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Voorwoord 
 

 

 

 

 

Het stimuleren van de regionale economie is een van de kerntaken van de 

provincie. In dat verband heeft het college van Gedeputeerde Staten beslo-

ten een langetermijnvisie op de Gelderse economie te ontwikkelen en deze 

gelijktijdig met de begroting 2012 (november 2011) in Provinciale Staten te-

brengen. Het onderhavige rapport vormt een bouwsteen voor deze visie.  

 

Er is geen nieuw onderzoek verricht maar er is geput uit de onderzoeksbij-

dragen van het Bureau Economisch Ondrzoek die in de afgelopen jaren ten 

behoeve van de beleidsvoorbereiding zijn opgesteld (o.a. in het kader van de 

de herijking van het economische beleid in 2010). Wel zijn de gegevens 

waar nodig en mogelijk geactualiseerd op basis van de nieuwste statistische 

cijfers en zijn de prognoses 2011/2015 geactualiseerd op basis van de 

meest recente verwachtingen voor Nedeland van het Centraal Planbureau 

(juni 2011). De hoofdtekst van dit rapport is een beknopte verhandeling van 

10 kantjes. Voor meer informatie kan de bijlage worden geraadpleegd.  

 

De gemeentelijke en regionale indeling is naar de situatie per 1-1-2011. Ten-

zij anders vermeld gaat het in dit rapport steeds om de Gelderse WGR-

regio’s inclusief de niet-Gelderse gemeenten. 
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Gelderse Economie, achtergronddocument langetermijnvisie 
 

Algemeen economisch beeld  
 

De productiestructuur van Gelderland lijkt erg op de gemiddelde Nederlandse structuur. In de rang-

orde van provincies naar de hoogte van de economische groei in de afgelopen vijf jaar, bevind Gel-

derland zich dan ook in de middenmoot. Ook bij de banengroei is de positie van Gelderland 

gemiddeld. Al een aantal achtereenvolgende jaren heeft Nederland binnen de EU de laagste werk-

loosheid. Binnen Nederland behoort Gelderland op haar beurt sinds jaar en dag tot de topdrie pro-

vincies met de laagste werkloosheid. Uit een langjarige ontwikkelingsanalyse blijkt dat het werk-

loosheidsniveau in Gelderland structureel een fractie onder het landelijk gemiddelde ligt en dat de 

banengroei ongeveer gemiddeld verloopt. Het besteedbaar inkomen per inwoner lag aanvankelijk 

ver onder het landelijk gemiddelde maar de achterstand is geleidelijk ingelopen. Intussen is het in-

komensniveau vrijwel gelijk aan het Nederlandse. Bij dat alles is de Gelderse economie wat con-

junctuurgevoeliger. Op de pieken en dalen van de conjunctuurgolf verlopen de Gelderse ontwikke-

lingen meestal wat heftiger dan in Nederland. Gemiddeld over een langere periode lopen de eco-

nomische ontwikkelingen echter in de pas met Nederland.  
 

De economische groei vertoon-

de in de afgelopen jaren een 

grote regionale variatie: Arn-

hem/Nijmegen kende de laag-

ste groei, de Achterhoek doet 

niet zo heel veel onder voor het 

Gelders gemiddelde, de Veluwe 

presteerde ruim boven het gemid-

delde en Zuidwest-Gelderland 

spande de kroon. Niet alleen voor 

Gelderse begrippen was de groei 

in Zuidwest-Gelderland en op de 

Veluwe hoog, maar ook binnen 

Nederland behoren zij tot de top 

van de snelst groeiende regio’s. 

De Achterhoek vertoeft in de middenmoot en de regio Arnhem/Nijmegen ten slotte kende een mati-

ge groei en staat in de staart van het klassement van Nederlandse regio’s. 

 

Verwachtingen 2011/2015 
 

Na de recessie 2009/2010 als gevolg van de Kredietcrisis verkeert de Nederlandse economie in de 

fase van economisch herstel. Volgens de prognoses van het CPB zal de economische situatie in 

Nederland op middellangetermijn zich langzaam blijven verbeteren. Gemiddeld over 2011/2015 

wordt een economische groei geraamd van 1¾%. Doorrekening van de Nederlandse verwachtin-

gen resulteert voor Gelderland in een raming van de economische groei die wat achter blijft bij Ne-

derland maar toch weer dicht naar het landelijk gemiddelde toe kruipt. In de hersteljaren 2011-2015 

zal de economische groei nog niet terugkeren naar het langetermijngemiddelde. De werkge-

legenheid in Gelderland komt daarbij tot een gematigde groei. Per sector zijn de vooruitzichten uit-

eenlopend. In de komende periode komt voor de meeste sectoren aan de neergaande werkgele-

genheidsontwikkeling 2009/2010 een einde. In de landbouw zet de trendmatige daling zich nog wel 

voort maar bij de nijverheid zal over de gehele linie bezien de werkgelegenheid ongeveer 

stabiliseren. De vooruitzichten in de dienstverlening zijn weliswaar positief maar de groei is in 

vergelijking met het verleden bescheiden. De zorgsector zal de komende jaren de belangrijkste ba-

nenmotor zijn. Bijna de helft van de geraamde Gelderse banengroei komt uit de zorg. In totaliteit 

bedraagt de gemiddelde banengroei in de periode 2011/2015 0,9%. Het gemiddelde van de 
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afgelopen tien jaar van 1,4% ligt voorlopig nog niet in het verschiet. Blijkens de bevolkingsprognose 

voor de komende jaren zet de vergrijzing door en zal daarmee samenhangend de natuurlijke aan-

was afvlakken. Het geboortecijfer zal de komende jaren verder dalen terwijl anderzijds de sterfte zal 

toenemen. Dit leidt per saldo tot een voortgaande groeivertraging. Een deel van dit effect wordt ge-

compenseerd door de verwachting dat het buitenlandse migratiesaldo weer zal stijgen. Van de tota-

le Gelderse bevolkingsaanwas tussen 2011 en 2015 (0,2% per jaar) zal driekwart het gevolg zijn 

van de natuurlijke aanwas (het verschil tussen geboorte en sterfte) en één kwart het gevolg van 

een positief migratiesaldo (het verschil tussen vestiging en vertrek). De beroepsbevolking in 

Gelderland zal de periode 2011/2015  toenemen met gemiddeld nog slechts 0,3 % per jaar. Ten 

opzicht van de voorgaande 10 jaar (0,7%) valt de groei sterk terug. Deze terugval hangt voor een 

deel samen met de lagere economische groei. De bescheiden banengroei in de komende jaren zal 

naar verwachting een drukkend effect hebben op de neiging om te participeren op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast speelt de afvlakking van de bevolkingsgroei en de vergrijzing - sterker dan in Nederland 

- een rol. Dit alles leidt ertoe dat de toename van het arbeidsaanbod terugloopt van gemiddeld bijna 

6.000 personen per jaar in de periode 2000-2010 naar 3.000 per jaar in de periode 2011-2015. 

Hierdoor neemt de krapte op de arbeidsmarkt weer toe en zal de werkloosheid – die in 2009 en 

2010 voor het eerst in jaren was toegenomen - langzaam maar zeker weer dalen van 4,8% in 2010 

naar 3,9% in 2015.  

 

Kerngegevens middellangetermijn voor de Gelderse WGR-gebieden1, Gelderland en Nederland 
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Groei in % per jaar, 2011/2015 
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Bevolking 

De bevolkingsgroei vertoont in de komende periode grote regionale verschillen, met de Achterhoek 

en De Vallei als uitersten: -0,2% versus 0,7% per jaar. In de Achterhoek is volgens de nieuwste be-

volkingsprognose de krimp op alle fronten aanwezig: de natuurlijke aanwas, de binnenlandse mi-

gratie en de buitenlandse migratie zijn allen negatief. De Stedendriehoek balanceert op de rand van 

krimp. Er is de komende jaren nog slechts een geringe bevolkingsaanwas en die komt geheel op 

het conto van de binnenlandse migratie. De natuurlijke aanwas en het buitenlandsmigratiesaldo zijn 

beide negatief. Vanwege de relatief jonge bevolkingsopbouw in Rivierenland blijft de natuurlijke 
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aanwas in dit gebied nog redelijk op peil, dat de geraamde bevolkingsgroei toch laag is komt omdat 

volgens de bevolkingsprognose per saldo nog al wat inwoners de regio zullen verlaten (negatief 

migratiesaldo). In de Stadsregio wordt de toekomstige bevolkingsgroei op het landelijke niveau ge-

schat en dragen alle componenten bij aan de toename: de helft komt voor rekening van de natuur-

lijke aanwas, de andere helft is het gevolg van het positieve migratiesaldo (waarvan 2/3 deel bin-

nenlands en 1/3 buitenlands). Ook op de Noord-Veluwe zijn de migratiesaldi positief maar is de bij-

drage aan de bevolkingsgroei relatief bescheiden. Het leeuwendeel van de groei komt voort uit de 

natuurlijke aanwas (80%), de binnenlandse migratie draagt slechts 5% bij en de buitenlandse mi-

gratie 15%. Van alle Gelderse regio’s zal de Vallei volgens de prognose de hoogste demografische 

groei doormaken. De natuurlijke aanwas is uitzonderlijk hoog. De regio herbergt 12% van de Gel-

derse bevolking maar brengt naar verwachting 38% van de toekomstige natuurlijke aanwas voort. 

