland
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Zeeland
Profit
Het derde cluster waarmee we de economische kwaliteit van Zeeland meten, is de kracht van het
bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
dat buiten de Randstad en dan met name in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In positieve
zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat voor bijna 22
procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur heeft met een
hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote aantal
toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven als gevolg.
In Zeeland is de situatie totaal anders. In deze provincie is het aantal toetredende bedrijven in de
periode 2001 — 2003 het laagst van alle provincies. De provincie doet er echter alles aan om goede
voorwaarden te scheppen voor nieuwe bedrijven. Zo kunnen de ondernemers die overwegen zich
te vestigen in de provincie terecht bij de Stichting Economische Promotie en Acquisitie Zeeland
(STEPAZ). Deze stichting helpt bedrijven bij het zoeken naar een goede locatie en introduceert
ondernemers in het Zeeuwse netwerk (Provincie Zeeland, 2005).
Nieuwe bedrijven zijn dan ook een noodzaak voor de Zeeuwse economie. Van de op dit moment
in de provincie gevestigde bedrijven was in de periode 2001 — 2003 slechts 55 procent bereid te
investeren in hun eigen bedrijf. In geen enkele provincie is dit percentage zo laag. Het is hiermee
duidelijk dat de grote investeringen, die bij het cluster ‘intensiteit van de economie’ aan de orde
kwamen, worden gedaan door slechts enkele grote bedrijven.
Hoewel de exportgerichtheid van de Zeeuwse bedrijven relatief sterk is, scoort de provincie zeer
matig op het gehele cluster ‘kracht van het bedrijfsleven’. De productiestructuur in de provincie
lijkt ook in de toekomst geen goede basis voor een sterke economische ontwikkeling. Er zijn
relatief veel bedrijven in de agrarische en industriële sector, sectoren die de laatste jaren weinig
groei kenden. Het is daarom te hopen dat het aanmoedigingsbeleid van de provincie voor nieuwe
bedrijvigheid in de nabije toekomst zijn vruchten zal afwerpen.

Figuur 9.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 9.20: Kracht van het bedrijfsleven in Zeeland
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Zeeland
Profit
Het vierde en laatste cluster beslaat de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na
hoe welvarend de Zeeuwse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
De Zeeuwse bevolking behoort, met een gemiddeld huishoudinkomen van ruim 25.000 euro, tot
de minst koopkrachtige van Nederland. Slechts in vier gemeenten ligt het inkomen boven het
landelijk gemiddelde (25.900 euro), namelijk Kapelle (27.400), Veere (26.500), Hulst (26.100) en
Borsele (26.100). Alleen in de drie noordelijke provincies moet men met minder rondkomen.
Het lagere inkomensniveau is onder andere het gevolg van de vergrijzing in de provincie. Deze
vergrijzing heeft haar weerslag op de arbeidsmarkt. Terwijl de werkloosheid in de provincie relatief
laag is, zijn er namelijk ook relatief weinig Zeeuwen aan het werk. Het hoge aantal 65-plussers, dat
niet hoeft te werken, is de oorzaak voor deze op het eerste gezicht opvallende cijfers.
Het lagere inkomensniveau is ook het gevolg van het relatief lage opleidingsniveau van de beroepsbevolking van de provincie, wat eerder bij het cluster ‘ondernemingsklimaat’ aan de orde is
gekomen. Dit zorgt ervoor dat er in Zeeland relatief veel mensen een laag betaald beroep
uitoefenen. De provincie tracht met de oprichting van de Roosevelt Academy in Middelburg het
opleidingsniveau van haar bevolking te verhogen. De universiteit is in september 2004 opgericht
en biedt een algemene opleiding, met vijf faculteiten gericht op wetenschap, bestuur en
bedrijfsleven (Provincie Zeeland, 2005). Met de oprichting van de Roosevelt Academy heeft
Zeeland de hele onderwijsketen in huis, van basisschool tot universiteit.
Als gevolg van het relatief lage aantal mensen met betaald werk en het relatief lage beroepsniveau
waarop mensen actief zijn, scoort Zeeland op het cluster ‘sociaal-economische welvaart’ echter
onder het gemiddelde. Binnen de provincie doen Zeeuws-Vlaanderen en Overig Zeeland weinig
voor elkaar onder.

Figuur 9.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 9.22: Sociaal-economische welvaart in Zeeland
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Noord-Brabant
Economische prestatie
Hoe heeft de economie van Noord-Brabant in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Brabantse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en
kracht in de regio’s’ geeft een beschrijving van de
gehanteerde methodiek en toont de top 40 van
Figuur 10.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
Nederlandse regio’s.
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Figuur 10.1 geeft de rapportcijfers voor de Brabantse
regio’s en de provincie als geheel weer. De cijfers in de
bollen refereren aan de positie van de regio in de top 40.
De grootte van elke bol correspondeert met de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de economische
omvang. Brabant heeft een goed jaar gehad. Op MiddenBrabant na is elke regio gestegen op de ranglijst. Vooral
op economische groei scoort de provincie erg goed. Het
zuidoosten van de provincie staat zelfs bovenaan de
ranglijst voor groei. Brabant liet al een aantal jaren zien
dat de economische kracht hoger is dan de economische
groei. Met andere woorden, er was groeipotentieel in
Brabant. In 2004 lijkt dat potentieel te zijn benut.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Uit tabel 10.1 blijkt dat de sterke groei in de Brabantse regio’s vooral te
maken heeft met de winst in het bedrijfsleven. Elk van de vier regio’s scoort op dat punt boven het
gemiddelde. Bij de andere onderwerpen is het beeld anders. Weliswaar scoort de provincie als
geheel op elke indicator relatief goed, maar als we kijken naar de werkgelegenheidsgroei in 2004,
zien we dat alleen het midden van de provincie het goed heeft gedaan. Zuidoost-Noord-Brabant
krijgt slechts een krappe voldoende, terwijl de overige twee regio’s onder de maat scoren.
De economische kracht van de provincie is net voldoende. Tabel 10.2 laat echter zien dat er grote
verschillen bestaan tussen de indicatoren en, in mindere mate, tussen de regio’s. Vooral opvallend
is de exportgerichtheid. In het midden en westen van Noord-Brabant is respectievelijk 17 en 18
procent van de bedrijven gericht op de exportmarkt.
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Tabel 10.2: Economische kracht 2004
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Noord-Brabant
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Noord-Brabant. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Noord-Brabant heeft een rijke rooms-katholieke geschiedenis. Dit is nog terug te zien in de roomse
bouwcultuur die in veel plaatsen in Brabant is te bewonderen. Ook de Brabantse gezelligheid kent
haar oorsprong in het katholicisme. Carnaval bijvoorbeeld is van oorsprong een heidens gebruik
dat door de katholieke kerk tot ‘christelijk’ feest is gemaakt. Tegenwoordig wordt het echter door
zo goed als iedere Brabander gevierd, waardoor het openbare leven in Brabant tijdens de
carnavalsperiode (vrijwel) stil ligt. Veel Nederlanders willen graag in Noord-Brabant wonen. Naast
de gezelligheid heeft dit te maken met de grote verscheidenheid aan natuur in Brabant. De
provincie beschikt over maar liefst vier nationale parken, die jaarlijks veel bezoekers trekken. Ook
buiten deze parken beschikt de provincie over relatief veel bossen en heidevelden,
landschapstypen die door veel Nederlanders positief worden gewaardeerd.
Economisch gezien ontwikkelt Brabant zich voornamelijk in de vier grote steden Breda, Eindhoven,
Den Bosch en Tilburg. Deze steden proberen alle op hun eigen manier hun industriële verleden
achter zich te laten. Breda heeft zich het laatste decennium onder andere als een transport- en
distributiecentrum ontwikkeld; Eindhoven ontwikkelt zich met de slogan ‘Eindhoven voorop in
technologie’ als het belangrijkste R&D-centrum van Nederland; Den Bosch probeert met zijn
zakelijke dienstverlening zijn centrale positie in Zuid-Nederland te versterken en Tilburg ontwikkelt zich met zijn grote en goede onderwijsinstellingen tot een kennisstad. Buiten de vier steden
zijn landbouw en industrie nog steeds erg belangrijk. Vooral in Oost-Brabant wordt de grond
intensief gebruikt door voornamelijk veehouderijen.
De enorme verscheidenheid aan sociaal-culturele, ecologische en economische kwaliteiten zorgen
voor een ruime bovengemiddelde score van Brabant op duurzaamheid, getuige figuur 10.2.

Figuur 10.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 10.3: Duurzaamheid in Noord-Brabant
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Noord-Brabant
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Noord-Brabant brengen we in kaart met behulp van drie clusters.
Het eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en
de sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat zien dat er een duidelijke scheiding bestaat tussen de provincies in de Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en
oosten van ons land.
Noord-Brabant telde in 2004 ruim 2,4 miljoen inwoners, ofwel bijna 15 procent van de Nederlandse bevolking. In de provincie woont ruim 41 procent van de bevolking in niet of weinig
verstedelijkte gemeenten. De provincie heeft daarmee duidelijke ‘plattelands’trekken. In plattelandsgebieden is het belang van sociale structuren over het algemeen groot. Ook in NoordBrabant is dit het geval.
Brabant heeft een rijke rooms-katholieke geschiedenis, waarvan de sporen nog steeds zichtbaar
zijn. Een voorbeeld hiervan is de ruime rooms-katholieke bouwcultuur die in veel plaatsen in
Brabant nog is te bewonderen. Een ander voorbeeld is carnaval, het rooms-katholieke feest dat
jaarlijks door zo goed als alle inwoners van Brabant wordt gevierd. Carnaval is een feest dat voorafgaat aan de veertigdaagse vastenperiode voor Pasen. Het wordt voornamelijk gevierd in café’s en
gaat gepaard met ‘enig’ drankgebruik. In de carnavalsperiode ligt het openbare leven in Brabant zo
goed als stil (Katholieknederland.nl, 2005).
Ook buiten de carnavalsperiode komt de Brabantse gezelligheid tot uiting in café’s en verenigingen. Niet alleen het contact met vrienden is daarbij belangrijk, de gemiddelde Brabander heeft
ook de familiebanden hoog in het vaandel staan.
De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2003 was in Noord-Brabant met 78,3 procent het
laagst van alle Nederlandse provincies, op Limburg na. Ondanks deze lage opkomst scoort de provincie op het gebied van sociale cohesie ruim bovengemiddeld. Hoewel de regionale verschillen
klein zijn, valt de score van Noordoost-Brabant op. In deze regio is de sociale cohesie, na NoordLimburg, het sterkst van alle regio’s.

