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RUBRIEKSTITEL KORT HOUDEN In de regio

SON EN BREUGEL, MEIJERIJSTAD EN UDEN OVERSTIJGEN VERWACHTINGEN

Waarom niet alle 
gemeenten in 
Noord-Brabant 
succesvol zijn. 

In het eerste artikel (BT 2017-1) presenteerden we 

het concept regionale concurrentiekracht en gaven 

we een regionale prognose voor de economische 

ontwikkeling in 2017. In dit nummer kijken we terug 

op de prestaties van de regionale economie in 2016 

en gaan we dieper in op de lagen en elementen 

van het regionale concurrentiekrachtmodel, toe-

gepast op de regio’s en gemeenten in de provincie 

Noord-Brabant. Hiermee proberen we een verklaring 

te vinden voor de verschillen tussen de prestaties 

in deze provincie.

e Nederlandse econo-
mie groeide als geheel 
in 2016 gemiddeld met 
2,2 procent. De regio-
nale verschillen in eco-
nomische groei waren 
beperkt. Met 3,3 procent 
groeide de economie 
van de Zaanstreek het 
sterkst. De voedings-

middelenindustrie stimuleerde de eco-
nomie van deze regio flink. De regio’s 
Delfzijl, Haarlemmermeer en Utrecht 
West groeiden ook sterk, met 2,9 pro-
cent. Regio Delfzijl had deze groei te 
danken aan de industrie, de regio Haar-
lemmermeer aan Schiphol. In Utrecht 
West kwam de groei vooral door de 
bouw. Als we corrigeren voor de aard-
gaswinning is de regio Noord-Drenthe 
zelfs medekoploper. 

Provinciegroei
De provincie Noord-Holland groeide 
met 2,8 procent het hardst in 2016, ge-
volgd door Overijssel (2,6 procent) en 

D

Column

Common 
grounds

In 2015 deden Schiphol, Haven van Amsterdam, FloraHolland en AMS-IX 
(datacenters) een oproep aan de regionale bestuurders: vergroot de con-
currentiekracht van de ‘Westas’, grofweg het gebied van de Amsterdamse 
haven via Schiphol naar Greenport Aalsmeer door intensievere samenwer-
king met de markt. Maak stappen naar een circulaire economie.

Adam Smith zei het al, de markt wordt gestuurd door de ‘invisible’ hand. 
Dé markt, dat is niet alleen de strijd om AkzoNobel en Unilever, maar ook 
de lokale vestiging van PPG met een project om niet-gebruikte verf terug 
te halen via het eigen distributiekanaal. Het is RIGO, de verfproducent uit 
IJmuiden, die lokaal verbouwde lijnzaadolie laat persen in de molens van 
de Zaanse Schans. De markt speelt, volgens hoogleraar Rifkin, zelf al in op 

een nieuwe economie met een overschakeling naar duurzame energiebronnen, 
consumenten en producenten die prosumenten worden en nieuwe organisatie-
vormen rond het gemeenschappelijk gebruik, de ‘common grounds’.

De fysieke infrastructuur (en daarmee de plek) is voor de markt steeds minder 
een beperking. Er is daardoor een concurrentieslag gaande tussen vooral regio-
nale clusters, volgens het manifest ‘Het nationaal verdienvermogen en de cruci-
ale rol van de regio’s’ van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Neder-
land (SKBN). Overheden moeten zich richten op het stimuleren van economische 
kansen en het ruimtelijk faciliteren.

Silicon Valley is hét voorbeeld hoe een sterke rol van overheden samen met 
marktpartijen bijdraagt aan regionale ontwikkeling. Wetenschapper Marianne 
Mazzucato onderbouwt overtuigend hoe in regio’s als Silicon Valley de overheid 
niet alleen bestuurder en regelgever is, maar ook steeds meer ambitieus en min-
der risicomijdend. Zij pleit voor de creatie van nieuwe markten via publiek-pri-
vate samenwerking op basis van moed, het durven oppakken van initiatieven. 
Durf te experimenteren en (!) te mislukken. Maar deel ook aan het einde mee in 
de opbrengst. 