Daarnaast vormt de instroom van buitenlandse migranten een belangrijke groeicomponent. Ook 

hierbij staat de Vallei aan de kop en is de omvang van het geraamde buitenlandse migratiesaldo 

zelfs tweemaal hoger dan in Stadsregio terwijl deze regio qua inwonertal driemaal zo groot en veel 

meer verstedelijkt is. Het binnenlandse migratiesaldo is voor de demografische groei van de Vallei 

van geen betekenis en wordt voor de periode 2010-2015 op vrijwel nul geschat. 
 

Beroepsbevolking 

In 2009 en 2010 werd de ontwikkeling van het arbeidsaanbod gedomineerd door de invloed van de 

conjunctuur, in de komende jaren zullen ook de structurele factoren zich weer doen gelden. De ma-

tige conjuncturele vooruitzichten blijven echter hun stempel drukken op de geraamde groeivoet. Als 

gevolg van de regiospecifieke bevolkingsgroei, leeftijdsopbouw en arbeidsparticipatie zijn de ver-

wachtingen over het groeitempo van het regionale arbeidsaanbod uiteenlopend. De verschillen in 

de periode 2011-2015 verlopen grotendeels volgens het hiervoor besproken patroon van de demo-

grafische groei. De Achterhoek en de Vallei vormen opnieuw de uitersten met een gemiddelde 

groei van -0,2% en 0,9%. In de Stedendriehoek valt de aanwas geheel stil en voor Rivierenland 

markeert de groeiprognose van 0,2% een historisch omslagpunt. Deze regio kende in het verleden 

altijd een hoge groei. De Stadsregio en de Noord-Veluwe ten slotte zullen op de landelijke groei uit-

komen (0,5%).  
 

Werkgelegenheid 

Volgens de huidige inzichten zal de werkgelegenheid in de periode 2011/2015 een bescheiden 

groei vertonen. De groeiverschillen binnen Gelderland zullen naar verwachting niet spectaculair 

zijn. De toename ligt overal rond de 0,9% per jaar. Rivierenland en de Vallei zullen waarschijnlijk de 

sterkste groei doormaken, gevolgd door de Noord-Veluwe en vlak daarachter de Stadsregio en de 

Achterhoek. De Stedendriehoek komt in de prognose iets onder het Gelders gemiddelde uit. De re-

latief bescheiden regionale verschillen hebben te maken met een reeds jarenlang in gang zijnd pro-

ces. De ‘verdienstelijking’ van de economische activiteiten heeft zich in de loop van de economi-

sche geschiedenis in alle Gelderse regio’s voorgedaan en dit zal in de toekomst alleen nog maar 

sterker het geval worden. Door de verhoogde mobiliteit en de revolutionaire ICT-ontwikkelingen zijn 

veel vormen van dienstverlening niet meer gebonden aan de traditionele vestigingsplaatsen. Overal 

nemen de landbouw en de industrie in betekenis af en zijn de diensten al jaren de enige bron van 

structurele banengroei. Hierdoor convergeert de economische structuur van de regio’s en komt de 

groeipotentie steeds dichter bij elkaar te liggen. Monofunctionele economische structuren in de 

klassieke betekenis komen op regionale schaal in Gelderland niet meer voor. Wel is er sprake van 

een zekere regionale specialisatie, maar het gaat dan meer om accentverschillen. 
 

Werkloosheid 

In alle regio’s is de werkloosheid in 2009/2010 toegenomen. In de komende jaren zal naar ver-

wachting overal een gestage daling optreden. De werkloosheid in de Achterhoek, Rivierenland, de 

Vallei en op de Noord-Veluwe, liggen structureel onder het gemiddelde. In alle vier de regio’s moet 

er rekening mee worden gehouden dat tegen 2015 de spanning op de arbeidsmarkt weer voelbaar 

wordt. Binnen Gelderland zal In de Stedendriehoek en de Stadsregio het werkloosheidsniveau het 

hoogste blijven maar op in vergelijking met Nederland is de situatie normaal.  
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Een doorkijk naar 2040 
 
Gelderland 
 

In de Gelderse toekomstscenario’s wordt een beeld gepresenteerd van de mogelijke situatie in 

2040. Er zijn vier varianten uitgewerkt. Hoewel de ontwikkelingen in de scenario’s zeer divers ver-

lopen en de bandbreedte erg groot is, zijn er ook gemeenschappelijke kenmerken. Bepaalde trends 

lijken onafwendbaar, welk scenario zich ook zal voltrekken. In de eerste plaats is dat de afnemende 

bevolkingsgroei en de vergrijzing. Zelfs in het scenario waarin de bevolkingsgroei op peil blijft, is de 

dynamiek nog maar een flauwe afspiegeling van het verleden. Vooral de groei van de beroepsbe-

volking valt scherp terug. Afgezet tegen het verleden zakt het tempo van de banengroei sterk in. In 

drie van de vier scenario’s wordt de hoge productiegroei uit het verleden niet meer geëvenaard, 

terwijl - als gevolg van de voortschrijdende technische ontwikkelingen - de stijging van de arbeids-

productiviteit juist sneller zal verlopen. Dit betekent dat de productie met steeds minder mensen 

kan worden gerealiseerd. Dit resulteert in een daling van de werkgelegenheid, of op zijn best in een 

matige groei. Ondanks de trage aanwas van de beroepsbevolking zal de werkgelegenheidsomvang 

niet groot genoeg zijn om de bevolking aan volledige werkgelegenheid te helpen. Gemiddeld over 

alle scenario’s bedraagt de werkloosheid 5% van de Gelderse beroepsbevolking. In alle scenario’s 

overtreft de economische groei de bevolkingsaanwas. Daardoor neemt de welvaart per hoofd van 

de bevolking toe, ook in het scenario met de laagste groei. Een verdere teruggang van de land-

bouw en de industrie lijkt onvermijdelijk. Naast alle directe consequenties, gaat dit ook nog gepaard 

met belangwekkende nevenverschijnselen. Zo ontstaat door het decimeren van de landbouw ook 

een landschappelijk (onderhouds)probleem. Met de terugloop van de industrie gaan niet alleen veel 

industriële arbeidsplaatsen verloren, maar ook in de dienstverlening en valt het draagvlak weg voor 

innovatie en technologische vernieuwing.  
 

Tot 2020 ontstaat er jaarlijks nog een zekere behoefte aan nieuw bedrijventerrein. In het hoogste 

groeiscenario valt de vraag daarna bijna volledig weg. In de drie andere scenario’s zal onder in-

vloed van de afnemende werkgelegenheid(sgroei) het totale benodigde areaal bedrijventerrein op 

den duur zelfs krimpen. 
 

Om de risico’s van klimaatverandering beheersbaar te houden, heeft de EU langetermijndoelstel-

lingen voor temperatuurstijging geformuleerd. Om dat te bereiken moeten de emissies van broei-

kasgassen drastisch gereduceerd worden (in 2020 tot ongeveer 30 procent onder het niveau van 

1990 en daarna nog verder). Dit wordt in geen enkel scenario gehaald. Integendeel, op lange ter-

mijn zullen het energiegebruik en de emissie van broeikasgassen in de twee scenario’s met de 

hoogste groei structureel blijven stijgen, in de twee laagste groeiscenario’s treedt wel een vermin-

dering op maar is de afname bij lange na niet voldoende. 

 
Regionale dynamiek 
 
stedendriehoek 
De economische structuur van de Stedendriehoek vertoont geen bijzondere kenmerken. De regio 

voldoet in hoge mate aan het gemiddelde Gelderse beeld en ook de regionale groei van de bevol-

king en beroepsbevolking was de afgelopen vijf jaar een afspiegeling van het Gelderse ontwikke-

lingsbeeld. De banengroei is wel achtergebleven waarbij alle sectoren onder het Gelders gemiddel-

de presteerden. De Stedendriehoek kende daardoor in de voorbije periode de laagste banengroei 

van alle regio’s. 

