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THEMA: INNOVATIVE CLUSTERS

Regionaal 
economische 
prognose 2018

ocus op  
variatie veiliger
dan clusterambitie

Welke regio’s zijn dit jaar kop-

lopers als het gaat om de groei 

van het bruto regionaal pro-

duct en de werkgelegenheid en 

wie blijven daarbij achter? Ger-

lof Rienstra, directeur Rienstra 

Beleidsonderzoek en Beleids-

advies, zocht het wederom uit 

voor BT.

Een belangrijk deel van de regionale eco-
nomische groei wordt bepaald door de 
aanwezigheid van sectoren en innova-
tieve clusters met groeipotentie en door 
een aantrekkelijk vestigings- en onderne-
mingsklimaat. De regio’s hebben zelf gro-
te invloed op het ondernemingsklimaat 

AUTEUR Gerlof Rienstra | Directeur Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV



BT •  JAARGANG 14 •  NUMMER 01

PA
G

IN
A

 4
0 

>>

THEMA: INNOVATIVE CLUSTERS

en kunnen daarmee het verschil maken 
ten opzichte van andere gebieden.

De figuren hiernaast  zijn het resultaat 
van de berekeningen voor de verwach-
te economische groei en werkgele-
genheidsontwikkeling in 2018. Uit de 
kaarten is een aantal conclusies te trek-
ken voor de Nederlandse regio’s:

01 
De gebieden 
rond de kennisas 
A2 (Midden- en 
Zuid-Nederland) 

domineren het kaartbeeld
De stedelijke agglomeraties Amster-
dam en Utrecht vormen met de Brain-
port Eindhoven de belangrijkste eco-
nomische groeiregio’s van ons land. 
Ook in andere, naburige Randstede-
lijke en Brabantse regio’s ligt de ge-
raamde groei van het bruto regionaal 
product over het algemeen ruim boven 
het landelijke gemiddelde. De Brain-
portregio scoort al jaren hoog, omdat 
zij een innovatieve, industriële kennis-
economie bezit die internationaal het 
verschil maakt. Oost-Zuid-Holland, 
Almere en Zuidwest-Gelderland profi-
teren door hun logistieke kracht van de 
gunstige ontwikkelingen in grote delen 
van de Randstad. Dat geldt in Brabant 
voor het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch 
en de regio Midden-Brabant rond Til-
burg en Waalwijk. 

02 
Divers beeld 
in stedelijke én 
landelijke gebieden
Waren in 2017 de 

agrarische regio’s nog koplopers in eco-
nomische groei, in 2018 is het regionale 
beeld meer divers. Agrarische regio’s 
met een industriële exportfunctie zoals 
Delft en Westland, IJmond en Overig 
Groot-Rijnmond doen een stapje terug 
in de hiërarchie, al groeien ze nog wel 
door. Stedelijke regio’s, meer gericht 
op commerciële en niet-commerciële 
dienstverlening dan de zojuist genoem-
de, pakken hun traditionele koppositie 
zo langzamerhand weer op. Al geldt dat 
nog niet voor alle stedelijke regio’s, zo-
als Rotterdam, Alkmaar, Amersfoort, 
Arnhem/Nijmegen, Breda en Leeuwar-
den op de kaart laten zien. Ze groeien 

Berekening
In aansluiting op de economische groeicijfers 2016 van het Centraal Bureau voor de Sta-

tistiek (CBS, oktober 2017) en de ramingen voor 2017 en 2018 van het Centraal Planbureau 

(CPB, december 2017) zijn door Rienstra Beleidsonderzoek prognoses gemaakt voor de 

ontwikkeling van de economie en de werkgelegenheid in de COROP(-plus)gebieden in 

2018, de regionale indeling van het CBS. 

Het CPB gaat voor dit jaar uit van een groei van het bruto binnenlands product met 3,1 

procent, 0,1 procentpunt lager dan in 2017 het geval was. De hier gepresenteerde regiona-

le 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 een regionale shift-and-shareanalyse, waarbij niet alleen rekening 

wordt gehouden met de nationale ontwikkeling, maar ook met de kwaliteit van de econo-

mische sectorstructuur en die van het regionale ondernemings- en vestigingsklimaat.

Raming groei arbeidsvolume 2018, in %
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Legenda
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Bron: REPROG (2018)
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wel, maar minder hard dan op basis van 
hun omvang en ligging mocht worden 
verwacht.

03 
Grote verschillen 
binnen Noord- en 
Zuid-Nederland
Binnen Noord-Neder-

land zijn de regio’s Groningen-Assen 
en Zuidwest-Friesland verantwoordelijk 
voor een bovengemiddelde groei, waar-
bij de cijfers voor Groningen wel gecorri-
geerd zijn voor de aardgaswinning. Qua 
werkgelegenheid is vooral de stad Gro-
ningen een banenmotor. In Oost-Neder-
land laten de regio’s Zwolle en Twente re-

latief hoge economische groeicijfers zien, 
al neemt de werkgelegenheid er relatief 
minder snel toe. De gunstige ligging 
van deze regio’s als knooppunten tussen 

Noord- en Oost-Nederland, respectie-
velijk Noord-Duitsland en Scandinavië 
zijn daar mede debet aan. In Zuid-Ne-
derland blijven Zeeland en West-Bra-

Raming regionale economische groei 2018, in %

 1.8 - 2.7 

 2.7 - 3.0 
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Legenda
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Bron: REPROG (2018)

‘Agrarische regio’s met een 
industriële exportfunctie doen 
een stapje terug in de hiërarchie’
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bant achter bij de groei in de omliggende 
gebieden.
 