Figuur 10.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 10.5: Sociale cohesie in Noord-Brabant
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People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Noord-Brabant in kaart brengen,
is ‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
Noord-Brabant is een vrij ‘landelijke’ provincie, maar beschikt toch ook over vier relatief grote
steden: Breda, Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. In deze vier steden is het aantal geweldsdelicten
relatief hoog. De verkeersveiligheid laat in héél Brabant te wensen over. Al jaren overlijden de
meeste mensen in het verkeer in Brabant (BVL Team Noord-Brabant, 2005). Dit heeft sowieso te
maken met het uitgebreide wegennet, maar ook relatief gezien vindt in Brabant een bovengemiddeld aantal (dodelijke) ongevallen plaats. Dit is te verklaren met het hoge aantal provinciale
wegen in de provincie. Op dit type wegen vinden namelijk relatief meer ongevallen plaats dan op
andere wegtypen.
In Brabant is de vergrijzing relatief laag, wat resulteert in een laag sterftecijfer. Het aantal mensen
dat op een wachtlijst voor verpleging en verzorging staat, is echter erg hoog. Hoewel dit in de
gehele provincie aan de orde is, lijkt het probleem zich te concentreren in Roosendaal, Haldenberge en Rucphen. Dit duidt mogelijk op een ‘capaciteitsprobleem’ van het Franciscus ziekenhuis
in Roosendaal. Het aantal mensen dat op een wachtlijst staat, lijkt ook samen te hangen met hoe
de mensen zich voelen. In West-Brabant voelen mensen zich namelijk relatief het meest ongezond.
De provincie Brabant onderkent het probleem met de wachtlijsten en heeft daarom extra geld
beschikbaar gesteld om vooral het aantal jongeren dat op wachtlijsten staat, terug te dringen
(Provincie Noord-Brabant, 2005). Met dat extra geld is de wachtlijst voor een indicatiestelling bij
Bureau Jeugdzorg al teruggebracht van 522 wachtenden in 2003 tot 41 in oktober 2004.
Ondanks het relatief lage sterftecijfer, scoort Noord-Brabant op het gebied van veiligheid en gezondheid dus benedengemiddeld. Dit is te wijten aan de scores in West- en Midden-Brabant. Het
oosten van de provincie scoort namelijk wel bovengemiddeld.
Figuur 10.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 10.7: Veiligheid en gezondheid in Noord-Brabant
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People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Noord-Brabant toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Hierbij dient echter wel in ogenschouw te worden
genomen dat Randstedelingen een kortere afstand hoeven af te leggen om een grote variëteit aan
winkelvoorzieningen te bereiken.
Het provinciale woningmarktbeleid is gericht op het concentreren van verstedelijking. Enerzijds
om steden voldoende draagvlak te geven voor hun functie als economische en culturele motor;
anderzijds om het dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan (Provincie Noord-Brabant,
2003). De provincie probeert hiermee de verscheidenheid aan woonmilieus in stand te houden. Op
dit moment is deze verscheidenheid groot. Mensen die stedelijk willen wonen, kunnen terecht in
Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch of Tilburg en mensen die landelijk willen wonen, kunnen
terecht in grote delen van vooral Oost-Brabant.
Het aantal voorzieningen in de provincie is relatief laag. Kinderen moeten relatief lange afstanden
afleggen om hun school te bereiken. Het aantal scholen per kind is in Noord-Brabant zelfs het
laagst van alle provincies, op Flevoland na. Het aantal winkels en horecavoorzieningen is in de
provincie echter bovengemiddeld. De steden vervullen hierbij een centrumfunctie: hier zijn de
voorzieningen geconcentreerd.
Ondanks het relatief lage voorzieningenpeil is de vraag naar woningen in Noord-Brabant groot. De
aanwezigheid van een mooie natuur en een perspectief biedende arbeidsmarkt spelen hierbij
waarschijnlijk een grote rol. Al met al scoort Brabant op het cluster ‘woonklimaat’ net iets benedengemiddeld. Hoewel de regionale verschillen klein zijn, valt op dat ook hier West- en Midden-Brabant benedengemiddeld scoren, terwijl het oosten van de provincie bovengemiddeld scoort.
Figuur 10.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 10.9: Woonklimaat in Noord-Brabant
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Planet
De ecologische kwaliteit bestaat uit twee clusters. Het eerste cluster, ‘milieuverontreiniging’, komt
hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het milieu in de provincie is vervuild
en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan, is in
elke provincie anders. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden
verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en mineralen). Uit
figuur 10.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor milieuverontreiniging.
Ondanks de sterk verstedelijkte gemeenten Bergen op Zoom, Breda, Eindhoven, Helmond, Den
Bosch en Tilburg, kan heel Noord-Brabant als een landelijke provincie worden beschouwd. In de
provincie is een bovengemiddeld aantal agrarische bedrijven actief. Deze bedrijven concentreren
zich vooral in het oosten van Brabant. De intensieve veehouderijen in dit gedeelte van de
provincie belasten het milieu zwaar. Zo wordt in Noordoost-Brabant per vierkante kilometer ruim
4.000 kilogram mest geproduceerd, terwijl dit voor Nederland als geheel op circa 2.000 kilogram
ligt. De regio is hiermee koploper: in geen enkele regio wordt er meer geproduceerd. Binnen de
provincie zijn er duidelijke regionale verschillen. In West-Brabant wordt bijvoorbeeld slechts 1.400
kilogram mest geproduceerd. Het provinciale gemiddelde ligt uiteindelijk op bijna 3.000 kilogram
per vierkante kilometer.
De inwoners van Brabant blijken over het algemeen milieubewust te handelen. Zo wordt door de
Brabanders ruim 56 procent van het afval gescheiden. Alleen de inwoners van Limburg zijn wat dat
betreft minder verkwistend.
Ook de luchtvervuiling als gevolg van het autoverkeer blijkt in de provincie laag. Dit heeft echter
voornamelijk te maken met de lagere bevolkingsdichtheid in Brabant. De inwoners maken namelijk wel meer dan gemiddeld gebruik van de auto.
De provincie scoort op enkele punten negatief en op enkele punten positief. De mate waarin de
inwoners van Brabant afval scheiden, geeft echter de doorslag. Op het gebied van milieuverontreiniging scoort de provincie daarom net bovengemiddeld.
Figuur 10.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 10.11: Milieuverontreiniging in Noord-Brabant
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Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Noord-Brabant in kaart brengen, is
‘natuur en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van
Noord-Brabant.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 10.12.
Noord-Brabant heeft de meeste nationale parken van Nederland (Ministerie van Landbouw,
Natuur en Visserij, 2002). In het westen van de provincie is De Biesbosch gelegen, één van de
weinige zoetwatergetijdengebieden in Europa. In het zuidwesten van de provincie, om de grens
met België, ligt het park De Zoom-Kalmthoutse heide, dat bekend staat om zijn talrijke vennen,
heidevelden, landduinen en bossen. Op de grens van Midden- en Noordoost-Brabant is het park
de Loonse en Drunense Duinen gelegen. In dit gebied, het grootste stuifzandgebied van Europa,
veranderen de stuifduinen nog steeds van vorm en plek. Het vierde nationale park van NoordBrabant ligt op de grens met Limburg: De Groote Peel. Dit is een hoogveengebied dat
voornamelijk bekend staat om zijn vogelrijkdom.
De nationale parken zorgen voor een enorme landschappelijke verscheidenheid. Maar ook buiten
deze parken kent Brabant veel heidevelden en bossen. Dit zijn landschapstypen die door de
Nederlanders over het algemeen aantrekkelijk worden gevonden. Noord-Brabant wordt dan ook
veel door Nederlanders bezocht. Jaarlijks brengen rond de twee miljoen Nederlanders een
vakantiebezoek aan de verschillende streken in de provincie (Provincie Noord-Brabant, 2005). De
bovengemiddelde score op het gebied van natuur en landschap verrast daarom niet echt, al lag
een hogere plaats misschien voor de hand. De historische kenmerkendheid, een cijfer dat
gebaseerd is op het aantal monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten, scoort echter
in veel andere provincies hoger. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de score voor natuur en
landschap niet bijzonder hoog uitvalt.
Figuur 10.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 10.13: Natuur en landschap in Noord-Brabant
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Waardering van het landschap
Op de vorige pagina stonden we al stil bij het landschappelijke uiterlijk van Noord-Brabant. Dit
uiterlijk varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de
waardering van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Brabantse landschap in te
gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de hoeveelheid
geluidsoverlast, horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
De fraaiste landschappen van Noord-Brabant vinden we in het zuiden, langs de grens met België.
Daar bevinden zich de meeste bos- en natuurgebieden en is de invloedssfeer van steden beperkt.
Denk aan de Zoom (onder Bergen op Zoom), het Prinsen- en Chaamse Bos en de Kempen.
Afwisselende landschappen met enig reliëf, waar de geluidsoverlast en de horizonvervuiling
beperkt zijn. Een paar andere positieve uitschieters zijn Haaren (met de Campina en nationaal park
de Loonse en Drunense Duinen in de buurt), Landerd en Gemert-Bakel.
De Brabantse Peel krijgt een bovengemiddelde waardering. Dit weinig verstedelijkte gebied heeft
weinig te duchten van geluidsoverlast en horizonvervuiling, maar de natuurlijke waarden zijn
beperkter door de nog altijd grote impact van de landbouw. Het landschap in grote delen van
noordelijk Brabant krijgt een gemiddelde waardering. Ronduit laag is de waardering in de
Langstraat en Moerdijk en omgeving. Het gebied van de Langstraat is behoorlijk verstedelijkt en
heeft een corridorfunctie tussen Moerdijk en de Randstad enerzijds en Den Bosch en ZuidoostBrabant anderzijds, met alle gevolgen voor het landschap van dien. De haven van Moerdijk, met
Moerdijkse Hoek, zorgt voor veel geluidsoverlast en horizonvervuiling in de noordwesthoek van de
provincie. Het landschap is daar bovendien zeer vlak en arm aan natuurlijke waarden.