Ook het gebied de Westas concurreert op wereldschaal en een sterke overheid 
kan daar een rol spelen. Mijn pleidooi zou zijn om daarbij voor inspiratie ook 
te kijken naar ons eigen recente verleden. In de Amsterdamse regio is de co-
operatieve vereniging FloraHolland wereldspeler op sierteeltgebied. Haven van 
Amsterdam is de vierde haven van Europa en Schiphol is de tweede luchthaven 
van Europa, beide voor 100 procent in overheidshanden. Tot slot is de vereniging 
AMS-IX een van de grootste wereldspelers als dataknooppunt. Vier hubs die niet 
uit dé markt zijn gekomen, maar het resultaat zijn van gerichte samenwerking 
van private partijen en overheden, met de overheid als belangrijke initiator en 
risicodragende partij. 

Wat houdt ons tegen om dit succes te herhalen? Deze vier hubs met hun klinken-
de Engelstalige namen Royal Schiphol Group, Port of Amsterdam, Royal 
Flora Holland en AMS-IX, zijn ook beheerders van ons publiek-private 
erfgoed. Ligt niet hier de sleutel voor verdere ruimtelijk-economische 
ontwikkeling: de stap naar een circulaire werkplaats?

Paul Jansen
BESTUURSLID SKBN  
EN ASSOCIATE HORYZON

I
AUTEUR Gerlof Rienstra
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Noord-Brabant (2,5 procent). Deze laat-
ste twee provincies danken hun groei 
aan relatief omvangrijke industriesec-
toren. De economie van Noord-Holland 
werd geraakt door de slechte prestaties 
van de financiële sector. Deze provincie 
profiteerde echter tegelijkertijd van de 
sterke groei in de advisering, onderzoek 
en overige speciaal zakelijke dienst-
verlening, en vooral van de bovenge-
middelde groei van de verhuur van en 
handel in onroerend goed. Dit is het 

gevolg van de ontwikkelingen op de wo-
ningmarkt. Deze verhitting van de wo-
ningmarkt is vooral terug te vinden in de 
agglomeraties Amsterdam en Haarlem. 
Het zuidelijk deel van Noord-Holland is 
daarmee verantwoordelijk voor de kop-
positie van deze provincie. In Overijssel 
scoren Twente en Noord-Overijssel ruim 
bovengemiddeld, Zuidwest-Overijssel 
blijft daar iets bij achter. 

Analyse Noord-Brabant
In Noord-Brabant valt opnieuw de ster-
ke economische positie van de Brain-
portregio rond Eindhoven op. Behalve in 

kenbaar aan de oostkant van de provin-
cie Noord-Brabant, aan de randen van 
de agglomeraties Eindhoven en ’s-Her-
togenbosch. Gemeenten als Son en 
Breugel, Meijerijstad (voormalig Veghel), 
Boxmeer en Uden scoren op een tien-
puntenschaal meer dan één punt beter 
dan verwacht zou mogen worden op ba-
sis van de hun toegerekende kansen. 

Opbrengst en benutting
Tussen ‘opbrengst’ en ‘benutting’ is 
het positieve verschil het grootst bij de 
Oost-Brabantse gemeenten Meijerijstad 
en Bladel. De bedrijven en instellingen in 
deze gemeenten presteren economisch 
effectiever dan je op basis van het hun 
toegerekende potentieel had mogen 
verwachten. Kansen die onvoldoende 
benut worden dan wel minder opbrengst 
opleveren, zijn vooral aanwezig in de 
stedelijke randgemeenten zoals Sint 
Michielsgestel, Nuenen en Waalre. Hier 
is duidelijk sprake van een agglomera-
tie-effect in de relatie met de economi-
sche kernsteden ’s-Hertogenbosch en 
Eindhoven die dat verschil ruimschoots 
compenseren.

Voor de beantwoording van de vraag 
naar ruimtelijk-economische clusters 
in Noord-Brabant gebruiken we de Ex-
ploratory Spatial Data Analysis-me-
thode (ESDA). Daarmee kan worden 
bepaald in hoeverre de samengestel-
de indicatoren ‘kansen’ en ‘benutting’ 
statistisch significant clusteren in ste-
delijke agglomeraties of andere regio’s 
(Anselin, 2014). Figuur 2a geeft op deze 
wijze het ruimtelijk beeld weer van de 
kansenzones in de Brabantse gemeen-
ten, en figuur 2b de benutting van die 
kansen.

