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REGIONAAL ECONOMISCHE PROGNOSE 2017

Zo boek je duurzaam  
economisch 

succes
Kijken we eind 2016 vooral nog terug, de 

start van het nieuwe jaar is een periode 

van vooruitblikken. Nieuwe ronde, nieu-

we kansen voor de Nederlandse regio’s. 

Wie gaan ook dit jaar weer sterk groeien 

en wie gaan een lastige economische 

periode tegemoet? Gerlof Rienstra, di-

recteur Rienstra Beleidsonderzoek en 

Beleidsadvies, zocht het uit voor BT en 

deelt zijn bevindingen.

toren, infrastructuur) en anderzijds 
kwalitatief (beleidsfactoren, sociaal 
klimaat). Deze visie sluit aan bij de 
evolutionaire economische benade-
ring van concurrentiekracht. Het evo-
lutionaire element van deze benade-
ring is de veranderende economische 
structuur en de strategieën die be-

drijven, instellingen en overheden 
gebruiken om zich aan deze veran-
deringen aan te passen. Innovatie en 
kennis zijn daarom van groot belang 
in deze benadering.

De aantrekkingskracht voor nieuwe 
economische activiteiten van een 

oor duurzame economische groei 
dient een regio fysiek, sociaal en eco-
nomisch aantrekkelijk te zijn. De regio 
heeft daar zelf grote invloed op door 
middel van het vestigings- en onder-
nemingsklimaat en de bestuursstruc-
tuur van de regio, naast nationale 
factoren zoals wet- en regelgeving 
voor het bedrijfsleven. Juist in die re-
giofactoren zit ruimte voor regio’s om 
het verschil te maken ten opzichte 
van andere gebieden. 

Regionale concurrentiekracht
De concurrentie tussen regio’s op 
deze punten wordt regionale con-
currentiekracht (regional competiti-
veness) genoemd. Er bestaat echter 
geen algemeen geaccepteerde de-
finitie van dit begrip, laat staan een 
algemeen geaccepteerde wijze van 
meting. Wel bestaat er brede over-
eenstemming over het feit dat con-
currentiekracht noodzakelijk is voor 
de economische ontwikkeling van 
een regio. De ontwikkeling van een 
regionale economie is niet slechts 
een kwestie van een stijgend bruto 
regionaal product per hoofd van de 
bevolking, zoals traditionele econo-
men wel meenden. Om economische 
groei te continueren, dient een regio 
over de hele linie attractief te zijn. 

Evolutionaire benadering
Determinanten voor regionale con-
currentiekracht zijn enerzijds kwan-
titatief (economische productiefac-

Directeur Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV

AUTEUR Gerlof Rienstra

In de regio

‘De meeste grote en  
middelgrote steden  
hebben ook dit jaar  
nog “last” van reeds  
ingezette bezuinigingen 
op overheid en zorg.’

In de regio
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In de regioIn de regio

teit of specialisatie. Een groot aantal 
economen concludeert dat een scala 
aan economische sectoren meer bij-
draagt aan economisch succes dan 
één goed ontwikkelde sector. Het is 
dan wel een voorwaarde dat deze 
sectoren binnen hun segment ge-
specialiseerd en goed ontwikkeld 
zijn. Door te specialiseren zijn ze 
beter opgewassen tegen concur-
rentie.

Figuur 1 en 2 zijn het resultaat van 
de berekeningen voor de verwach-
te economische groei en werkge-
legenheidsontwikkeling in 2017. Uit 

regio wordt bepaald door een serie 
veranderingen en leerprocessen op 
het gebied van markten (kapitaal-, 
kennis- en productmarkten) en op 
het gebied van niet-marktfactoren, 
zoals normen en waarden, gebruiken 
en algemeen geaccepteerde manie-
ren van handelen. Tot slot koppelen 
we daaraan de ruimtelijke structuur 
van een regio, oftewel factoren zo-
als bereikbaarheid en infrastructuur 
(connectiviteit).

Institutionele benadering
Naast de evolutionaire benadering 
is de benadering van de institutio-

de kaarten is een aantal conclusies 
te trekken voor de Nederlandse re-
gio’s:

Utrecht en Amsterdam 
delen de lakens uit
De agglomeratie Am-
sterdam/Schiphol en 
regio Utrecht-West zijn 

de belangrijkste econo-
mische groeiregio’s van 

ons land. Ook in andere, naburige 
Randstedelijke regio’s ligt de ge-
raamde groei van het bruto regionaal 
product over het algemeen ruim bo-
ven het landelijk gemiddelde. In het 

nele economie van belang voor het 
verklaren van regionale concurren-
tiekracht. Deze benadering gaat uit 
van de assumptie dat instituties het 
gedrag van ondernemers bepalen. 
Beide benaderingen, evolutionair en 
institutioneel, komen samen in het 
volgende conceptueel model dat je 
kunt hanteren om de regionale con-
currentiekracht van een specifi ek 
gebied te beschrijven (opbrengst), te 
verklaren (benutting) en te voorspel-
len (kansen).