Figuur 10.14: Waardering van het Brabantse landschap
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Noord-Brabant
Profit
De indicatoren die de economische kwaliteit van Noord-Brabant toetsen, zijn ingedeeld in vier
clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Noord-Brabant speelt een buitengewoon grote rol in de Nederlandse economie. In 2002 bedroeg
het bruto regionaal product (BRP) in Brabant ruim 64 miljard euro, ofwel 14,5 procent van het
Nederlandse BNP. De grote rol van de provincie is mede te danken aan haar gunstige geografische
ligging tussen de twee mainports Rotterdam en Antwerpen en de grote economische centra
Randstad en Roergebied.
Binnen de provincie is in economisch opzicht Midden-Brabant, waartoe de stad Tilburg behoort,
de minst belangrijke. Deze regio is goed voor slechts 15,7 procent van het provinciale BRP en ook
de intensiteit van de economie is hier het minst sterk.
Noordoost- en Zuidoost-Brabant hebben een meer intensieve economie. Vooral de werkgelegenheidsfunctie van Zuidoost-Brabant is opvallend. In deze regio zijn er meer banen dan dat er mensen zijn die een beroep uitoefenen of een beroep uit kunnen oefenen. De ontwikkeling van Eindhoven speelt hierbij een cruciale rol. De stad ontwikkelt zich met de slogan ‘Eindhoven voorop in
technologie’ als belangrijk kenniscentrum. Meer dan de helft van de uitgaven aan Research &
Development in Nederland worden in de regio Eindhoven gedaan. Belangrijke bedrijven als
Philips, DAF, ASML, Toolex, Simac en Neways zijn er gevestigd en zorgen voor enorm veel werkgelegenheid (Gemeente Eindhoven, 2005).
Uiteindelijk scoort de provincie op het cluster ‘intensiteit van de economie’ net bovengemiddeld
en neemt zij in Nederland de zesde plaats in. Binnen Brabant scoort vooral het oostelijk deel goed.
Figuur 10.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 10.16: Intensiteit van de economie in Noord-Brabant
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Noord-Brabant
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Noord-Brabant in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
Ook in Noord-Brabant is de bereikbaarheid bovengemiddeld. Vooral in Noordoost-Brabant, waartoe de stad Den Bosch behoort, is deze goed. Via de A2 zijn Eindhoven en Utrecht goed te
bereiken, terwijl de A59/A50 Den Bosch met Nijmegen en Arnhem verbindt. De stad heeft dus een
centrale ligging in Zuid-Nederland. Op dit moment wordt hard gewerkt om de conclusie van TNO
Delft dat Den Bosch qua economische ontwikkelingen van steden en regio’s de grootste belofte
voor de toekomst is, waar te maken (Gemeente Den Bosch, 2005).
In de toekomst zal dan meer oppervlakte aan bedrijventerreinen beschikbaar moeten worden
gesteld. Hoewel binnen de provincie Noordoost-Brabant nog het meeste terrein aanbiedt, ligt het
aantal hectare wel beneden het landelijke gemiddelde. In de andere regio’s in Brabant wordt dus
nog minder aangeboden. Dit heeft echter te maken met de sterke economische ontwikkeling van
Brabant in het laatste decennium. In deze periode hebben relatief veel bedrijven zich gevestigd op
Brabantse bedrijventerreinen.
In de provincie is het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en het aantal studenten bovengemiddeld. Vooral in Midden-Brabant, waartoe Tilburg behoort, is het aantal studenten relatief erg
hoog. Met bijna 22.000 studenten is Tilburg voor wat betreft het aantal HBO- en WO-studenten in
absolute zin de zesde studentenstad van Nederland, na Rotterdam, Amsterdam, Utrecht,
Groningen en Eindhoven.
Al met al scoort de provincie net benedengemiddeld op het cluster ‘ondernemingsklimaat’, wat
vooral te wijten is aan de relatief geringe beschikbaarheid van uitgeefbare ruimte op bedrijventerreinen in Noord-Brabant.
Figuur 10.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 10.18: Ondernemingsklimaat in Noord-Brabant
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Noord-Brabant
Profit
Het derde cluster dat de economische kwaliteit van Noord-Brabant meet, is de kracht van het
bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
dat buiten de Randstad en dan met name in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In positieve
zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat voor bijna 22
procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur heeft met een
hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote aantal
toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven als gevolg.
In Brabant is het aantal toetredende bedrijven relatief laag, waarbij vooral Noordoost-Brabant opvalt. In de periode 2001 — 2003 zijn hier relatief weinig bedrijven toegetreden. Dit is niet te wijten
aan het aantal toetredende bedrijven in Den Bosch; dit lag namelijk boven het landelijk gemiddelde. Vooral in de weinig tot niet-stedelijke gemeenten in deze regio zijn er in de periode 2001 —
2003 echter erg weinig bedrijven toegetreden.
In West-Brabant was de vernieuwing in het bedrijfsleven wel bovengemiddeld. Ook de
exportgerichtheid van de bedrijven is in deze regio groot. Breda, dat vanouds bekend is om zijn
tuinbouw, voedings- en genotmiddelenindustrie en bouwnijverheid, is in 1990 aangewezen als
stedelijk knooppunt (Gemeente Breda, 2005). Sindsdien vervult de stad - nóg meer dan vroeger een centrumfunctie in Zuidwest-Nederland. De stad biedt dan ook onderdak aan veel transporten distributiebedrijven. De nabijheid van logistieke centra als Hazeldonk/Meer en Moerdijk
hebben ervoor gezorgd dat deze bedrijven zich het afgelopen decennium sterk konden
ontwikkelen. De exportgerichtheid van de regio in zijn geheel zorgt ervoor dat de kracht van het
bedrijfsleven in West-Brabant sterker is dan in de drie andere regio’s van de provincie.
Als gevolg van de bovengemiddelde scores in West-Brabant en Zuidoost-Brabant, dat ook veel
exportgerichte bedrijven herbergt, scoort de provincie in zijn geheel net bovengemiddeld.

Figuur 10.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 10.20: Kracht van het bedrijfsleven in Noord-Brabant
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Noord-Brabant
Profit
Het vierde en laatste cluster bestaat uit de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we
na hoe welvarend de Brabantse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
De bevolking van Noord-Brabant is, met een gemiddeld huishoudinkomen van 26.600 euro, op
Utrecht na, de meest koopkrachtige van Nederland. Vooral in Noordoost-Brabant is het gemiddeld
inkomen per huishouden hoog, wat onder meer te danken is aan de positieve uitschieters Bernheze (32.100 euro) en Haaren (29.200). In Zuidoost-Brabant vallen ook Nuenen c.a. (31.100), Waalre
(31.100) en Heeze-Leende (30.900) op. Eindhoven (24.400) zorgt echter voor een wat lager
regionaal gemiddelde.
In de gehele provincie bestaat er trouwens een duidelijk verschil tussen het welvaartsniveau in het
landelijk en dat in het stedelijk gebied. De woningen in de steden zijn over het algemeen
goedkoper, wat lagere inkomens aantrekt. De mensen met een hoger inkomen kiezen vaak voor
een meer aantrekkelijke, natuurrijke omgeving. Zij zijn bereid elke dag te reizen naar de stad en
kunnen met hun hoge inkomen gemakkelijker een auto aanschaffen. In Noordoost-Brabant is het
autobezit onder de bevolking zelfs het hoogst van alle Nederlandse regio’s, op Oost-Zuid-Holland
na.
In Brabant zijn er op dit moment voldoende arbeidsperspectieven voor hoogopgeleiden. Voor
laagopgeleiden ontstaan er echter steeds grotere problemen. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) voorspelt dat de vraag in Brabant naar laagopgeleiden de komende
jaren steeds verder zal afnemen (EIM, 2005). Hieraan is duidelijk te zien dat de provincie zich richt
op de kennisindustrie.
Op het gebied van sociaal-economische welvaart scoort de provincie uiteindelijk ruim bovengemiddeld en is het na Utrecht zelfs de tweede provincie van Nederland. Hoewel alle regio’s
binnen de provincie bovengemiddeld scoren, valt Noordoost-Brabant op. Hier is de bevolking na
Oost-Zuid-Holland en Utrecht het meest welvarend van Nederland.
Figuur 10.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 10.22: Sociaal-economische welvaart in Noord-Brabant
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Limburg
Economische prestatie
De economische prestatie, zoals beschreven voor de andere provincies, baseren we grotendeels op
cijfers die voor de Limburgse regio’s niet voorhanden zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om de
economische prestaties van de Limburgse regio’s te vergelijken met de andere Nederlandse
regio’s. In plaats daarvan belichten we hier een aantal andere thema’s die een actueel beeld geven
van de Limburgse economie.
Limburg heeft een economische structuur die afwijkt van die van heel Nederland. Figuur 11.1
toont die afwijking. De bollen in de grafiek staan voor de sectoren en de grootte van de bollen
staat voor de omvang van de werkgelegenheid. De plaats in de grafiek geeft aan of het belang van
de sector in de Limburgse economie hoger of lager is dan het Nederlandse gemiddelde. Op de xas gaat het daarbij om het belang van de werkgelegenheid, op de y-as om het belang van de
bedrijfsvestigingen. Zo blijkt uit de figuur dat het belang van de industrie, de landbouw en de
horeca in de totale werkgelegenheid en de bedrijvigheid relatief hoog is en dus is oververtegenwoordigd in Limburg. Het tegenovergestelde geldt voor de zakelijke en financiële dienstverlening.
Hierdoor heeft Limburg een productiestructuur die minder krachtig lijkt voor toekomstige
werkgelegenheidsgroei. In het verleden zagen we namelijk dat de werkgelegenheid vooral
toenam in de zakelijke en financiële diensten en minder steeg (of zelfs daalde) in de in Limburg
oververtegenwoordigde sectoren.
Net als geheel Nederland kende Limburg tussen 1996 en 2002 een behoorlijke stijging van de
werkgelegenheid (zie figuur 11.2). De jaren daarna waren duidelijk minder en was er in Limburg
zelfs sprake van een banenkrimp. Daarmee doen de regio’s in de provincie onder voor de
‘gemiddelde’ Nederlandse regio. Noord-, Midden- en Zuid-Limburg stonden alledrie zelfs in de top
10 van regio’s met de hoogste banenkrimp tussen 2002 en 2004. Weliswaar kunnen we meerdere
factoren bedenken die hierbij een rol spelen, maar het lijkt erop dat de productiestructuur hierop
van grote invloed is.
Vernieuwing en verjonging van het bedrijfsleven zou deze structuur kunnen doorbreken. Het
relatieve aantal nieuwe bedrijven was in 2004 iets lager dan landelijk. Dat geldt ook voor het aantal
opheffingen en vertrekkende bedrijven. Al met al groeide het bedrijvenbestand met ongeveer 2,5
procent, ten opzichte van 3,2 procent in heel Nederland. Het is zeer de vraag of dat voldoende is
om de Limburgse economie nieuw leven in te blazen.
Figuur 11.1: Over- en ondervertegenwoordiging van sectoren
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Figuur 11.2: Werkgelegenheidsgroei per jaar 1996 — 2004
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Limburg
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Limburg. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
De provincie Limburg heeft een unieke combinatie van landschappen met een hoge ecologische
waarde. De provincie is grofweg in te delen in de groene en waterrijke Maasvallei, het kleinschalige
heuvellandschap van Zuid-Limburg, de Maasplassen en het hoogveengebied De Peel in MiddenLimburg en de uitgestrekte bos- en heidegebieden in Noord-Limburg.
Limburgers staan bekend om hun typische taal, cultuur en Bourgondische levensstijl. Dit brengt
hechte sociale structuren met zich mee. Daarnaast gaat de bevolking bewust met het milieu om.
Zo wordt er veel afval gescheiden en is de autovervuiling per inwoner laag. Limburg telt
daarentegen wel relatief veel intensieve veehouderijen en kampt dus met de bijbehorende
mestproductie.
Ondanks de positieve punten ervaart de Limburgse bevolking haar gezondheid als relatief slecht.
Dit geldt met name voor Midden- en Zuid-Limburg. De industriële vervuiling en de sterke mate
van vergrijzing in deze regio’s zijn hier mede debet aan.
Economisch gezien presteert de provincie Limburg zeer matig. De intensiteit van de economie is
lager en de sociaal-economische situatie slechter dan in de meeste andere provincies. Ook het
ondernemingsklimaat is slechter en de kracht van het bedrijfsleven laat te wensen over. Dit wordt
mede veroorzaakt doordat de economie en de werkgelegenheid in Limburg nog steeds erg
gericht zijn op de industrie. De zakelijke dienstverlening speelt een minder grote rol. In de cijfers is
echter de ligging van Limburg ten opzichte van Europa niet meegenomen. Het potentieel hiervan
zien we onder meer terug in de zeer hoge exportgerichtheid.
Samenvattend zien we dat Limburg op sociaal-culturele en economische kwaliteit onder het
gemiddelde scoort, terwijl op ecologisch gebied de score bovengemiddeld is. De totaalscore voor
duurzaamheid is hiermee bovengemiddeld, waarmee de provincie op de zevende plaats eindigt.
Figuur 11.3: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 11.4: Duurzaamheid in Limburg
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Limburg
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Limburg brengen we in kaart aan de hand van drie clusters. Het
eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de
sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
Limburg telt ruim 1,1 miljoen inwoners, ofwel 7 procent van de Nederlandse bevolking. Ruim 45
procent van de bevolking woont in niet of weinig verstedelijkte gemeenten. In minder stedelijke
gebieden is het belang van sociale structuren over het algemeen groot. Dat geldt zeker ook voor
Limburg.
De provincie Limburg heeft een sterke eigen cultuur. Het beste voorbeeld hiervan is de Limburgse
taal. Deze heeft niet alleen de typische ‘zachte g’, maar kent ook tientallen onderling verwante dialecten. Verder hebben veel dorpen hun eigen harmonie- of fanfaregezelschap en vaak ook een
schutterij. Het verenigingsleven is in Limburg dan ook sterker verweven met het dagelijks leven
dan in andere provincies. In Noord-Limburg neemt zelfs meer dan 54 procent van de bevolking
minimaal één keer per maand deel aan een activiteit van een vereniging.
De Limburgse bevolking staat bekend om haar gezelligheid en Bourgondische levensstijl met
invloeden uit België en Duitsland. Op de meest directe manier uit dit zich in het cafébezoek. In
geen enkele provincie bezoeken in relatieve zin zoveel mensen een café als in Limburg. Ook
hebben Limburgers frequenter contact met familie en vrienden.
Naast het landelijke karakter en de eigen cultuur speelt religie wellicht een rol bij de hechte sociale
structuren. Ongeveer 85 procent van de Limburgers rekent zich tot een kerkelijke gezindte of levensbeschouwelijke groepering, waarbij het rooms-katholieke geloof veruit het sterkst is vertegenwoordigd.
Al met al scoort Limburg op het cluster ‘sociale cohesie’ boven het gemiddelde. Deze score was
nog hoger uitgevallen als de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2003 niet het laagst
van heel Nederland zou zijn geweest.