De ‘kansen’ en ‘benutting’ clusteren zo-
als verwacht vooral in Oost-Brabant. Van 
de regio’s waar de clustering het sterkst 
is (de rode vlakken), is de agglomeratie 
Eindhoven de belangrijkste, zowel in de 
stad Eindhoven als in de suburbane ge-
bieden eromheen. Ten tweede is er een 
clustering waar te nemen rond ’s-Herto-
genbosch, maar hier valt het cluster bij 
de ‘benutting’ weg. Dit past in het beeld 
van de eerder gepresenteerde regionale 
economische groeicijfers. 

het noordoosten van de provincie is de 
economische groei ook in andere delen 
meer dan gemiddeld. Kunnen we deze 
ontwikkeling nu verklaren uit verschillen 
in regionale concurrentiekracht tussen 
deze regio’s? Voor de beantwoording 
van deze vraag gaan we dieper in op 
de lagen uit het regionale concurren-
tiekrachtmodel die een indicatie geven 
van de kansen, de benutting en de op-
brengsten van de Brabantse regio’s en 
gemeenten.

Key drivers
De eerste laag die we dan van onderop 
tegenkomen zijn de key drivers oftewel 
de kansen die regio’s en hun onderlig-
gende gemeenten hebben om te excel-
leren in regionale concurrentiekracht. 
Deze kansen worden bepaald door de 
mate van innovatie, investeringen, so-
ciaal kapitaal, economische structuur, 
bereikbaarheid, kwaliteit van het leef-
klimaat en besluitvormingsstructuur. 
De tweede laag in onze analyse heeft 
betrekking op de benutting van die kan-
sen door de regio’s, oftewel de revealed 
economic performance. Het gaat daarbij 

om arbeidsproductiviteit, de werkgele-
genheidsgraad, en het genereren van 
lonen en winsten. Ten slotte kijken we 
naar de derde laag, de daadwerkelijke 
opbrengst in de regio’s, oftewel de ag-
gregate economic performance. Deze 
wordt geïndiceerd door het bruto stede-
lijk product per inwoner. We kunnen de 
samengestelde indicatoren uit de drie 
lagen vervolgens statistisch met elkaar 
in verband brengen en de resultaten 
van de Brabantse gemeenten ruimtelijk 
clusteren in relevante regio’s met een 
vergelijkbare regionale concurrentie-
kracht.

Correlatie tussen lagen
Dan blijkt dat de drie lagen onderling 
positief en significant (p<0,01) gecorre-
leerd zijn. De hoogste correlatie bestaat, 
niet geheel onverwacht, tussen ‘benut-
ting’ en ‘opbrengst’. De Brabantse ge-
meenten scoren op deze relatie een cor-
relatiecoëfficiënt van 0,866. Maar ook de 
correlatie tussen ‘kansen’ en ‘benutting’ 
is hoog, namelijk een correlatiecoëffici-
ent van 0,670. De relatie tussen ‘kansen’ 
en ‘opbrengst’ is het minst intensief met 
een correlatiecoëfficiënt van 0,458. Er is 
dus wel iets nodig om de geboden kan-
sen daadwerkelijk te verzilveren. 

We kunnen vervolgens de lagen onder-
ling vergelijken, bijvoorbeeld tussen 
‘benutting’ (laag 2) en ‘kansen’ (laag 1). 
Dezelfde vergelijking kunnen we maken 
tussen ‘opbrengst’ (laag 3) en ‘benut-
ting’ (laag 2). Daarmee wordt duidelijk 
waar mogelijke kansen of knelpunten in 
de regionale economische ontwikkeling 
liggen.
De verschillen tussen ‘benutting’ en 
‘kansen’ zijn in positieve zin vooral her-

Regionale economische groei per  COROP(-plus)gebied, 2016

ESDA is een techniek om 

ruimtelijke autocorrelatie 

(ruimtelijke nabijheid) tot 

uitdrukking te laten komen 

(Anselin & Rey, 2014; Ruim-

telijk Planbureau, 2007). 

Hiermee kan clustering door 

aangrenzendheid in beeld 

worden gebracht, waarbij 

positieve ruimtelijke auto-

correlatie optreedt wanneer 

hoge of lage waarden (in 

dit geval de prestaties op de 

lagen kansen en benutting) 

de neiging hebben zich in de 

ruimte te concentreren of-

tewel te clusteren. Negatieve 

ruimtelijke autocorrelatie 

treedt daarentegen op wan-

neer naburige locaties sterk 

verschillende (hoge en lage) 

waarden laten zien.

Kansen en benutting in ruimtelijk-economische clusters
a Kansen in gemeentelijke clusters 
  
 

b Benutting in gemeentelijke clustersHet zuidelijk deel van Noord- 
Holland is door de verhitte 
woningmarkt eigen handig  
verantwoordelijk voor de  
koppositie van deze provincie

Conceptueel model van regional competitiveness

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