De regio heeft al jaren een positief migratiesaldo (zowel binnenlands als buitenlands). Dit saldo 

speelt een beslissende rol in de demografische ontwikkeling van de regio. De natuurlijke aanwas is 

betrekkelijk laag, maar door de instroom van buitenaf is de bevolkingsgroei toch gemiddeld ge-

weest. Dit zal de komende jaren veranderen. De Stedendriehoek balanceert volgens de nieuwste 
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Gemiddelde procentuele groei per jaar van de bevolking, beroepsbevolking, werkgelegenheid en 

het werkloosheidspercentage in 2040 volgens de vier Gelderse toekomstscenario’s, per WGR 
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Bron Gelderland en WGR-regio’s: Hedenmorgen, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

Btron Nederland: Vier vergezichten op Nederland, CPB 

 

bevolkingsprognose op de rand van krimp. Mede als gevolg daarvan valt de aanwas van de be-

roepsbevolking in de periode 2011/2015 vrijwel stil en zal de banengroei iets onder het Gelders 

gemiddelde duiken. In 2010 is de werkloosheid oplopen tot 5,5%. In de komende jaren zal dit weer 

langzaam verminderen tot 4,5% 2015. De negatieve effecten van de recessie zijn dan ten dele 

weer ingelopen. Op lange termijn moet in deze regio rekening worden gehouden met een structu-

reel lagere dynamiek dan gemiddeld. De bevolkings- beroepsbevolkings- en werkgelegenheids-

groei zullen in de periode tot 2040 allen onder het Gelderse gemiddelde uitkomen Het aandeel ou-

deren in de bevolking is in de Stedendriehoek wat hoger dan in Gelderland en de toename voltrekt 

zich sneller. Na de Achterhoek is de Stedendriehoek de meest vergrijsde regio van Gelderland. 
 

Achterhoek 

De Achterhoek wordt gekenmerkt door een trage (beroeps)bevolkingsgroei, een toenemende ver-

grijzing en een lage werkloosheid. Traditionele activiteiten als de landbouw en industrie zijn voor 

Nederlandse begrippen nog in vrij hoge mate aanwezig. De trage banengroei werd voornamelijk 
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veroorzaakt door de werkgelegenheidsverliezen in de landbouw. Wanneer de landbouwsector bui-

ten beschouwing wordt gelaten, dan blijkt de totale werkgelegenheidsgroei in de Achterhoek nau-

welijks onder te doen voor Gelderland. De agrarische sector in de Achterhoek kampt al jaren met 

grote werkgelegenheidsverliezen. In geen enkele andere Gelderse regio voltrekt de afkalving zich 

zo snel. De nadruk ligt sterk op stagnerende sectoren als de akkerbouw en de veehouderij. De nei-

ging om gronden aan de landbouw te onttrekken voor alternatieve aanwendingen neemt toe (wo-

ningbouw, industrieterrein, wegen, natuur en recreatie). Dit proces brengt de leefbaarheid en kwali-

teit van het landelijk gebied in gevaar. De sociaal-culturele structuur komt onder druk te staan. Bo-

vendien zal het karakter van het landschap ingrijpend worden aangetast. Tegenover deze bedrei-

gingen staan echter ook nieuwe kansen. Onder invloed van de wereldvoedseltekorten stijgen de 

landbouwprijzen, diervriendelijke en biologische landbouw zijn groeimarkten en de toepassing van 

landbouwproducten als energiebron opent nieuwe perspectieven. Mogelijk dat hierdoor de negatie-

ve trend in de landbouw kan worden omgebogen. Door de typische werkgelegenheidsstructuur is 

de werkgelegenheid voor hoger opgeleiden beperkt. Jongeren moeten voor het volgen van hoger 

onderwijs de regio verlaten en zijn na de opleiding meestal aangewezen op een baan buiten de 

Achterhoek. Hierdoor wordt de regio al jarenlang geconfronteerd met een vertrekoverschot van 

jongeren. Als eerste regio in Gelderland is de Achterhoek recentelijk geconfronteerd met een krim-

pende bevolking en de omvang daarvan zal de komende jaren verder toenemen. Daardoor zal de 

regio in de periode 2011/2015 geconfronteerd worden met een lichte afname van de beroepsbevol-

king van 0,2% per jaar. De werkgelegenheidsgroei zal daarentegen niet zo veel bij de Gelderse 

achterblijven waardoor de werkloosheid ook de komende jaren structureel onder het Gelderse ge-

middelde blijft en er een zekere krapte op de arbeidsmarkt ontstaat. Dit beeld komt ook uit de lan-

getermijnscenario’s tot 2040 naar voren, ongeacht welk van de vier toekomstscenario’s zich zal 

ontrollen. 
 

Stadsregio 
Als gevolg van de specifieke sectorstructuur van de Stadsregio (veel overheid, onderwijs en ge-

zondheidszorg en relatief weinig industrie en landbouw) is de economische groei in de afgelopen 

jaren wat achter gebleven bij de Gelderse trend. De werkgelegenheidsontwikkeling beweegt zich 

echter rondom het Gelderse gemiddelde. De Stadsregio heeft de afgelopen vijf jaar een relatief ho-

ge bevolkingsgroei doorgemaakt. De toekomstige bevolkingsgroei wordt op het landelijke groei-

tempo geschat. Ook de beroepsbevolking neemt overeenkomstig het landelijke tempo toe en ligt 

daarmee belangrijk boven het Gelderse gemiddelde. 41% van de beroepsbevolking behoort tot de 

categorie hoger opgeleiden (Nederland 33%). Dit hoge aandeel kan verklaard worden door de aan-

wezigheid van hoogwaardige werkgelegenheid en uit de aanwezigheid van veel hoger onderwijs-

instellingen. Op langetermijn zal de werkloosheid in deze regio – evenals nu - boven het Gelderse 

gemiddelde liggen, maar erg dramatisch zijn de verschillen niet meer. De tijd dat de werkloosheid in 

deze regio tot de hoogste van Nederland behoorde lijkt definitief overwonnen. Over het algemeen is 

de werkloosheid sterk geconcentreerd binnen de stedelijke gemeenten Arnhem en Nijmegen. Eén 

op de drie Gelderse werklozen woont in Arnhem of Nijmegen. In bepaalde opzichten vertoont de 

werkloosheidsstructuur de typische kenmerken van de grotestadsproblematiek. Meer dan de helft 

van de werklozen is niet of nauwelijks geschoold (maximaal VMBO). Gemiddeld heeft één op de 

vier werklozen een allochtone achtergrond en ongeveer 40% van alle werklozen is al langer dan 

twee jaar zonder werk.  
 

Rivierenland 
Van oudsher bezit de economische structuur in Rivierenland een zwaarder accent op agrarische en 

industriële activiteiten. De zakelijke dienstverlening en de vervoerssector zijn in Rivierenland echter 

snel groeiende activiteiten, waardoor de structuur in de loop der tijd breder is geworden en steeds 

meer naar het Gelderse gemiddelde neigt. Het zwaartepunt van de activiteiten in de landbouw ligt 

in Rivierenland op de groeisegmenten tuinbouw en glastuinbouw. Door de geografische ligging en 

de goede multimodale ontsluiting van het gebied is Rivierenland een gewilde locatie voor (landelij-

ke) distributie en groothandelsactiviteiten. De logistieke sector (groothandel + transportsector) is in-

tussen uitgegroeid tot een belangrijke economische activiteit met 20% van de totale regionale 
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werkgelegenheid. Rivierenland bezit een grote dynamiek en kent al tientallen jaren een krachtige 

economische groei en een hoge werkgelegenheidscreatie. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een 

van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Mede daardoor is de werkloosheid laag. Met be-

trekking tot het binnenlandse migratiesaldo heeft zich in Rivierenland een omslag voltrokken van 

positief naar negatief. In de periode 1988-2000 was er steeds een groot vestigingsoverschot, in de 

meer recente jaren is dat omgeslagen naar een vertrekoverschot. Vanwege de relatief jonge bevol-

kingsopbouw in Rivierenland blijft de natuurlijke aanwas de komende jaren nog redelijk op peil, dat 

de geraamde bevolkingsgroei tot 2015 toch laag is komt omdat in de bevolkingsprognose rekening 

is gehouden met een negatief migratiesaldo. Mede daardoor zal de aanwas van het arbeidsaanbod 

stagneren. Voor Rivierenland markeert dit opnieuw een historisch omslagpunt. De banengroei zal 

naar verwachting nog wel bovengemiddeld verlopen. De werkloosheid is in het recessiejaar 2009 

sneller dan gemiddeld toegenomen en ligt intussen een fractie boven het Gelderse percentage. In 

de komende jaren zal de situatie zich echter herstellen en zakt de werkloosheid weer onder het 

gemiddelde. In de Gelderse toekomstscenario’s wordt voor Rivierenland op langetermijn gerekend 

op een bovengemiddelde bevolkinggroei en economische dynamiek en een relatief lage werkloos-

heid.  
 