Figuur 11.5: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 11.6: Sociale cohesie in Limburg

boven
gemiddeld

people
sociale cohesie
contact familie & vrienden
cafébezoek

gemiddeld

actief in vereniging
eenpersoons huishoudens
opkomst verkiezingen

onder
gemiddeld
Ov

NB

Fr

Li

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Ze

Ge

Dr

Gr

Ut

NH

Fl

ZH

onder
gemiddeld

gemiddeld

boven
gemiddeld

Bron: CBS, bewerking Rabobank

144

Limburg
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Limburg in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
In geen enkele Nederlandse regio voelen de bewoners zich zo ongezond als in Zuid-Limburg. Dit
heeft voor een deel te maken met de sterk verouderde bevolking, waardoor ook de medische
consumptie en het aantal sterfgevallen relatief hoger liggen dan in andere regio’s. In Zuid-Limburg
is 16,6 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, terwijl dit landelijk op 13,9 procent ligt. Verder
speelt in het zuiden van Limburg de (vroegere) industriële vervuiling de bewoners parten. Veel
voormalige werknemers uit de mijnbouw kampen met gezondheidsproblemen. Tevens heeft de
regio veel last van industriële (lucht-)vervuiling vanuit het gebied zelf, vanuit het Ruhrgebied en
vanuit de regio Luik.
Naast de zwakke gezondheidssituatie heeft Zuid-Limburg te maken met relatief veel criminaliteit.
De sociale problematiek in de Westelijke Mijnstreek (tegenwoordig Parkstad) en het drugstoerisme
zijn hieraan debet. Het gevolg is dat drie Limburgse gemeenten, waarvan twee Zuid-Limburgse, in
de top 15 staan van het hoogste aantal aangiften per inwoner. De provincie probeert hierin actief
verandering te brengen door zich te richten op het voorkomen, verminderen of opheffen van
onveilige situaties en op het verminderen van gevoelens van onveiligheid (Provicincie Limburg,
2005). Overigens is de criminaliteit in Midden- en Noord-Limburg lager, zoals in de meeste
landelijke gebieden.
Samengevat scoort de provincie op het cluster ‘veiligheid en gezondheid’ het slechtst van alle
Nederlandse provincies. De slechte ervaring van de gezondheid en de vergrijzing in Zuid-Limburg
en, in iets mindere mate, Midden-Limburg zijn als belangrijkste oorzaak aan te voeren. Ook het
grote aantal geweldsdelicten en vernielingen dragen bij aan de slechte score.
Figuur 11.7: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 11.8: Veiligheid en gezondheid in Limburg
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Limburg
People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Limburg toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Randstedelingen hoeven daarentegen een kortere
afstand af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
Het landelijke, glooiende Limburgse landschap is uniek in Nederland. Meer dan 53 procent van de
totale provinciale woningvoorraad is gelegen in dorpse woonmilieus, terwijl dit landelijk voor 47
procent van de voorraad geldt. Het voorzieningenapparaat in de landelijke woonmilieus is weliswaar klein, maar het aanbod per inwoner is voor de dagelijkse behoeften ruim voldoende. Dit
geldt echter niet voor het basisonderwijs. In Noord-Limburg bijvoorbeeld is het aanbod van basisscholen per kind, op Flevoland na, het laagst van heel Nederland. De voorzieningen voor nietdagelijkse behoeften concentreren zich in de stedelijke gebieden.
Ondanks het unieke landschap wordt de woonomgeving in Zuid-Limburg slecht gewaardeerd. Het
stedelijke karakter van delen van deze regio en de industriële vervuiling zijn hier mede debet aan.
Daarnaast ondervindt de woningmarkt in de grensgebieden scherpe concurrentie vanuit de
buurlanden. In zowel België als Duitsland ligt het prijsniveau van koopwoningen lager dan in
Nederland. Verder heeft met name de Westelijke Mijnstreek te kampen met een groot aantal
woningen in achterstandswijken.
Figuur 11.9 laat zien dat het woonklimaat in Limburg net boven het gemiddelde scoort, waarbij
evenveel indicatoren boven het gemiddelde als onder het gemiddelde liggen. Als we naar de
regio’s afzonderlijk kijken, zien we enkele uitschieters. Zo is de druk op de woningmarkt in NoordLimburg erg hoog, het aanbod van sportvoorzieningen per inwoner nergens groter dan in
Midden-Limburg en heeft Zuid-Limburg te maken met relatief veel woningen in achterstandswijken.
Figuur 11.9: Woonklimaat in de provincies

Figuur 11.10: Woonklimaat in Limburg
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Limburg
Planet
De ecologische kwaliteit meten we aan de hand van twee clusters. Het eerste cluster,
‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het
milieu in de provincie is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan,
verschillen per regio. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden
verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en mineralen). Uit
figuur 11.11 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor milieuverontreiniging.
Limburg is een weinig verstedelijkte provincie. Het landelijke gebied in het zuiden kenmerkt zich
door akker- en grasland en dat in Midden- en Noord-Limburg door de intensieve veehouderij. Van
de totale Nederlandse varkensstapel komt 14 procent voor rekening van bedrijven uit deze twee
regio’s. Het intensieve bodemgebruik heeft als gevolg dat de mestproductie relatief hoog is. In
Noord-Limburg wordt per vierkante kilometer 2.558 kilogram mest geproduceerd, terwijl dit voor
Nederland als geheel op 2.088 kilogram ligt. Deze grote mestproductie zorgt voor een zware
bodembelasting. De hoge gevoeligheid van de Limburgse grond voor de opname van mest komt
hier nog bij.
De bewoners van landelijke gebieden zijn over het algemeen meer milieubewust dan inwoners
van stedelijke gebieden. Dit geldt ook voor de Limburgers. Het milieubewust gedrag blijkt onder
meer uit de mate waarin zij afval scheiden. Ook belasten zij het milieu minder zwaar met hun
autogebruik. De autovervuiling is in Limburg ten opzichte van Nederland laag, waarbij de uitstoot
per inwoner zelfs het laagst is van heel Nederland. Dit geldt overigens niet voor Zuid-Limburg. De
dichtheid en intensiteit van het snelwegennetwerk is hier vrij groot. Een aantal belangrijke
verkeersaders loopt door deze regio met extra geluidsoverlast voor omwonenden als gevolg. Ook
het regionale vliegveld Maasticht-Aken Airport veroorzaakt geluidsoverlast.
Al met al komt de provincie Limburg goed uit de bus op het cluster ‘milieuverontreiniging’. Vooral
het milieugedrag van de inwoners draagt hieraan bij. Op het gebied van mestproductie,
autovervuiling en geluidsoverlast doen zich aanzienlijke regionale verschillen voor.