Meer sectoren, meer succes
Van groot belang is het feit dat com-

petitiveness een dynamisch proces is 
waarbij regio’s zich constant dienen 
aan te passen aan veranderingen in 
de technologie, de vraag, concur-
rentiekracht van andere regio’s en 
het nationale beleid. De ontwikkelin-
gen die een regio doormaakt en hoe 
daarop wordt gereageerd, is ook een 
kwestie van padafhankelijkheid. Dat 
is ook de reden dat er zulke grote ver-
schillen bestaan tussen regio’s, on-
danks dat ze op een groot aantal pa-
rameters overeenkomsten vertonen. 
Een laatste punt dat van belang is bij 
regionale concurrentiekracht is het 
vraagstuk van economische diversi-

bijzonder profi teren Almere en Zuid-
west-Gelderland, door de logistieke 
kracht, van de gunstige ontwikkelin-
gen in grote delen van de Randstad. 

Kleine regio’s profi teren 
van agrosucces
‘Export agri & food in 
2016 naar recordhoog-
te’, kopte de Rijksover-
heid onlangs op haar 
eigen platform. 94 miljard 
werd er geëxporteerd. Die groei blijft 
ook in 2017 nog aanhouden en de 
agrarische regio’s profi teren volop 
van deze trend. Regio’s die dit ook 
nog combineren met een industriële 
exportfunctie zoals Delft en West-
land, IJmond en Overig Groot-Rijn-
mond, presteren de afgelopen jaren 
bovengemiddeld. Ook Zeeland, ex-
clusief Zeeuws-Vlaanderen profi -
teert van de fl orerende industriële 
en agro-economie. De exportkracht 
in deze regio’s is dus een belangrijke 
factor in de te realiseren groei van 
het bruto regionaal product. Het is 
wel oppassen voor deze regio’s om-
dat ze sterk afhankelijk zijn van één 
bepaalde sector.

Noord-Nederland komt 
terug
Noord-Nederland bleef 
lang achter bij de rest 
van Nederland, maar dit 

jaar zijn ook daar sterke 
economische groeicijfers te 

verwachten, waarbij gecorrigeerd 
is voor de aardgaswinning. Ook de 
regio Zwolle laat in Oost-Neder-
land relatief hoge groeicijfers zien. 
De gunstige ligging van deze regio 
als knooppunt tussen Noord- en 
Oost-Nederland en de goede be-
reikbaarheid over weg en spoor zijn 
daar mede debet aan. In Zuid-Ne-
derland scoren vooral de Brainpor-
tregio Zuidoost-Noord-Brabant en 
het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 
bovengemiddeld. De Brainportregio 
scoort al jaren hoog, omdat zij een 
innovatieve, industriële kenniseco-
nomie bezit die internationaal het 
verschil maakt. ’s-Hertogenbosch is 
te vergelijken met Zwolle, als goed 
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Berekening

In aansluiting op de economische 

groeicijfers 2015 van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS, oktober 

2016) en de ramingen voor 2016 en 2017 

van het Centraal Planbureau (CPB, 

december 2016) zijn door Rienstra Be-

leidsonderzoek prognoses gemaakt voor 

de ontwikkeling van de economie en de 

werkgelegenheid in de COROP(-plus)

gebieden in 2017, de regionale indeling 

van het CBS. 

Het CPB gaat voor dit jaar uit van 

een groei van het bruto binnenlands 

product met 2,1 procent, evenals dat 

in 2016 het geval was. De hier gepre-

senteerde regionale verwachtingen zijn 

gemaakt met de module ‘economische 

verwachtingen voor de korte (1-2 jaar) 

termijn’ in het ruimtelijk-economisch 

prognosemodel REPROG. Daarbij 

wordt gebruikgemaakt van regionale 

shift-and-share analyse, waarbij niet 

alleen rekening wordt gehouden met 

de nationale ontwikkeling, maar ook 

met de kwaliteit van de economische 

sectorstructuur en die van het regionale 

ondernemings- en vestigingsklimaat, 

zoals die ook in het regionale concur-

rentiekrachtmodel voorkomen.
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bereikbaar knooppunt tussen West-, 
Oost- en Zuid-Nederland. 