04 
Duidelijk 
economisch herstel 
in Den Haag
De agglomeratie Den 

Haag liet vorig jaar nog tegenvallende 
groeicijfers zien. Dit had te maken met 
de reeds eerder ingezette bezuinigingen 
op overheid en zorg, wat een negatieve 
invloed op de economische ontwikke-
ling in deze regio uitoefende. Dit jaar 
herstelt de economie zich weer, ook qua 
werkgelegenheid. Aan de vorig jaar ge-
noemde jobless growth is daarmee een 
einde gekomen. Dat geldt inmiddels 
voor het hele land.

05 
We verdienen 
meer, maar werken 
minder
Ook in 2018 is de regio 

Amsterdam/Schiphol de belangrijkste 
banenmotor. Maar ook in andere delen 
van Nederland groeit de werkgelegen-
heid bovengemiddeld. Dat geldt met 

name voor grote delen van Zuidoost-Ne-
derland. De groei van de werkgelegen-
heid, uitgedrukt in totaal gewerkte uren 
(arbeidsvolume werknemers en zelfstan-
digen), varieert sterk tussen de regio’s, 
al zijn de onderlinge verschillen in pro-
centpunten uitgedrukt kleiner dan bij 
de economische groei en ook geringer 
dan in onze prognose van vorig jaar. Het 
CPB gaat voor 2018 uit van een nationale 
groei van het aantal gewerkte uren met 
2,0 procent. Voor 2017 houdt men reke-
ning met een stijging van 2,1 procent. 
Met andere woorden, de arbeidsproduc-
tiviteit, het verschil tussen economische 
groei en groei van de werkgelegenheid 
neemt in 2017 en in 2018 met 1,1 pro-
centpunt toe. In 2016 was het verschil 
slechts 0,2 procentpunt.

06 
Innovatieve clusters 
leiden niet altijd 
tot groei van de 
regionale economie 

en werkgelegenheid
Dit themanummer is gewijd aan innova-
tieve clusters. Leidt de aanwezigheid van 

innovatieve clusters nu altijd tot econo-
mische groei? Ontegenzeggelijk heeft 
clustering een positieve invloed op het 
regionale ondernemings- en vestigings-
klimaat. Michael Porter gaf daarvoor 
al een duidelijke aanwijzing (Gusta van 
Gessel-Dabekaussen en Katja Cillen, 
2014). Regionale clustering met soortge-
lijke bedrijven kan voordelen opleveren 
voor de afzonderlijke bedrijven en daar-
door mede het succes van het bedrijf be-
palen. 

Tot de clustervoordelen behoren een ge-
specialiseerde arbeidsmarkt toeleveran-
ciers die minder afhankelijk zijn van één 
bedrijf en kennisspillovers (innovatie). 
Door in elkaars nabijheid te opereren, 
is er een makkelijker face-to-facecon-
tact met persoonlijke en complexe ken-
nisuitwisseling, onderling vertrouwen, 
continue en accurate beoordeling van 
het potentieel aan veranderende relaties. 
Men leert van elkaar en kan zich weder-
zijds vergelijken, waardoor de innovatie 
en productiviteit gestimuleerd worden 
(Porter, 1998).

Maar is de aanwezigheid van een in-
novatief cluster, tot uiting komend 
in ruimtelijke concentratie, massa en 
specialisatie, een garantie voor boven-
gemiddelde economische groei? Uit on-
derzoek van het Ruimtelijk Planbureau, 
de voorganger van het Planbureau voor 
de Leefomgeving, blijkt dit op gemeen-
telijk en regionaal niveau niet per defi-
nitie het geval te zijn (RPB, 2007). Het 
effect van clustering op de totale groei 
verschilt sterk per sector en is niet con-
stant over de ruimtelijke schaalniveaus, 
zo bleek uit dit onderzoek. Sectorale va-
riëteit blijkt daarentegen wel een relatief 
constante factor die bijdraagt aan ge-
meentelijke werkgelegenheidsgroei. De 
gevarieerde economische structuur ver-
klaart grotendeels het succes van de ste-
delijke regio’s Amsterdam en Utrecht. 
Ook in de Brainport Eindhoven is 
sprake van een diverse sectorstructuur 
die wel sterk op kennis en toepassing 
van kennis in industriële processen is 
gericht. In het havenindustriële cluster 
van Rotterdam is dit veel minder het 
geval.

‘Sectorale variëteit 
is  een constante 
factor die bijdraagt 
aan gementeenlijke 
werkgelegenheidsgroei’