Figuur 11.11: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur11.12: Milieuverontreiniging in Limburg
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Limburg
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Limburg in kaart brengen, is ‘natuur
en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van Limburg.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing, domineren de
verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd, getuige figuur 11.13.
De provincie Limburg heeft de afgelopen decennia te maken gehad met een sterke verstedelijking
en een toename van de bebouwingsdichtheid. Dit geldt vooral voor Zuid-Limburg, waar de verstedelijking zich concentreert in de gebieden Maastricht, Sittard/Geleen en Brunssum/Heerlen/Kerkrade. Zuid-Limburg heeft als gevolg hiervan te kampen met een sterke mate van horizonvervuiling. Dit wordt verder versterkt door de aanwezigheid van het grote industriële complex van DSM
in de omgeving van Geleen, het vliegveld Maasticht-Aken Airport en de nabijheid van de stedelijke
centra Aken en Luik. Zuid-Limburg staat in positieve zin bekend om zijn heuvellandschap met de
Vaalserberg (321 meter) als het hoogste punt van Nederland. Verder is in deze regio sprake van een
grote historische kenmerkendheid.
Ondanks de toename van de verstedelijking heeft een groot deel van Limburg nog altijd een
landelijk karakter. Het kleinschalige heuvellandschap op de lössgronden van Zuid-Limburg, de
groene en waterrijke Maasvallei die de hele provincie dooradert, de Maasplassen en het hoogveengebied De Peel in Midden-Limburg en de uitgestrekte bos- en heide arealen in Noord-Limburg vormen een unieke combinatie van grote landschappelijke variëteiten. Het zal dan ook niet
verwonderlijk zijn dat deze typische landschappelijke kwaliteiten zorgen voor veel natuurlijke
vegetatie en veel variatie binnen de provincie.
Limburg scoort dan ook het op één na best op het cluster ‘natuur en landschap’. De uitzonderlijke
goede scores voor reliëf, natuurlijkheid en historische kenmerkendheid liggen hieraan ten
grondslag. Een minpunt vormt de toenemende verstedelijking en bebouwingsdichtheid in
voornamelijk Zuid-Limburg.

Figuur11.13: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 11.14: Natuur en landschap in Limburg
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Limburg
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijke uiterlijk van Limburg. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Limburgse landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
De fraaiste landschappen van Limburg vinden we langs de Maas, langs de grens met Duitsland, in
delen van de Peel en in het Zuid-Limburgse Mergelland. Dit patroon zien we grofweg terug in de
kaart die is afgebeeld onder aan deze pagina. De natuurlijke waarde van het Limburgse landschap
blijkt bijvoorbeeld uit de betiteling van Arcen en Velden als ‘de Tuin van Limburg’. Verder zijn de
Mookerheide, Nationaal Park De Maasduinen, Nationaal Park De Meinweg en Nationaal Park De
Groote Peel binnen de provincie te vinden.
Margraten, Vaals en Valkenburg aan de Geul behoren landschappelijk gezien tot de toppers van
Nederland. De oude dorpjes, boomgaarden en holle wegen gelden als grote historischlandschappelijke waarden. Uiteraard heeft daarnaast het sterke reliëf een positief effect op de
beleving van het landschap.
Zoals in andere delen van het land krijgen de stedelijke gemeenten in Limburg de laagste waardering. Dat is het logische gevolg van het intensieve ruimtegebruik met alle geluidsoverlast en
horizonvervuiling van dien. Maastricht komt als enige stad redelijk uit de verf, vanwege de
aanwezige historische kenmerkendheid en de zuidelijk gelegen Pietersberg.
De gemeente met de laagste score is echter geen stad: Maasbracht. Deze gemeente heeft, onder
invloed van de nabij gelegen A2 en het transport over en de delfstofwinning langs de Maas, te
kampen met de nodige geluidsoverlast en horizonvervuiling.

Figuur 11.15: Waardering van het Limburgse landschap
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Limburg
Profit
De indicatoren waaraan we de economische kwaliteit van Limburg toetsen, zijn ingedeeld in vier
clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de omvang van de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt
voor Flevoland, waar de omvang van de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het
aantal banen.
In 2002 bedroeg het bruto regionaal product (BRP) van Limburg ruim 27 miljard euro, ofwel 6,1
procent van het Nederlandse BNP. Het BRP per werknemer ligt met 55.723 euro ver onder het
Nederlands gemiddelde (62.725 euro) en is met name in Midden-Limburg erg laag (49.640 euro).
Het economisch hart van de provincie ligt in Zuid-Limburg. Deze regio is goed voor 57 procent van
het provinciale BRP, herbergt de helft van het aantal bedrijven en 54 procent van het totaal aantal
banen. Vooral de delfstoffenwinning, de industrie en de gezondheidszorg nemen een
vooraanstaande positie in. In de Zuid-Limburgse bodem is een aantal grondstoffen aanwezig die
op grote schaal worden gewonnen: zand, grind en mergel. De ENCI gebruikt mergel van de Sint
Pietersberg als grondstof voor de productie van cement en is daarmee de belangrijkste speler op
de Nederlandse cementmarkt. Op industrieel gebied speelt Chemelot van DSM een grote rol,
alhoewel het aantal banen bij de productie van chemische grondstoffen relatief gering is.
Chemelot is gevestigd naast het grote chemische industriecomplex rondom het kruispunt van de
A2 en de A76 bij Geleen uit de haven van Stein. Tenslotte wordt de gezondheidszorg een steeds
belangrijkere pijler onder de Zuid-Limburgse economie. Life Science sectoren, zoals bio-wetenschappen en medische technologie, ontwikkelen zich snel en bieden goede perspectieven voor
hoogwaardige werkgelegenheid en versterking van de regionale bedrijvigheid.
Al met al scoort de provincie Limburg op het cluster ‘intensiteit van de economie’ onder het
Nederlands gemiddelde. Figuur 11.16 laat zien dat de intensiteit op Flevoland, Friesland en
Drenthe na het laagst is van alle provincies. De regio Midden-Limburg komt het slechtst uit de bus.
Figuur 11.16: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 11.17: Intensiteit van de economie in Limburg
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Limburg
Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Limburg in kaart brengen, is ‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
Uit de geschiedenis van de provincie Limburg blijkt dat de industrie altijd een belangrijke bedrijfstak is geweest. Het meest sprekende voorbeeld is de mijnbouwindustrie. Vanaf het begin van de
twintigste eeuw tot halverwege de jaren ‘70 was de mijnbouw de belangrijkste werkgever in de
provincie. Ook nu nog heeft Limburg relatief veel industriële werkgelegenheid. De provincie
probeert hierin verandering te brengen door onder meer de opleidingsmogelijkheden voor
wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs te verbeteren. Op dit moment heeft Limburg twee
universiteiten, waarvan de Universiteit van Maastricht de grootste en bekendste is. Daarnaast zijn
verschillende hogescholen in de provincie gevestigd.
Vanuit Nederlands perspectief is Limburg perifeer gelegen. De provincie is vanuit de rest van het
land moeilijk bereikbaar. Als we Limburg echter in Europees perspectief plaatsen, verandert het
beeld. Zuid-Limburg vormt het kerngebied van de Euregio Maas-Rijn met Aken, Luik, Hasselt, Genk,
Maastricht en Heerlen als voornaamste steden. In totaal wonen in dit gebied 3,7 miljoen mensen
en studeren in de driehoek Maastricht-Aken-Luik meer dan 100.000 studenten aan vier
universiteiten en talloze hbo-instellingen. Het achterland van Zuid-Limburg houdt echter niet op
bij de Euregio. Binnen een straal van 200 kilometer bevinden zich meer dan 150.000 bedrijven en
wonen en werken meer dan 50 miljoen mensen.
Het ondernemingsklimaat in de provincie Limburg ligt onder het gemiddelde van Nederland. Hierbij is echter alleen rekening gehouden met de binnenlandse situatie. Vanuit Europees perspectief
kan de geografische ligging van Limburg, zeker ten opzichte van de kerngebieden in België en
Duitsland, vestigingsvoordelen voor bedrijven bieden. Zij kunnen bijvoorbeeld profiteren van een
ruimere arbeids- en afzetmarkt en de goede bereikbaarheid van deze gebieden.
Figuur 11.18: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 11.19: Ondernemingsklimaat in Limburg
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Limburg
Profit
Het derde cluster waarmee we de economische kwaliteit van Limburg meten, is de kracht van het
bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
dat buiten de Randstad. Vooral de drie noordelijke provincies en Zeeland scoren laag op dit cluster.
In positieve zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich door respectievelijk een sterke productiestructuur en veel vernieuwing in het bedrijfsleven.
Het bedrijfsleven in de provincie Limburg kenmerkt zich door een relatief hoge werkgelegenheid
in bedrijfsectoren met een laag groeipotentieel zoals delfstoffenwinning (mergel, grind en klei),
industrie en vervoer. In het cluster ‘ondernemingsklimaat’ is reeds gemeld dat de industrie nog
steeds belangrijk is voor Limburg. De bijna 105.000 banen die hiermee zijn gemoeid, vormen meer
dan 10 procent van de landelijke industriële werkgelegenheid. Daarnaast biedt de ligging in Europa en de aanwezigheid van snel- en waterwegen mogelijkheden voor de transport- en distributiesector. De zakelijke dienstverlening speelt in Limburg echter een minder grote rol, terwijl deze
sector juist een sterk groeipotentieel heeft. Het (historisch) belang van de delfstoffenwinning en
de industrie heeft eraan bijgedragen dat de dienstverlening zich pas vanaf de jaren ‘70 is gaan
ontwikkelen. Verder kenmerkt het bedrijfsleven in Limburg zich door weinig toetredende
bedrijven, waaronder startende ondernemingen, en een relatief lage bereidheid om te investeren.
De provincie Limburg probeert hierin verandering te brengen door Europese subsidiemogelijkheden beter te benutten en in te zetten op kennis en innovatie.
Limburg grenst over een lengte van meer dan 210 kilometer aan Duitsland en voor ongeveer 180
kilometer aan België. Het is daarom niet verwonderlijk dat de exportrelaties met het buitenland in
Limburg het sterkst zijn ontwikkeld van alle Nederlandse provincies. De exportgerichtheid van
bedrijven in Noord-Limburg is het hoogst van alle regio’s in Nederland, terwijl Midden-Limburg op
de derde plaats staat.
Figuur 11.20 laat zien dat de provincie Limburg net onder het gemiddelde scoort op het cluster
‘kracht van het bedrijfsleven’. Zonder de uitzonderlijk hoge exportgerichtheid zou de kracht van
het bedrijfsleven nog zwakker zijn geweest.
Figuur 11.20: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 11.21: Kracht van het bedrijfsleven in Limburg
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Limburg
Profit
Het vierde en laatste cluster beslaat de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na
hoe welvarend de Limburgse bevolking over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
De Limburgse bevolking heeft, met een gemiddeld huishoudensinkomen van 25.200 euro, een
voor Nederlandse begrippen iets benedengemiddelde koopkracht. In Noord-Limburg ligt het
inkomensniveau met 26.200 euro boven het Nederlands gemiddelde (25.900 euro).
Het gemiddeld lagere inkomensniveau is onder meer het gevolg van de hoge werkloosheid in de
provincie. Het werkloosheidspercentage is alleen hoger in de drie noordelijke provincies. Binnen
de top 20 van gemeenten met de hoogste werkloosheidscijfers komen vijf Limburgse gemeenten
voor. De provincie probeert hierin verandering te brengen door meer werkgelegenheid te creëren
en beleid te concretiseren dat erop gericht is de werkgelegenheid op langere termijn te
waarborgen. Naast de werkloosheid zorgt het relatief lage beroepsniveau voor een lager
gemiddeld huishoudensinkomen.
In Zuid-Limburg zijn de gemiddelde inkomens het laagst van de provincie. Dit wordt onder meer
veroorzaakt door de hoge werkloosheid, het relatief grote aantal huishoudens die van een
bijstandsuitkering moeten rondkomen, maar ook door een relatief laag aantal werkenden ten
opzichte van de bevolking. In Zuid-Limburg is 41,1 procent van de bevolking werkzaam, terwijl dit
voor Nederland op 44,2 procent ligt. In Kerkrade bedraagt dit percentage zelfs 38,3. De vergrijzing
is hier mede debet aan.
De sociaal-economische situatie van de provincie Limburg behoort tot de vier slechtste van Nederland. Hoewel het huishoudensinkomen niet veel lager ligt dan het Nederlands gemiddelde, scoort
Limburg vooral op werkloosheid, aantal werkenden ten opzichte van de bevolking en beroepsniveau onder het gemiddelde. Binnen de provincie springt de regio Zuid-Limburg er in
negatieve zin uit. Slechts zeven Nederlandse regio’s hebben een lager welvaartsniveau.