De Vallei 
Het karakter van de Vallei wordt bepaald door de landschappelijke en natuurlijke waarden van het 

gebied. Delen van de Vallei behoren tot de meest favoriete vakantiegebieden van Nederland. Teza-

men met het gunstige woonklimaat, de goede ontsluiting en de centrale ligging in Nederland is de 

regio een aantrekkelijk vestigingsgebied, zowel voor de bevolking als voor het bedrijfsleven. De 

omvang van de landbouw in totaliteit is weliswaar gemiddeld, maar in het segment pluimvee-

houderij is de regio een belangrijke speler. Daarnaast is de regio gespecialiseerd in de foodsector. 

Tien procent van de totale werkgelegenheid in de Vallei is gelokaliseerd in de zogenaamde Food 

Valley. De universitaire opleiding en het Gelderse speur-en ontwikkelingswerk op dit gebied zijn 

vrijwel geheel geconcentreerd in deze regio. Op het gebied van de bevolking en de beroepsbevol-

king was De Vallei in de afgelopen periode de snelst groeiende regio van Gelderland en de werk-

loosheid is laag, zowel nu als in de toekomstprojecties. De bevolkingsgroei bedroeg de afgelopen 

periode het drievoudige van de Gelderse. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de samenstelling 

van de bevolking (meer jonge gezinnen) en anderzijds de hoge vruchtbaarheid (meer kinderen per 

gezin). De Vallei is de minst vergrijsde regio van Gelderland. Ook de banengroei was hoog en be-

hoort tot de top van Gelderland. Hoewel de regio grenst aan de Randstad is deze positieve ontwik-

keling vrijwel niet toe te schrijven aan overloop uit de Randstad, maar gaat het voornamelijk om au-

tonome banengroei van het zittende bedrijfsleven. Van alle Gelderse regio’s zal de Vallei volgens 

de prognoses tot 2015 de hoogste demografische groei doormaken. In vergelijking met het verle-

den zal de banengroei in de komende jaren sterk terug vallen, maar afgezet tegen Gelderland blijft 

de groei hoog. Ook in de lange termijnscenario’s komt de Vallei naar voren als de meest dynami-

sche regio van Gelderland.  
 

Noord-Veluwe 

De economische structuur van de Noord-Veluwe vertoont geen bijzondere kenmerken. De bevol-

king, beroepsbevolking en werkgelegenheid hebben zich in de afgelopen 5 jaar allen wat sneller 

ontwikkeld dan in Gelderland. In de projectie tot 2015 zal dit niet alleen zo blijven maar zelfs nog 

iets geprononceerder worden. Op de langetermijn wordt echter een ontwikkeling verwacht die neigt 

naar het algemene Gelderse beeld. De bevolkingsgroei op de Noord-Veluwe verliep lange tijd vrij 

traag maar in de meest recente jaren ligt de groei boven het Gelderse gemiddelde. Deze ombuiging 

heeft te maken met veranderingen in de binnenlandse migratiestromen Het structurele vertrekover-

schot - dat lange tijd de demografische ontwikkeling domineerde - is in de loop der jaren steeds 

minder negatief geworden. In de bevolkingsprognose is deze trend verder doorgetrokken en zijn de 

toekomstige migratiesaldi positief, maar de bijdrage aan de bevolkingsgroei is relatief klein. De 

werkloosheid op de Noord-Veluwe ligt onder het Gelderse gemiddelde. Niet alleen nu, maar door 

de jaren heen. Ook in de tweede helft van de jaren tachtig, toen de Gelderse werkloosheidssituatie 
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een na-oorlogs dieptepunt beleefde, bedroeg het werkloosheidspercentage op de Noord-Veluwe 

slechts de helft van de het Gelderse (6% vs. 12%). Dit fenomeen lijkt zich ook nu weer voor te 

doen. Overal is de werkloosheid als gevolg van de Kredietcrisis behoorlijk gestegen, maar op 

Noord-Veluwe was de toename uiterst bescheiden. Zowel voor 2015 als op langetermijn wordt voor 

deze regio een lage werkloosheid voorzien. Zelfs in het scenario waar de Gelderse en nationale 

werkloosheid structureel op een hoog niveau ligt. 

 

Economische Agenda 

 
Al jaren leeft in politiek- en ondernemend Nederland de ambitie om ons land naar de top 5 van 

duurzame kenniseconomieën in de wereld te brengen (Nederland staat nu op plaats 10). Om deze 

ambitie te kunnen realiseren is een groot aantal maatregelen en veranderingen nodig. In het laatste 

rapport dat door het inmiddels opgeheven Innovatieplatform is uitgebracht wordt daartoe een aan-

zet gegeven. In de Economische Agenda ‘Nederland 2020: terug in de top 5’ stelt het Innovatie-

platform dat de Nederlandse economie versneld moet veranderen om de concurrentiekracht te ver-

sterken en er wordt gepleit voor de opzet van modern industriebeleid. De Nederlandse concurren-

tiekracht staat onder druk. Het economische en politieke zwaartepunt verschuift naar Azië, de 

grondstoffen op aarde raken op. De economische crisis heeft financiële gevolgen voor burgers, 

overheid, financiële instellingen en bedrijven. Bovendien zullen de kosten voor de zorg en de AOW 

in de komende jaren stijgen door de vergrijzing, de omschakeling naar een meer duurzame samen-

leving vergt hoge investeringen en het Nederlandse aardgas raakt op. Daar staat tegenover dat 

Nederland een sterke basis heeft met een aantal mondiale innovatieve sectoren en een goed ont-

wikkelde dienstensector. Veel internationale bedrijven zijn in Nederland gevestigd en ons land ex-

porteert relatief veel. Tegelijkertijd is er een aantal ernstige knelpunten: Nederlandse bedrijven in-

vesteren relatief weinig in research & development (R&D), er zijn weinig snelgroeiende bedrijven en 

de ondernemingsgeest is onvoldoende ontwikkeld. Daarnaast is er te weinig focus en regie in on-

derwijs en onderzoek en zijn er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, aldus het Innovatieplat-

form. Met vertegenwoordigers uit onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid heeft het platform 

een toekomstvisie ontwikkeld voor een fundamentele versterking van de Nederlandse economie in 

2020: Nederland als innovatief, internationaal georiënteerd en involverend land. Om deze visie te 

realiseren zijn een aantal aanbevelingen opgesteld die in vier thema’s zijn geclusterd: ontwikkeling 

modern industriebeleid (kansrijke bedrijvigheid / sleutelgebieden), intensivering buitenlandse acqui-

sitie (bedrijven, toptalenten, promotie), bevordering ondernemerschap, stimulering innovatie en de 

informatiemaatschappij. Opdat de gedachte- en ideeënvorming over het economische beleid in 

Gelderland ook kan worden bezien in het licht van de door het Innovatieplatform voorgestelde Eco-

nomische Agenda voor Nederland, is per thema de Gelderse situatie in kaart gebracht. Hieruit komt 

het volgende naar voren: 
  

industriebeleid 

Van de zes door het Innovatieplatform benoemde sleutelgebieden1 is Gelderland alleen uitgespro-

ken gespecialiseerd in het cluster Food, nutrition and flowers. Ondanks het feit dat de Gelderse 

specialisatie in de andere kansrijke gebieden maar beperkt is, zijn de Gelderse ontwikkelingen door 

het hoge aandeel van Gelderland in Nederland toch van grote betekenis voor de nationale sleutel-

gebieden. Vooral in vestigingen is de massa groot waardoor de toekomstige groeipotentie toch als 

hoog kan worden gekwalificeerd. 
 

Innovatie 

Wordt de Gelderse situatie op het gebied van R&D, innovatie, technologie en hoger onderwijs 

afgezet tegen de regio’s van de EU, dan valt op dat Gelderland een wisselende klassering behaald. 