Den Haag mag de 
overheid de schuld 
geven
Den Haag presen-
teerde onlangs vol 

trots de Roadmap 
Next Economy met Rot-

terdam. Het rapport op basis van ad-
viezen van Jeremy Rifkin schetst een 
beeld van de nieuwe economie in het 
Haagse. Voor het zover is, moeten 
er nog wel wat hobbels overwonnen 
worden. De meeste grote en mid-
delgrote steden hebben ook dit jaar 
nog ‘last’ van reeds ingezette bezui-
nigingen op overheid en zorg, wat 
hun groeicijfers drukt. Dit zijn naast 

handel, zakelijke dienstverlening 
en ICT belangrijke werkgevers in de 
Nederlandse steden. Daardoor blijft 
de werkgelegenheidsontwikkeling 
dit jaar in een groot aantal gebieden 
nog ruim achter bij de economische 
groei. In een aantal gebieden is zelfs 
sprake van ‘jobless growth’, zoals Al-
mere en agglomeratie ’s-Gravenhage 
(exclusief Zoetermeer).

We verdienen meer, 
maar werken 
minder
Ook dit jaar is 
de regio Amster-

dam/Schiphol de 
belangrijkste banen-

motor. Maar ook in andere delen van 
Nederland groeit de werkgelegen-

heid bovengemiddeld. Dat geldt met 
name voor grote delen van Zuid-Ne-
derland en regio’s in het noordoos-
ten. De groei van de werkgelegen-
heid, uitgedrukt in totaal gewerkte 
uren (arbeidsvolume werknemers en 
zelfstandigen), varieert sterk tussen 
de regio’s, al zijn de onderlinge ver-
schillen in procentpunten uitgedrukt 
kleiner dan bij de economische groei. 
Het CPB gaat voor 2017 uit van een na-
tionale groei van het aantal gewerkte 
uren met 1,4 procent. Voor 2016 houdt 
men rekening met een stijging van 1,9 
procent. Met andere woorden, de ar-
beidsproductiviteit, het verschil tus-
sen economische groei en groei van 
de werkgelegenheid neemt in 2017 
met 0,5 procentpunt meer toe dan in 
2016.

Conceptueel model van regional competitiveness

Bron: eigen bew
erking van Urban Com

petitiveness uit State of the English cities report (2006)

De analyse van regionaal economische concurrentie bestaat uit verschillende niveaus. De meest geaggregeerde maat waarmee regionale eco-
nomische voordelen kunnen worden gemeten, is de levenstandaard van een regio en het bruto regionaal product per hoofd van de bevolking, 
gevolgd door productiviteitscijfers, werkgelegenheidscijfers, loonniveau en winstcijfers. Deze waarden worden bepaald door de mate van inno-
vatie, investeringen, sociaal kapitaal, economische structuur, bereikbaarheid, kwaliteit van het leefklimaat en besluitvormingsstructuur. Dit is 
weer afhankelijk van onderliggende determinanten zoals de bedrijfscultuur, de opleidingsstructuur, sociale en culturele infrastructuur en de 
governance-structuur.
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THEORETISCH KADER

Theorieën gebaseerd 
op export

Theorieën over het  
verhogen van rendement

Kennis- en  
innovatietheorieën

Clustertheorieën Cultureel-economische 
theorieën

Evolutionaire
theorieën

BASISPRINCIPES

Ondernemersklimaat OverheidsstructuurFysieke infrastructuur Sociaal-culturele netwerken

SLEUTEL TOT ECONOMISCHE CONCURRENTIE

Innovatie en creativiteit Levenskwaliteit BesluitvormingHuman 
capital

ConnectiviteitEconomische diversiteit/
specialisatie

Investeringen

REGIONAAL-ECONOMISCHE PRESTATIES

Arbeidsproductiviteit Werkloosheidspercentage Lonen en winst

Economische prestaties bruto binnenlands product/bruto toegevoegde waarde per hoofd
Zichzelf versterkende effecten

SAMENGEVOEGDE REGIONAAL-ECONOMISCHE PRESTATIES

UITKOMST

Regionale levensstandaard BT 
CIRCULAR 
ECONOMY 
AWARDS

BT en Stadszaken.nl gaan samen met een gewichtige jury op zoek naar de 
beste circulaire werkgebieden en regio’s. Doe ook mee en meld uw werklocatie,  

bedrijventerrein, campus of regio aan voor de BT Circular Economy Awards. 

MEER INFORMATIE
j.bruinenberg@elba-rec.nl of kijk op bit.ly/btcircular.