Figuur 11.22: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 11.23: Sociaal-economische welvaart in Limburg
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Flevoland
Economische prestatie

economische kracht

Hoe heeft de economie van Flevoland in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Flevolandse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en
kracht in de regio’s’ geeft een beschrijving van de
gehanteerde methodiek en toont de top 40 van
Figuur 12.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
Nederlandse regio’s.
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Figuur 12.1 geeft de rapportcijfers voor de Flevolandse
regio’s en de provincie als geheel weer. De cijfers in de
bollen refereren aan de positie van de regio in de top 40.
De grootte van elke bol correspondeert met de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de economische
omvang. Doordat Flevoland dit jaar is opgesplitst in drie
regio’s, wordt duidelijk waar de groei en de kracht van de
provincie is gelegen: Midden-Flevoland en Almere. Die
regio’s nemen de eerste twee posities op de ranglijst in,
terwijl de Noordoostpolder bij de hekkensluiters hoort.
Vooral de economische kracht is erg hoog in de
Flevopolder. Midden-Flevoland en Almere zijn de enige
regio’s die op dit punt boven de 7 scoren.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Tabel 12.1 laat zien dat de provincie vooral goed scoort op de groei van de
werkgelegenheid. Almere kan de forse groei van de periode 1997 — 2001 niet vasthouden, maar
het aantal banen neemt nog steeds toe. De regio blijft blijkbaar aantrekkelijk voor startende en
uitbreidende bedrijven. Voorts zien we dat de Flevopolder op andere punten minder goed scoort.
Vooral de groei van de export is beneden peil.
De economische kracht van Flevoland heeft een aantal bijzondere trekken. Als we kijken naar de
Noordoostpolder, dan blijkt dat de kracht ondanks de bereidheid van het bedrijfsleven om te
investeren onder het gemiddelde ligt. De productiestructuur is in die regio namelijk erg ongunstig
door een oververtegenwoordiging van de landbouw en de industriële sector. In de Flevopolder
zien we juist het omgekeerde, met veel zakelijke dienstverleners en andere groeisectoren.
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Flevoland
Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Flevoland. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Flevoland, de jongste provincie van Nederland, is een zeer dynamische provincie. Bij de instelling
van de provincie op 1 januari 1986 telde zij ruim 177.000 inwoners. Op dit moment zijn dit er zo’n
360.000 en de prognose is dat dit er in 2030 ongeveer 520.000 zullen zijn. Deze enorme
bevolkingsgroei heeft vanzelfsprekend zijn uitwerking op de sociaal-culturele, ecologische en
economische kwaliteiten van de provincie.
Dé Flevolander bestaat bijvoorbeeld niet echt. In het dagelijks leven zijn veel inwoners van Flevoland georiënteerd op andere provincies. Inwoners van Almere werken vaak in Amsterdam, Het
Gooi of Utrecht, terwijl inwoners van noordelijk Flevoland vaak werkzaam zijn in Zwolle of
Heerenveen. De binding met de provincie is hierdoor relatief zwak. Flevoland ontwikkelt zich
echter gestaag. Zo wil Almere, waarin bijna de helft van de bevolking van Flevoland woont, niet
alleen meer een ‘woonstad’ zijn. In de toekomst moet Almere een ‘complete’ stad worden. Dit
houdt onder meer in dat de stad voldoende werkgelegenheid en voorzieningen biedt.
Het landschap van Flevoland kent vanzelfsprekend ook een korte ontstaansgeschiedenis. Alleen in
Urk en Schokland, twee voormalige eilandjes in de Zuiderzee, gaat deze verder terug dan 1942.
De provincie wordt gekenmerkt door uitgestrekte polders en geconcentreerde bebouwing. Deze
bebouwing kan de ecologische kwaliteit van de provincie schaden. Doordat Flevoland echter een
relatief jong gebied is, ontbreekt de historische milieubelasting grotendeels.
Voor wat betreft de economie is de provincie ook sterk in ontwikkeling. Hoewel de economie van
Flevoland op dit moment weinig intensief is, maakt het enorm hoge aantal toetredende bedrijven
in de provincie duidelijk dat dit in de toekomst wel eens heel anders kan zijn.
Al met al komt Flevoland op duurzaamheid als elfde provincie uit de bus. De lage scores voor
sociaal-culturele en ecologische kwaliteit worden met de relatief goede score voor economische
kwaliteit slechts gedeeltelijk gecompenseerd.
Figuur 12.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 12.3: Duurzaamheid in Flevoland
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Flevoland
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Flevoland brengen we in kaart aan de hand van drie clusters. Het
eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de
sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
Flevoland telde in 2004 bijna 360.000 inwoners, ofwel ruim 2 procent van de Nederlandse bevolking. In de provincie woont slechts 33 procent in weinig verstedelijkte gemeenten. Ruim tweederde van de bevolking woont in Lelystad en Almere. Ondanks dat de provincie over relatief veel open
ruimte beschikt, heeft zij dus ook duidelijke stedelijke trekken. In verstedelijkte gebieden is het belang van sociale structuren over het algemeen kleiner dan in minder stedelijke gebieden. Ook in
Flevoland is dit het geval. Naast de verstedelijking is de korte geschiedenis van de provincie een
oorzaak voor de relatief zwakke sociale cohesie. Pas op 1 januari 1986 was de instelling van de
provincie Flevoland een feit. De zes gemeenten Lelystad, Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en
Zeewolde hebben destijds unaniem gekozen voor een eigen provincie in plaats van opdeling bij
de bestaande provincies (Provincie Flevoland, 2005).
Ondanks dit besluit oriënteren veel inwoners van de provincie zich in hun dagelijks leven op
andere provincies. Zo is Almere ondanks zijn economische ontwikkeling nog steeds een stad
waarin veel mensen wonen die in Amsterdam werken. Ook de inwoners van noordelijk Flevoland
werken vaak in andere provincies. Vooral Zwolle en Heerenveen zijn wat dat betreft interessant. De
band met de eigen provincie is hierdoor veelal niet sterk. Dit blijkt onder meer uit het de mate
waarin inwoners van Flevoland een café in de eigen provincie bezoeken. De jongeren blijken meer
gericht op uitgaanscentra in Amsterdam, Zwolle en in mindere mate Utrecht. Dit heeft misschien
ook te maken met het gebrek aan horecagelegenheden in Flevoland. Het aantal cafés per inwoner
is in de provincie namelijk het laagst van alle provincies.
Dit alles zorgt ervoor dat de sociale cohesie in Flevoland relatief zeer laag is. Op dit cluster scoort
de provincie na Zuid-Holland dan ook het op één na slechtst van alle provincies.