Bij de relevante beroepen en de uitgaven voor R&D  verkeert Gelderland ergens in de middenmoot 

                                                   
1 Het Kabinet Rutte heeft in het verlengde van de adviezen van het Innovatieplatform 9 topsectoren aangewe-

zen. De 6 sleutelgebieden maken bijna integraal deel uit van deze 9 Topsectoren, alleen het sleutelgebied Za-
kelijke en financiële diensten is niet als topsector aangewezen. 
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van het best scorende kwartiel. Het Gelderse cijfer voor R&D-uitgaven is echter enigszins geflat-

teerd door de dominantie van de overheidsuitgaven (universiteiten en onderzoeksinstellingen). De 

uitgaven van het bedrijfsleven blijven ver achter. Het aantal onderzoekers is relatief laag en ligt in 

meer dan de helft van de EU-regio’s op een hoger niveau. De aanwezigheid van medium- en high-

tech industrie scoort daar nog ruimschoots onder met plaats 206 van de 241 regio’s. Op het gebied 

van de scholingsgraad van de bevolking (voltooide tertiaire opleiding) is de Gelderse positie ver-

gelijkbaar met veel goedgeschoolde regio’s in het westen van Europa, maar het is geen topklasse-

ring. Binnen Nederland bekleedt Gelderland op de beschouwde aspecten veelal een middenpositie. 
 

Buitenlandse aquisitie 

Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is een onderdeel van het Ministerie van Eco-

nomische Zaken en richt zich op de acquisitie van nieuwe buitenlandse vestigingen en investerin-

gen. De ruimtelijke neerslag van de buitenlandse investeringen die via het NFIA in Nederland zijn 

geland is nogal onevenwichtig over de provincies verdeeld. Het zwaartepunt ligt op Noord- en Zuid-

Holland, Noord-Brabant en Limburg. Driekwart van de verwachte werkgelegenheidseffecten komen 

in deze vier provincies terecht. Het Gelderse aandeel in het nationale werkgelegenheidseffect be-

draagt voor de periode 2006-2010 5%. Afgezet tegen de economische betekenis van Gelderland 

(11- á 12% van Nederland) is dit aandeel aan de lage kant. 
 

Informatiemaatschappij 

In 2008 had gemiddeld 60% van de huishoudens in de EU toegang tot Internet, en bijna de helft 

van de huishoudens beschikte over een breedbandaansluiting. De regionale verschillen in de EU 

zijn erg groot. De dekkingsgraad varieert van 17% tot 90%. Nederland heeft het hoogste percenta-

ge huishoudens met internettoegang (zowel smal- als breedband) en kent het hoogste gebruik. De 

zeven best ontsloten regio’s van de EU liggen allen in Nederland (met Gelderland op de 6deplaats). 

Binnen Nederland is Gelderland een goede middenmoter, in de Europese context is Gelderland 

één van de topregio’s.  
 

Ondernemerschap 

De mate van ondernemerschap in een land wordt bepaald door het aantal personen in de beroeps-

bevolking dat kiest voor ondernemerschap (de zogenaamde ondernemersquote). Uit het meest re-

cente benchmarkonderzoek blijkt dat de Nederlandse ondernemersquote relatief hoog is (12 % in 

2008). Van de Europese benchmarklanden heeft alleen Italië een hogere ondernemersquote. De 

Gelderse ondernemersquote ligt op het niveau van het Nederlands gemiddelde. De provinciale ver-

schillen binnen Nederland kunnen grotendeels verklaard worden uit de sectorstructuur van de regi-

onale economie. Vooral de aanwezigheid van sectoren als landbouw, bouwnijverheid, horeca en 

overige dienstverlening spelen een beslissende rol (in deze sectoren is het aandeel zelfstandigen 

relatief hoog). Het aantal starters per provincie kent geen specifieke regionale dimensie. De geo-

grafische verdeling van het aantal starters is over het algemeen vrijwel gelijk aan de geografische 

verdeling van het totale aantal vestigingen en de bevolking. Kennelijk is niet de plaats in Nederland 

bepalend voor het aantal starters maar de massa van de economische activiteiten en de omvang 

van de bevolking.  

 

Werkgelegenheidsontwikkelingen bij een aantal speerpuntsectoren van beleid 

 

Food Valley 

In het Food cluster waren in Gelderland in 2009 43.910 mensen werkzaam, 4,5% van de Gelderse 

werkgelegenheid. Dat zijn 1.670 banen (3,7%) minder dan in 2000. Het banenverlies binnen de 

voedingsmiddelenindustrie (vooral slachterijen) is voor een belangrijk deel de oorzaak van de min-

der gunstige ontwikkeling. Het Food Cluster is binnen Gelderland vooral geconcentreerd in de Val-

lei. De ontwikkelingen in de Vallei zijn in vergelijking met de andere regio’s opvallend gunstig. De 

gemeenten met de meeste banen in het cluster zijn Wageningen, Ede en Nijkerk. Ook de gemeen-

te Barneveld telt in het cluster nog 1.100 banen.  
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Health Valley 

Met 15.710 banen is het Health cluster goed voor een aandeel van 1,6% van de Gelderse werkge-

legenheid. Het Health cluster is nog niet erg omvangrijk. Wel lijkt er sprake van bovengemiddelde 

groei en enige concentratie in Nijmegen/Arnhem. Ruim 14% van alle banen in het Health cluster is 

te vinden in Nijmegen. Hierbij is het UMCN nog niet meegeteld. Overigens geldt voor zowel het 

Food- als het Health cluster dat omvang en ontwikkeling afhankelijk zijn van de gevolgde afbake-

ning. Hier is gebruik gemaakt van een “strakke” afbakening aansluitend op de definities in het kader 

van Pieken in de Delta. De omvang van clusters kan hierdoor onderschat worden. Wordt de Health 

sector opgevat als Medische sector in ruime zin, dan geldt dat het cluster goed is voor 14% van de 

Gelderse werkgelegenheid. De sector heeft de afgelopen jaren dan een groei doorgemaakt van 

ruim 30%.  
 

Vrijetijdseconomie 

Van het totaal aantal arbeidsplaatsen in Gelderland zijn 55.300 banen gelieerd aan de vrijetijds-

economie (Recreatie en toerisme). In procenten van de totale werkgelegenheid is dat 5,7%. De 

sector heeft zich de afgelopen jaren structureel beter ontwikkeld dan gemiddeld. De groei lag 0,5%-

punt hoger. 
 

Eenmansbedrijven 

Het aantal eenmansbedrijven is de afgelopen jaren een steeds groter deel gaan uitmaken van de 

bedrijvenpopulatie. In de periode 2008-2009 groeide het aantal eenmansbedrijven zelfs met ruim 

9.300, een ongeëvenaarde toename. Het totaal aantal eenmansbedrijven bedraagt inmiddels 

76.290, een aandeel in de bedrijvenpopulatie van 55%. De meeste eenmansbedrijven zijn te vinden 

in de Zakelijke dienstverlening (20.760) en de Bouwnijverheid (9.920). 
 

Starters 

Het aandeel starters in de totale werkgelegenheid blijkt jaarlijks over de afgelopen jaren steeds 

rond de 1,2% te liggen. De starters zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de werkgelegen-

heidstoename, maar de banengroei bij de overige nieuwe bedrijven is over het algemeen net iets 

groter. Zonder starters/nieuwe bedrijvigheid zou de werkgelegenheidsomvang snel teruglopen. 

Worden de starters gevolgd over een wat langere periode dan valt op dat de uitval onder starters 

weer hoger is dan bij de wat oudere bedrijvigheid. De meeste starters zijn te vinden in de zakelijke 

dienstverlening (vooral organisatieadviesbureaus). Daarnaast zijn detailhandel en de bouw goed 

voor een aanzienlijk aandeel van de werkgelegenheid bij startende bedrijven. Bij beide sectoren 

valt een dalende tendens waar te nemen. 

 

Industrie 

Tussen 2001 en 2009 gingen er 21.010 banen verloren ofwel een afname van 15,8%. Het banen-

verlies heeft in alle deelsectoren van de industrie plaatsgevonden maar vooral bij vervaardiging van 

elektronica (computers), papierindustrie, metaalindustrie, grafische sector en voedingsmiddelenin-

dustrie zijn de afgelopen 10 jaren veel banen verloren gegaan.. 

 

Slotbeschouwing 

 

Afgemeten aan het bruto binnenlandsprodukt per inwoner is Nederland na Luxemburg het meest 

welvarende land van de Europese Unie. In onderzoek naar tevredenheid en geluk eindigd Neder-

land steevast in de topdrie van Europa. Nederlanders hebben na de Zweden de hoogste levens-

verwachting van alle EU-landen. De Nederlandse arbeidsparticipatie en arbeidsproductiviteit zijn 

het hoogste van de EU en de werkloosheid is het laagste. Gelderland is in bijna alles een goede 

dwarsdoorsnede van Nederland en deelt dus naar evenredigheid in al deze zegeningen. De kansen 

voor Nederland en Gelderland om deze positie in de toekomst te kunnen behouden zijn echter on-

zeker. De uitgangspositie is uitstekend maar een aantal ontwikkelingen baart zorgen. Daarbij gaat 

het om fenomenen die op langetermijn de economische vooruitzichten bepalen, zoals investerings-
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niveau, innovatie, technologie en onderwijs. Op de internationale ranglijsten verliest Nederland op 

al deze gebieden terrein, niet incidenteel maar gedurende een lange reeks van jaren is de trend 

neerwaarts. Dit vormt een bedreiging voor de toekomstige groeiperspectieven. In vergelijking met 

andere EU-regio’s is de Gelderse situatie op het gebied van R&D, innovatie, technologie en hoger 

onderwijs niet onverdeeld gunstig. Op de aanwezigheid van medium- en high-tech industrie scoort 

Gelderland zelfs ronduit slecht. Net als in veel andere westerse landen en regio’s loopt het aandeel 

van de industrie in de totale werkgelegenheid van Gelderland sterk terug. In de jaren zestig van de 

vorige eeuw was 44% van de Gelderse beroepsbevolking nog werkzaam in de industrie, intussen is 

dat aandeel gezakt tot 11%.Voor de innovatie-agenda is dit en zorgelijke ontwikkeling. De industrie 

vormt een drijvende kracht in de economie. Belangrijke delen van de dienstensector en het leeu-

wendeel van de export en de investeringen zijn gekoppeld aan de industrie. De aanwezigheid van 

(hoogwaardige) industrie is een absolute randvoorwaarde voor productiviteitsgroei, innovatiever-

mogen, technologische ontwikkeling en de opkomst van kennisintensieve bedrijvigheid. De uitstra-

lingseffecten van de industrie zijn groot en belangwekkend. Een arbeidsplaats in de Gelderse indu-

strie genereert via het proces van toe- en aanleveringen gemiddeld 0,9 arbeidsplaats elders. Van 

alle economische activiteiten heeft de industrie daarmee de grootste uitstraling. Op dit moment 

biedt de Gelderse industrie nog werk aan 109.000 mensen. De industriële productie staat echter 

onder een hevige wereldwijde concurrentie waardoor de bedrijfstak onder zware druk staat. Tussen 

2001 en 2010 heeft dit geleid tot een afname van de industriële werkgelegenheid in Gelderland met 

bijna 25.000 banen. Naast de verplaatsing van productiecapaciteit naar lagelonenlanden moet wor-

den gevreesd dat ook (delen van) de R&D-activiteiten op den duur naar het buitenland verdwijnen. 

De sluipende teloorgang van de industrie en daarmee het wegvallen van het draagvlak voor inno-

vatie en technologische vernieuwing, rechtvaardigen de ontwikkeling van een provinciaal industrie-

beleid, met inbegrip van de sector Logistiek & Transport. Ook de kansen die worden geboden door 

moderne vormen van Value Added Logistics vragen om een provinciale visie op industrie en L&T. 

Behoud - en mogelijk zelfs uitbreiding - van de bestaande industrie biedt de beste garantie voor in-

novatie en technologische vernieuwing. Het stimuleren van kennisintensieve bedrijvigheid heeft al-

leen kans van slagen als de bestaande industriële basis behouden blijft. Dit pleit voor het ontwikke-

len van generiek industriebeleid waarvan de kern bestaat uit het verbeteren van de vestigings-

plaatsvoorwaarden en het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van technologische ver-

nieuwingen. Daarbij moet worden bedacht dat de ontplooiingsmogelijkheden van de Gelderse eco-

nomie op lange termijn nauw zijn verbonden met de positie die de West-Europese economieën in 

het toekomstige economische krachtenveld zullen innemen. Zal Europa haar prominente economi-

sche positie in de wereld kunnen handhaven of verschuiven de economische zwaartepunten naar 

Azië en Zuid-Amerika? Maar ook al weet de EU als geheel een concurrerende plaats in de wereld 

te behouden, dan geldt dat nog niet automatisch voor Gelderland. De grootste uitdaging van de 

toekomst ligt in het behoud van concurrentiekracht en werkgelegenheid, structuurversterking-, in-

novatie- en verduurzaming van de economie. Daarbij is de internationale concurrentiekracht van 

Nederland bepalend voor de overlevingskansen en de expansiemogelijkheden van het Gelderse 

bedrijfsleven. Het Nederlandse kostenniveau, de kwaliteit van het onderwijs en de stand van de 

techniek zijn beslissende factoren. Voor de ruimtelijke allocatie van de economische activiteiten 

binnen Nederland – of in ruimer verband, binnen de EU - zijn de regionale omstandigheden echter 

van groot belang. Gelderland ligt niet alleen in concurrentie met Nederlandse regio’s, maar met alle 

regio’s van de EU. Door de uniformering in de EU vervagen de klassieke, nationaal bepaalde vesti-

gingsplaatsfactoren als belastingtarieven, loonkosten en milieuregels. Daardoor worden de regio-

nale omstandigheden voor de allocatie van economische activiteiten binnen de EU belangrijker. Bij 

locatie- en investeringsbeslissingen kunnen bepaalde regionale omstandigheden dan de doorslag 

geven. Omstandigheden op het gebied van bedrijventerreinen, ontsluiting, kwalificatie van de be-

roepsbevolking, kenniscentra, woon- en leefklimaat. De provinciale beleidsterreinen hebben voor 

een belangrijk deel betrekking op dit soort economische-infrastructuur (bedrijventerreinen, techno-

logie, kennis, investeringsbevordering, bereikbaarheid, arbeidsmarkt e.d.). Daarmee is de Provincie 

in staat het regionale vestigingsklimaat en de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsle-
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ven te beïnvloeden en in het verlengde daarvan de toekomstige levensomstandigheden van de 

Gelderse bevolking. Maar ook om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen van de toekomstige 

demografische veranderingen (vergrijzing en afnemende groei beroepsbevolking) zijn innovatiebe-

vordering en arbeidsmarktbeleid van criciale betekenis (productiviteitsstijging om het financiële 

draagvlak voor het zorg- en voorzieningenniveau te vergroten, arbeidsbesparende technieken en 

het verbeteren van de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt om de krapte op de arbeidsmarkt te be-

strijden). 
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Nederland en Gelder-

land 

Retrospectief 
2 

 

Economische groei  

 

Tussen 1995 en 1999 was er sprake van toenemende economische 

groei en een spectaculaire opkomst van Internetbedrijven met onwaar-

schijnlijk hoge beursnoteringen. In de jaren 2000-2001 werd de zeepbel 

van de virtuele economie doorgeprikt en vertraagde de economische 

groei als gevolg van de Internetcrisis en de gebeurtenissen rondom 9/11 

tot om en nabij het nulpunt. Vanaf 2002 trad een krachtig herstel op met 

een hoogconjunctuur als apotheose in 2007. Afgemeten aan de econo-

mische conjunctuur bestond de vorige collegeperiode uit vier enerveren-

de jaren. Bij de start in 2007 steeg de conjunctuur naar grote hoogte 

maar al spoedig werden de eerste verschijnselen zichtbaar van wat toen 

nog de ‘Amerikaanse’ Kredietcrisis heette. De opkomst van nieuwe eco-

nomische grootmachten leidde tegelijkertijd tot explosieve prijsstijgingen 

op de grondstoffenmarkten (met name olie en granen) waardoor de infla-

tie in die periode sterk toe nam. Toen duidelijk werd dat de Kredietcrisis 

ook een Europese dimensie had zakte de wereldhandel in en brak er een 

mondiale economische recessie uit die in 2009 een na-oorlogs diepte- 

 
 punt beleefde. Er werd zelfs gespeculeerd over deflatie. Na het turbulen-

te jaar 2009, waarin de Gelderse economie met bijna 4% kromp, de hui-

zenprijzen kelderde, de werkloosheid steeg, het aantal faillissementen en 

ontslagen sterk toenam, de bouwmarkt stagneerde en het uitzendwezen 

instortte, was 2010 het jaar van voorzichtig herstel en bange verwach-

ting. De kwalijk bedwongen Kredietcrisis dreigde een opvolger te krijgen 

                                                   
2 Dit hoofdstuk is ontleend aan de geactualiseerde Provinciale Ecobnomische Verkenning 2010-2015, Bureau 

Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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in de vorm van de Eurocrisis. Nog maar net bekomen van de idee dat so-

lide banken toch konden omvallen, kwam een tweede bolwerk van dege-

lijkheid in diskrediet. Staatsobligaties van sommige EU-landen bleken in-

eens een wankel bezit. Maar net zoals de scherpe kanten van de Kre-

dietcrisis werden verzacht door overheidsinterventies (deeltijd WW en 

een uitgebreid pakket stimulerings- en investeringsmaatregelen om de 

bestedingen op peil te houden), werd de Eurocrisis in 2010 bezworen 

door monetaire ingrepen van de EU-lidstaten. Intussen verbeterde de in-

ternationale economische conjunctuur sterk en bevonden de Nederland-

se export en de industriële productie zich eind 2010 al weer op het ni-

veau van vóór de crisis. De economische groei werd weer positief en be-

droeg in Gelderland volgens de voorlopige ramingen een voorzichtige1% 

in 2010 (ter vergelijking, het langetermijngemiddelde bedraagt 2½%). 