Figuur 12.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 12.5: Sociale cohesie in Flevoland
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Flevoland
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Flevoland in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
De bevolkingsopbouw van de provincie heeft vooral een positieve uitwerking op het sterftecijfer.
De groep 65-plussers vormt in Flevoland slechts 8,5 procent van de bevolking. In Nederland is dit
bijna 14 procent. Het relatief zeer lage sterftecijfer is daarom geen verrassing.
De positieve score voor verkeersveiligheid is dit wellicht wel. De provincie beschikt naar verhouding immers over veel provinciale wegen. Op dit type wegen vinden relatief veel ongevallen
plaats, onder andere door gevaarlijke kruisingen. De inwoners van Flevoland benutten deze wegen
echter relatief weinig; zij leggen hun kilometers over het algemeen in andere provincies af. Op de
Flevolandse wegen vinden daarom weinig (dodelijke) ongevallen plaats.
Het aantal geweldsdelicten in de provincie is wel erg hoog. Vooral in Almere worden relatief veel
aangiften van misdrijven gedaan. Almere kent niet de criminaliteit die eigen is aan andere grote
steden, maar de laatste jaren is de criminaliteit wel gestegen. De gemeente onderkent dit
probleem en heeft daarom in 2002 de kadernota ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2002 — 2005’ opgesteld, waarin de nadruk ligt op preventie van onveiligheid in de publieke ruimte (Gemeente
Almere, 2002). Ook in Lelystad en Dronten ligt het aantal aangiften per inwoner boven het landelijk
gemiddelde. Evenals in Almere speelt de relatief jonge bevolking hierin waarschijnlijk een rol.
Jongeren plegen over het algemeen vaker misdrijven dan ouderen.
Ondanks het relatief hoge aantal geweldsdelicten en vernielingen, komt Flevoland op het cluster
‘veiligheid en gezondheid’ als beste provincie uit de bus. Dit is vooral te danken aan het extreem
lage sterftecijfer in de provincie.
Figuur 12.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 12.7: Veiligheid en gezondheid in Flevoland
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De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Flevoland toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Randstedelingen hoeven daarentegen een kortere
afstand af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
De bevolking van de provincie groeit explosief. Volgens prognoses neemt de omvang van de
bevolking in Flevoland tot 2030 toe tot ongeveer 520.000 inwoners (Provincie Flevoland, 2005),
terwijl de provincie in 1988 nog geen 200.000 inwoners telde. De ontwikkeling van woningen en
voorzieningen kunnen dit groeitempo nauwelijks bijhouden.
De provincie richt zich in eerste instantie op het bouwen van woningen. Het aanbieden van een
verscheidenheid aan woonmilieus krijgt hierbij prioriteit. Mensen die stedelijk willen wonen,
kunnen terecht in Almere en Lelystad, terwijl de Noordoostpolder en grote delen van oostelijk
Flevoland zich juist lenen voor landelijk wonen.
Hoewel Flevoland dus een verscheidenheid aan woonmilieus biedt, is het aantal voorzieningen
per inwoner in de provincie erg laag. Dit geldt zowel voor sport-, winkel-, horeca- als
schoolvoorzieningen. Zeker gezien de relatief jonge bevolking betekent dit dat veel mensen zijn
aangewezen op voorzieningen buiten de provincie. Om het aantal voorzieningen per inwoner te
laten toenemen, stimuleert de provincie haar gemeenten om in eerste instantie het aanbod van
onderwijs-, zorg- en welzijnsvoorzieningen te vergroten (Provincie Flevoland 2005). Daarnaast blijft
de provinciale overheid bij het Rijk aandringen op een andere verdeling van de rijksgelden,
waarbij rekening wordt gehouden met de sterke bevolkingstoename in Flevoland.
Op dit moment is het voorzieningenaanbod dus nog niet op peil. Dit zorgt ervoor dat Flevoland op
het cluster ‘woonklimaat’ laag op de ranglijst eindigt; op de elfde plek.

Figuur 12.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 12.9: Woonklimaat in Flevoland
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Planet
De ecologische kwaliteit meten we aan de hand van twee clusters. Het eerste cluster,
‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het
milieu in de provincie is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan
verschillen per provincie. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de
verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke
gebieden verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en
mineralen). Uit figuur 12.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor
milieuverontreiniging.
In Flevoland wonen veel forenzen. Dit blijkt onder andere uit het hoge aantal kilometers dat de
gemiddelde inwoner van Flevoland per dag aflegt. Almere, de stad die goed is voor ongeveer de
helft van de bevolking van de provincie, wordt wel eens gezien als een voorstad van Amsterdam.
Veel mensen wonen in Almere en werken in Amsterdam. Dit zorgt ervoor dat de inwoners van de
provincie het milieu relatief zwaar belasten met hun autogebruik.
De inwoners maken hun kilometers vooral in de omliggende provincies en minder in Flevoland
zelf. De provincie heeft een lage wegendichtheid en wordt slechts door twee autosnelwegen doorkruist: de A6 en de A27. In Flevoland zelf is de door auto’s veroorzaakte luchtvervuiling daarom
relatief laag.
Naast de industrie en het verkeer kan de landbouw het milieu verontreinigen. De intensieve
veehouderij, vooral de varkenshouderij, vormt een belasting voor de bodem door de productie
van mest en mineralen. In Flevoland zijn weliswaar veel mensen in de agrarische sector werkzaam,
maar deze werkgelegenheid concentreert zich in akkerbouwbedrijven. Intensieve veehouderijen
zijn in de provincie nauwelijks te vinden. Uiteindelijk wordt er in Flevoland per vierkante kilometer
zo’n 700 kilogram mest geproduceerd, de op één na laagste productie van Nederland, na Zeeland.
Al met al komt Flevoland op het cluster ‘milieuverontreiniging’ als elfde provincie uit de bus. De
zeer matige score wordt voornamelijk veroorzaakt door de vele kilometers die de inwoners van de
provincie per dag met de auto afleggen.
Figuur 12.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 12.11: Milieuverontreiniging in Flevoland
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Flevoland
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Flevoland in kaart brengen, is ‘natuur
en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van Flevoland.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 12.12.
Flevoland is qua landschap grofweg in drieën te delen. Het eerste deel, de Noordoostpolder, werd
in 1942 drooggelegd. Twee voormalige eilandjes, Urk en Schokland, die in de polder zijn
opgenomen, hebben een geschiedenis die verder teruggaat dan 1942. Binnen de provincie is de
historische kenmerkendheid hier het grootst. Het overige deel van de Noordoostpolder bestaat
voornamelijk uit uitgestrekte polders.
Het tweede deel van de provincie is Oostelijk Flevoland. Dit gedeelte, waartoe de provinciale
hoofdstad Lelystad behoort, is in 1957 drooggelegd. Veel open ruimte en enkele bossen
kenmerken dit gebied.
Zuidelijk Flevoland vormt het derde deel van de provincie. Dit gedeelte werd pas in 1968 drooggelegd, maar heeft sindsdien een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Almere, de grootste
stad van Flevoland, heeft op dit moment ruim 170 duizend inwoners en is daarmee de achtste stad
van Nederland. Dit gedeelte van de provincie is dus dichter bebouwd dan de andere delen. Almere
is een voorbeeld van een moderne stad, waarin zowel water als groen een belangrijke plaats
innemen. De stad wordt daarom ook wel eens de ‘Blauwgroene Stad’ genoemd (Gemeente Almere,
2002). De ten noorden van Almere gelegen Oostvaardersplassen zijn een zeer aantrekkelijk
natuurgebied.
Hoewel in de provincie relatief weinig grond bebouwd is, scoort Flevoland onder het gemiddelde
op het cluster ‘natuur en landschap’. Het gebrek aan historie en het overwegend vlakke landschap
geven hierbij de doorslag. Ook herbergt de provincie relatief weinig bossen en heidevelden,
landschapstypen die Nederlanders over het algemeen hoog waarderen.

Figuur 12.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 12.13: Natuur en landschap in Flevoland
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Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijke uiterlijk van Flevoland. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Flevolandse landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van
geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
De fraaiste landschappen van Flevoland vinden we in het noorden, langs de grens tussen de
Noordoostpolder en het ‘oude land’ en langs de oostkust van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Daar
bevinden zich bosrijke en meer natuurlijke landschappen. Op het voormalige eiland Schokland
(een oude stuwwal) en aan de noordoostgrens van de Noordoostpolder is zelfs enig reliëf in het
landschap waarneembaar. Een uniek natuurgebied in de provincie vormen de internationaal
vermaarde Oostvaardersplassen. Dit gebied wordt aangemerkt als een belangrijke schatkamer van
natte natuur in de wereld.
Al dit fraais leidt desondanks niet tot een hoge gemiddelde waardering van het landschap in de
diverse delen van de provincie. Een groot deel van Oostelijke en Zuidelijk Flevoland is niet meer
dan een lappendeken van grote, vlakke agrarische kavels. Daardoor zijn deze gebieden ‘gevoelig’
voor geluidsoverlast en horizonvervuiling. De natuurlijke kwaliteit ervan is bovendien betrekkelijk
laag. Vanwege de weinige bebouwing scoort het landschap eigenlijk alleen gunstig op de mate
van verstedelijking. Urk krijgt enige waardering voor de aanwezige historische kenmerken in het
compacte, stedelijke ‘landschap’ van deze kleine gemeente. Daarvan is bij de nieuwe steden
(Almere en Lelystad) nog lang geen sprake, hoe hard zij ook aan hun toekomstige stedelijke
historie werken.

Figuur 12.14: Waardering van het Flevolandse landschap
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Profit
De indicatoren waaraan we de economische kwaliteit van Flevoland toetsen, zijn ingedeeld in vier
clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Flevoland neemt in de Nederlandse economie een zeer bescheiden plaats in. In 2002 bedroeg het
bruto regionaal product (BRP) bijna 7 miljard euro, ofwel 1,5 procent van het Nederlandse BNP.
Hiermee is de provincie in economisch opzicht de kleinste van ons land. Binnen Flevoland is
Agglomeratie Almere veruit het belangrijkst. Deze regio is goed voor bijna de helft van het
provinciale BRP.
Hoewel de gemeente Almere vooral bekend staat als ‘woonstad’, ontwikkelt zij zich het laatste
decennium ook in economisch opzicht zeer sterk. Zij heeft zich ten doel gesteld de achterstanden
op het gebied van de werkgelegenheid in te lopen. Daartoe heeft de gemeente samen met het
Ministerie van VROM, de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de gemeente
Amsterdam het ‘Integraal Ontwikkelingsplan Almere’ ontwikkeld (Gemeente Almere, 2004). Met dit
plan moet Almere een ‘complete’ stad worden. Dit houdt in dat er voldoende werkgelegenheid,
voorzieningen en woningen aanwezig zijn.
Relatief weinig werkgelegenheid is overigens een probleem van de gehele provincie. Veel mensen
wonen in Flevoland en werken in een andere provincie. Om meer werkgelegenheid te creëren,
heeft gemeente Lelystad zich in de eerste plaats gericht op het ontwikkelen van bedrijventerreinen (Gemeente Lelystad, 2005). Ook aan plaatsen op bedrijventerreinen bestaat in de provincie
namelijk een gebrek.
Veel mensen wonen in Flevoland, maar werken in een andere provincie. Dit zorgt ervoor dat de
economie van de provincie op dit moment weinig intensief is. Flevoland ontwikkelt zich echter
zeer snel en het is daarom de vraag hoe intensief de regionale economie in de toekomst zal zijn.
Figuur 12.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 12.16: Intensiteit van de economie in Flevoland
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Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Flevoland in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
In Flevoland is de bereikbaarheid vooral over het spoor niet optimaal. Men spreekt daarom al
enkele jaren over de aanleg van de Zuiderzeelijn. In maart 2005 is de aanleg van deze lijn in de
Tweede Kamer behandeld. Het kabinet ontwikkelt nu een structuurvisie, waarover de Tweede
Kamer hoogstwaarschijnlijk in 2006 een besluit neemt (Projectorganisatie Zuiderzeelijn, 2005). Als
zij het plan goedkeurt, zal de Zuiderzeelijn in de toekomst Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad,
Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen met elkaar verbinden. De bereikbaarheid van
Flevoland over het spoor zou hiermee enorm worden vergroot. Op dit moment zijn namelijk alleen
Almere en Lelystad via het spoor bereikbaar.
Naast bereikbaarheid is voor veel bedrijven het opleidingsniveau van de beroepsbevolking van
belang. Op dit moment ligt het opleidingsniveau van de Flevolandse bevolking onder het
gemiddelde. Het gebrek aan hogescholen en universiteiten speelt hierbij een rol. Flevoland telt
niet één universiteit en slechts twee hogescholen. Bovendien zijn die hogescholen (beide
gevestigd in Dronten) met samen ruim 1.000 studenten zeer klein. Jongeren zien zich hierdoor
vaak gedwongen hun opleiding in een andere provincie te genieten.
Voor wat betreft het ondernemingsklimaat scoort Flevoland op veel punten negatief. De provincie
blijkt uiteindelijk over het minst goede ondernemingsklimaat van alle Nederlandse provincies te
beschikken.