Over de gehele periode 1995-2010 beschouwd beweegt de Gelderse 

economische groei zich rondom het Nederlandse gemiddelde. 

 

provinciale verschillen 

in de recente periode 

 

De productiestructuur van Gelderland lijkt erg op de gemiddelde Neder-

landse structuur. In de rangorde van provincies naar de hoogte van de 

economische groei in de afgelopen vijf jaar, bevind Gelderland zich dan 

ook in de middenmoot. Flevoland kent als ‘nieuw land’ door de jaren 

heen extreem hoge groeicijfers op velerlei gebied. De hoge klassering 

van Zeeland wordt bepaald door de omvangrijke en zich positief ontwik-

kelende chemische industrie. De positie van Groningen is geflatteerd 

doordat de totale Nederlandse aardgasbaten aan deze provincie worden 

toegerekend. Vanaf 2008 stond in alle provincies de economische groei 

in het teken van de Kredietcrisis. Vooral Brabant en Limburg hadden het 

moeilijk vanwege de relatief grote industrie en logistieke sector, bedrijfs-

takken die door de crisis als eerste geraakt werden. De meer dan ge-

middelde groei van Noord-Holland en Utrecht heeft te maken met het 

toegenomen forensisme naar deze provincies. 
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regionale verschillen 

in de recente periode 

Tussen 2006 en 2010 nam het Gelderse BBP toe met 7,1% (volumegoei, 

gecorrigeerd voor inflatie). De regionale verschillen zijn groot waarbij Arn-

hem/Nijmegen met een toename van slechts 3,7% de laagste groei kende.  

 De Achterhoek realiseerde een stijging van 5,3% en doet niet eens zo heel veel on-

der voor het Gelders gemiddelde. De Veluwe presteerde ruim boven het gemiddel-

de (10,4%) en Zuidwest-Gelderland spande de kroon met een periodegroei van 

11,5%.  

 

Bron: CBS 

 

Niet alleen voor Gelderse begrippen is de groei in Zuidwest-Gelderland en op de 

Veluwe hoog, maar ook binnen Nederland behoren zij tot de top van de snelst 

groeiende regio’s (respectievelijk plaats 3 en 7). De Achterhoek vertoeft in de 

middenmoot (plaats 22) en de regio Arnhem/Nijmegen ten slotte kende 

een zeer matige groei en staat in de staart van het klassement op de 33ste 

plaats.  

 

Totale volumegroei BBP 2006-2010 (in %) per COROP-gebied
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 De regionale groeiverschillen kunnen verklaard worden uit enerzijds de re-

gionale productiestructuur en anderzijds uit regiospecifieke sectorontwikke-

lingen. Over een langere periode3 gezien was de commerciële dienstverle-

ning in Nederland de snelst groeiende sector, gevolgd door de niet- com-

merciële dienstverlening en op flinke afstand de Nijverheid. De Nederland-

se landbouwproductie vertoonde in al die jaren een zeer bescheiden groei. 

Bijna driekwart van het BBP wordt gegenereerd door de dienstensector en 

een kwart door de nijverheid. De landbouw speelt bij de Nederlandse pro-

ductie-activiteiten en inkomensverwerving nog slechts een marginale rol.  

 

Productiestructuur 2007 (totaal BBP = 100%) en de groei van het BBP 

per sector (niet gecorrigeerd voor inflatie) in de periode 1995-2007, 

Gelderse COROP-gebieden, Gelderland en Nederland 

Regio VEL ACH A/N ZWG GLD NL 

Productiestructuur (totaal = 100%) 

Landbouw 1 3 1 7 2 2 

Nijverheid 22 30 20 21 23 25 

Commerciële dienstverlening 48 44 47 54 48 50 

Niet-commerciële dienstverlening 29 24 31 18 28 24 

Alle economische activiteiten  100 100 100 100 100 100 

Nominale groei van het BBP (periodegroei in %) 

Landbouw 34 -22 17 50 14 9 

Nijverheid 79 48 37 54 54 64 

Commerciële dienstverlening 108 100 80 135 99 99 

Niet-commerciële dienstverlening 89 99 88 99 91 85 

Alle economische activiteiten  94 73 70 99 82 83 

Bron: CBS, 2010, bewerking Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gel-

derland 

 

Afgezet tegen de Nederlandse productiestructuur ligt het accent op de Ve-

luwe en in Arnhem/Nijmegen sterker op de niet-commerciële dienstverle-

ning. Alle andere activiteiten zijn wat minder vertegenwoordigd. Op de Ve-

luwe zijn de sectorale ontwikkelingen zonder uitzondering beter verlopen 

dan in Nederland. In Arnhem/Nijmegen zijn de nijverheid en de commerci-

ele dienstverlening daarentegen veel minder expansief waardoor de totale 

BBP-ontwikkeling is achtergebleven.  

 

                                                   
3 De hiervoor bespoken macro-economische groei 2005-2010 is gebaseerd op de definitieve CBS-cijfers 2005-

2007, de cijfers voor 2008, 2009 en 2010 zijn voorlopig en nog niet nader gediferentieerd naar sector. Daarom 

is de navolgende verklaring voor de regionale groeiverschillen gebaseerd op de een langetermijnanalyse van de 

productiestructuur over de jaren 1995-2007.  
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Hoewel ook in de Achterhoek het leeuwendeel van het BBP wordt voortgebracht 

door de dienstensector is de regio naar verhouding nog vrij sterk gericht op de 

meer traditionele activiteiten landbouw en nijverheid. Terwijl landelijk deze secto-

ren al een lage groei kenden is de ontwikkeling in de Achterhoek daarbij nog ach-

tergebleven. Als gevolg van de problemen in de intensieve veeteelt beleefde de 

landbouw zelfs een sterke terugloop. De effecten daarvan zijn echter weer ten dele 

gecompenseerd door een snellere groei bij de commerciële dienstverlening.  

 

De productiestructuur van Zuidwest-Gelderland is in meer dan één opzicht bijzon-

der. Enerzijds behoort het gebied tot de meest agrarisch georiënteerde regio’s van 

Nederland (alleen in Zuidwest-Friesland en in de regio Delft-Westland is het aan-

deel van de landbouw nog hoger), anderzijds is de relatieve betekenis van de 

commerciële dienstverlening opvallend groot. In de rangorde van de 40 Neder-

landse COROP-gebieden staat het landelijke Zuidwest-Gelderland op de zesde 

plaats, tussen Groot-Rijnmond en de Agglomeratie ’s Gravenhage in. Met uitzon-

dering van de nijverheid zijn alle sectoren veel sneller gegroeid dan in Nederland. 

Naast de stormachtige groei van de commerciële dienstverlening valt vooral de po-

sitieve ontwikkeling op van de landbouw. Deze positie is voornamelijk terug te 

voeren op de afzetontwikkeling in de sterk vertegenwoordigde tuinbouw.  

 
 

 

Werkgelegenheid 
 

Nederland en Gelder-
land 

De werkgelegenheidsontwikkeling reageert met een vertraging van onge-

veer 1 jaar op de economische groei. Het hiervoor besproken patroon in de 

ontwikkeling van het BBP is - met in achtneming van deze vertraging - ook 

op het werkgelegenheidsbeeld van toepassing. Net zoals bij de economi-

sche groei volgt grosso modo de Gelderse banengroei het landelijke ont-

wikkelingspatroon. Daarnaast lijkt er –  zowel in Nederland als in Gelder-

land - een dalende tendens aanwezig in het tempo van de banengroei.  