Figuur 12.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 12.18: Ondernemingsklimaat in Flevoland

boven
gemiddeld

profit
ondernemersklimaat
bereikbaarheid
beschikbaarheid bedrijventerrienen

gemiddeld

opleidingsniveau beroepsbevolking
studenten HBO & WO
zelfstandigen

onder
gemiddeld
Ut

NH

Gr

ZH

Ge

NB

Bron: ABF, CBS, bewerking Rabobank

Fr

Li

Ov

Ze

Dr

Fl

onder
gemiddeld

gemiddeld

boven
gemiddeld

Bron: ABF, CBS, bewerking Rabobank

163

Flevoland
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Het derde cluster waarmee we de economische kwaliteit van Flevoland meten, is de kracht van het
bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
dat buiten de Randstad en dan met name in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In positieve
zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat voor bijna 22
procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur heeft met een
hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote aantal
toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven tot gevolg.
Eerder zagen we al dat Flevoland sterk in ontwikkeling is. Dit blijkt ook uit de enorme bedrijvendynamiek in de provincie. Zij doet er alles aan om voldoende werkgelegenheid te creëren en
stimuleert daartoe ook het opstarten van bedrijven. Daarbij heeft de provincie ervoor gekozen om
zich vooral te richten op een aantal bedrijfssegmenten met veel groeipotentieel, te weten: ICT
(geomatica), metaal, composieten, logistiek, recreatie en toerisme, informatietechnologie en life
sciences (Provincie Flevoland, 2005). De Europese fondsen die Flevoland ontvangt, komen bij dit
stimuleringsbeleid goed van pas (Provincie Flevoland, 2005). Zo kan Flevoland tot 2006 gebruik
maken van de Investeringspremie (IPR). Deze premies worden gebruikt om vestigingen of
uitbreidingen in Lelystad en Urk te ondersteunen. Ook de ‘MKB Regeling Flevoland 2000’ is een
voorbeeld van de hulp uit Brussel. Met behulp van deze regeling kan een MKB-ondernemer, die
een vestigings-, uitbreidings-, of herstructureringsproject in de gemeente Almere, Dronten, Noordoostpolder of Zeewolde uitvoert, een bijdrage krijgen. Voorwaarde hierbij is dat een dergelijk
project van bijzonder strategisch belang is voor de economische ontwikkeling van de provincie
(Provincie Flevoland, 2005).
Het jonge, dynamische karakter van de provincie en de stimuleringsfondsen van de Europese Unie
zorgen voor zeer veel toetredende bedrijven en een grote investeringsbereidheid bij de huidige
bedrijven. Daarnaast heeft de productiestructuur van de provincie veel potentieel, waardoor in
geen enkele provincie de kracht van het bedrijfsleven zo groot is als in Flevoland.

Figuur 12.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 12.20: Kracht van het bedrijfsleven in Flevoland
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Het vierde en laatste cluster beslaat de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na
hoe welvarend de bevolking van Flevoland over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
Het gemiddelde huishoudensinkomen van Flevoland verschilt met 26.000 euro niet veel van het
landelijk gemiddelde. De welvaart concentreert zich in Zeewolde (28.700) en Urk (28.400).
Daarentegen is de welvaart in de gemeente Noordoostpolder relatief laag; het gemiddelde
huishoudensinkomen bedraagt 23.700 euro.
De jonge bevolkingsopbouw van de provincie heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Terwijl de
werkloosheid in Flevoland relatief hoog is, zijn er ook relatief veel inwoners van de provincie aan
het werk. Het hoge aantal mensen in de categorie 20 tot 40 jaar is de oorzaak voor deze elkaar op
het eerste gezicht tegensprekende cijfers.
Opvallend is voorts het hoge aantal Flevolanders dat een bijstandsuitkering ontvangt. Vooral in
Lelystad is dit aantal relatief hoog. Een bijstandsuitkering wordt verstrekt aan mensen die over
onvoldoende inkomsten beschikken om zelf de algemeen noodzakelijke kosten van hun bestaan
te betalen. Het relatief hoge aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt, beïnvloedt het
aantal lage inkomens in de provincie. Ook dit ligt iets boven het gemiddelde van alle regio’s.
Al met al scoort provincie Flevoland net iets onder het gemiddelde voor het cluster ‘sociaaleconomische welvaart’ en eindigt zij op de vijfde plaats. Binnen de provincie bestaan er enkele
regionale verschillen. Zo zien we dat in de twee economische centra van de provincie, Almere en
Lelystad, de werkloosheid het grootst is. Dit is echter geen opvallend beeld. Weliswaar concentreert de werkgelegenheid zich in stedelijke centra, maar dat geldt ook voor de beroepsbevolking.
In de verstedelijkte gebieden in ons land is de werkloosheid over het algemeen groter dan in
landelijke gebieden.

Figuur 12.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 12.22: Sociaal-economische welvaart in Flevoland
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Bijlagen
Overzicht regio’s economische groei en kracht
1 Oost-Groningen

13 Veluwe

21 Agglomeratie Haarlem

32 Overig Zeeland

2 Delfzijl en omgeving

14 Achterhoek

22 Zaanstreek

33 West-Noord-Brabant

3 Overig Groningen

15 Arnhem/Nijmegen

23 Groot-Amsterdam

34 Midden-Noord-Brabant

4 Noord-Friesland

16 Zuidwest-Gelderland

24 Het Gooi en Vechtstreek

35 Noordoost-Noord-Brabant

5 Zuidwest-Friesland

17a Utrecht West

25 Aggl. Leiden Bollenstreek

36 Zuidoost-Noord-Brabant

6 Zuidoost-Friesland

17b Eemland

26 Aggl. 's-Gravenhage

37 Noord-Limburg

7 Noord-Drenthe

17c Stadsgewest Utrecht

27 Delft en Westland

38 Midden-Limburg

8 Zuidoost-Drenthe

17d Utrechtse Heuvelrug

28 Oost-Zuid-Holland

39 Zuid-Limburg

9 Zuidwest-Drenthe

18 Kop van N-Holland

29 Groot-Rijnmond

40a Almere

10 Noord-Overijssel

19 Alkmaar en omgeving

30 Zuidoost-Zuid-Holland

40b Midden-Flevoland

11 Zuidwest-Overijssel

20 IJmond

31 Zeeuwsch-Vlaanderen

40c Noordoostpolder

12 Twente

Kaart regio’s economische groei en kracht
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Bijlagen
Overzicht regio’s Triple P (COROP-regio’s)
1 Oost-Groningen

11 Zuidwest-Overijssel

21 Agglomeratie Haarlem

2 Delfzijl en omgeving

12 Twente

22 Zaanstreek

31 Zeeuwsch-Vlaanderen
32 Overig Zeeland

3 Overig Groningen

13 Veluwe

23 Groot-Amsterdam

33 West-Noord-Brabant

4 Noord-Friesland

14 Achterhoek

24 Het Gooi en Vechtstreek

34 Midden-Noord-Brabant

5 Zuidwest-Friesland

15 Arnhem/Nijmegen

25 Aggl. Leiden Bollenstreek

35 Noordoost-Noord-Brabant

6 Zuidoost-Friesland

16 Zuidwest-Gelderland

26 Aggl. 's-Gravenhage

36 Zuidoost-Noord-Brabant

7 Noord-Drenthe

17 Utrecht

27 Delft en Westland

37 Noord-Limburg

8 Zuidoost-Drenthe

18 Kop van N-Holland

28 Oost-Zuid-Holland

38 Midden-Limburg

9 Zuidwest-Drenthe

19 Alkmaar en omgeving

29 Groot-Rijnmond

39 Zuid-Limburg

10 Noord-Overijssel

20 IJmond

30 Zuidoost-Zuid-Holland

40 Flevoland

Kaart COROP-gebieden
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Bijlagen
Overzicht indicatoren
Triple P
People

Planet

Profit

Sociale cohesie

Milieuverontreiniging

Intensiteit van de economie

contact familie & vrienden

autovervuiling t.o.v. bevolking

brp per werknemer

cafébezoek

afvalkosten

werkgelegenheidsfunctie

actief in vereniging

afvalscheiding

investeringen bedrijven

éénpersoons huishoudens

geluidsbelasting

intensiteit bedrijventerreinen

opkomst verkiezingen

autovervuiling t.o.v. oppervlakte

zakelijke verplaatsingen

mestproductie
Veiligheid & gezondheid

Natuur en landschap

Ondernemingsklimaat

ervaren gezondheid

natuurlijkheid

bereikbaarheid

medische consumptie

reliëf

beschikbaarheid bedrijventerreinen

sterftecijfer

historische kenmerkendheid

opleidingsniveau beroepsbev.

zorgaanbod

horizonvervuiling

studenten HBO & WO

wachtlijsten

stedelijkheid

zelfstandigen

geweldsdelicten & vernielingen

bebouwd gebied

verkeersveiligheid
Woonklimaat

Kracht van het bedrijfsleven

culturele voorzieningen

productiestructuur

winkelvoorzieningen

bedrijvendynamiek

horecavoorzieningen

exportgerichtheid

sportvoorzieningen

investeringsbereidheid

scholen
tevredenheid woonomgeving
vraagdruk woningmarkt
woningen in achterstandswijken

Sociaal-economische welvaart
huishoudensinkomen
lage inkomens
bijstandsuitkeringen
voertuigenbezit
werkenden t.o.v. bevolking
werkloosheid
beroepsniveau
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