 

 

 
 

 Zo bereikte de werkgelegenheidsgroei op het hoogtepunt van de con-
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junctuurgolf in 2007/2008 bij lange na niet het niveau van de groei tij-

dens de hoogconjunctuur 1998/1999. De afvlakkende banengroei is me-

de het gevolg van de afnemende groei van het arbeidsaanbod. In de ja-

ren negentig was de structurele groei van de beroepsbevolking zeer 

hoog. Dit werd veroorzaakt door een forse inhaalslag bij de arbeidsparti-

cipatie van vrouwen. Dit resulteerde in een sterke groei van het aantal 

deeltijdbanen. Intussen is de arbeidsparticipatie van de vrouwen dusda-

nig toegenomen dat deze extreme groei niet meer gehaald kan worden. 

Daarnaast is ook onder invloed van de vergrijzing de groei van het ar-

beidaanbod getemperd. De toestroom van nieuwe intreders is afge-

nomen waardoor tijdens de hoogconjunctuur een zekere krapte is ont-

staan. 

 

De ontwikkeling naar sectoren vertoont over meerdere jaren bezien een 

zeer divers beeld. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in expande-

rende en teruglopende sectoren. Daarnaast onderscheiden zich nog een 

aantal activiteiten die meer dan gemiddeld reageren op de conjunctuur. 

De ontwikkeling in de afgelopen jaren leidt voor Gelderland tot de vol-

gende indeling4: 

 

 

structureel teruglopende 

sectoren in Gelderland: 

structureel expanderende 

sectoren in Gelderland: 

conjunctuurgevoelige  

sectoren in Gelderland: 

Landbouw 

Voedingsmiddelenindustrie 

Chemische industrie 

Overige industrie 

Energie en nutsbedrijven 

Bank- en verzekeringswezen 

 

Bouwnijverheid 

Onroerend goed 

Handel en reparatie 

Transport 

Zakelijke diensten en horeca 

Gezondheidszorg 

Overheid 

Metaal-elektro industrie 

Bouwnijverheid 

Transport 

Communicatie 

  

  

Globaal gesproken verkeren de traditionele sectoren landbouw en indu-

strie in een structureel neergaande fase. De dienstensectoren vertonen 

over het algemeen een opgaande trend. Voor de meeste sectoren geldt 

dat de conjunctuur altijd wel enige vat heeft op de ontwikkelingen, voor 

een beperkt aantal is de conjunctuurinvloed dominant. De transportsec-

tor en de bouwnijverheid zijn niet alleen conjunctuurgevoelig maar verto-

nen over een lange reeks van jaren ook een structurele groei.  

 
 
 

                                                   
4 periode 1995-2009, SBI’93 
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provinciale verschillen Ook bij de banengroei is de positie van Flevoland als land in ontwik-

keling uitzonderlijk en niet vergelijkbaar met de andere provincies. De te-

genhanger is Limburg waar de groei structureel achterblijft als gevolg 

van de bevolkingskrimp en de samenstelling van de regionale bedrijvig-

heid. Bij de overige provincies zijn de verschilen met Nederland beperkt 

tot vrijwel nihil. Gelderland verkeert met nog zes andere provincies in de 

middenmoot. 

  

 

 

regio’s  De hoogste werkgelegenheidsgroei werd gerealiseerd in het westen van 

Gelderland: De Vallei en Rivierenland. Hoewel deze regio’s grenzen aan 

de Randstad is de positieve ontwikkeling niet toe te schrijven aan over-

loop uit de Randstad, maar gaat het om autonome banengroei van het 

zittende bedrijfsleven5.  

 
 

 

 

                                                   
5 PWE-rapportage 2007 
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 De hoge groei in de Vallei komt vooral door de veel betere ontwikkeling 

van de nijverheid. Terwijl in alle andere regio’s de werkgelegenheid in 

deze sector afnam werd in de Vallei ondanks de Kredietcrisis een be-

hoorlijke groei gerealiseerd. Daarnaast beleefde de commerciële dienst-

verlening een snellere expansie. In Rivierenland was de banenontwikke-

ling in de volle breedte beter dan gemiddeld. Vooral in de niet-commer-

ciële sector was de groei substantieel hoger.  

In het oosten was de banengroei het laagste: Stedendriehoek en de 

Achterhoek. Dit zijn ook de regio’s waar de bevolkingsgroei het laagste 

was en waar hier en daar zelfs al sprake was van een daling. De trage 

groei in de Achterhoek werd voornamelijk veroorzaakt door de grotere 

werkgelegenheidsverliezen in de landbouw en de nijverheid. De dien-

stensector daarentegen groeide bovengemiddeld. In de Stedendriehoek 

presteerden alle sectoren onder het gemiddelde waardoor de regio per 

saldo uitkomt op het laagste groeicijfer van alle regio’s. 

 
 

 Werkloosheid 

 

Gelderland De afgelopen 15 jaar worden gekenmerkt door perioden van krachtige 

groei en jaren van economische teruggang waardoor de werkloosheid 

sterk fluctueerde. Door de sterke groei van de werkgelegenheid na 2005 

en de bescheiden toename van de beroepsbevolking sindsdien is de 

omvang van de werkloze beroepsbevolking in Gelderland afgenomen 

van 57.000 personen in 2004 naar 34.000 in 2008. De werkloosheid zak-

te onder de 4%. Daarmee kwam de grens van de frictiewerkloosheid in 

zicht en was de feitelijke arbeidsreserve nog maar zeer klein. Eind 2008 

begon de werkloosheid als gevolg van de economische crisis te stijgen 

en in 2010 was de werkloosheid weer opgelopen tot 45.000, of wel 

4,8%. Al met al een bescheiden toename gezien de diepte van de crisis. 

De Gelderse werkloosheid ligt structureel bijna een half procentpunt on-

der het landelijk gemiddelde. 
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 Ouderen, langdurig werklozen en laagopgeleiden vormen door de jaren 

heen de harde kern van de werkloosheid. In 2010 waren de verhoudin-

gen als volgt6 (de Gelderse situatie is vrijwel identiek aan de landelijke):  
 

• 48% van alle Gelderse werklozen is ouder dan 45 jaar;  

• 31% is langer dan 2 jaar werkloos;  

• 49% heeft een laag opleidingsniveau (maximaal vmbo).  

 

provinciale verschillen Al een aantal achtereenvolgende jaren heeft Nederland binnen de EU de 

laagste werkloosheid. Binnen Nederland behoort Gelderland op haar 

beurt sinds jaar en dag tot de categorie provincies met de laagste werk-

loosheid. In 2010 stond Gelderland op de derde plaats. 

  

 

regio’s Binnen Gelderland kennen de Stedendriehoek en de Stadsregio van 

oudsher de hoogste werkloosheid, maar ook in deze verstedelijkte re-

gio’s is de werkloosheid relatief laag en komt het niveau nauwelijks bo-

ven het landelijk gemiddelde uit. In alle overige regio’s lag de werkloos-

heid belangrijk onder het landelijk gemiddelde.  

 

De sombere werkloosheidsverwachtingen op het hoogtepunt van de 

Kredietcrisis zijn maar ten dele uitgekomen. Het aantal vacatures is ge-

durende de gehele recessieperiode behoorlijk op peil gebleven. Het aan-

tal gedwongen ontslagen is beperkt door de deeltijd-ww en de aanwas 

van de beroepsbevolking stagneerde omdat grote groepen potentiële 

schoolverlaters kiezen voor een vervolgopleiding. Daarnaast vertraagde 

de instroom van herintreders omdat deze zich niet zo kansrijk wanen. 

Daardoor is de werkloosheid minder hard is gestegen dan werd ge-

vreesd. Net zoals in Gelderland en Nederland geldt voor alle regio’s dat 

ouderen, langdurig werklozen en laagopgeleiden de harde kern vormen 

van de werkloosheid. De regionale verschillen zijn beperkt. 

 

                                                   
6 Verhoudingen ontleend aan het UWV-bestand niet-werkenden werkzoekenden januari t/m december 2010 
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 Verwachtingen 2011-2015
7

 
 

het Nederlandse  

referentiekader 

 

Het Nederlandse economisch beeld 2011 verkeert in de fase van econo-

misch herstel. Volgens de prognoses van het CPB8 zal de economische 

situatie op middellangetermijn langzaam verbeteren. Gemiddeld over 

2011/2015 wordt een economische groei geraamd van 1¾ % per jaar.  

Er is volgens het CPB nauwelijks blijvende invloed van de crisis op de 

geraamde toekomstige groei te verwachten, noch in positieve zin 

(inhaalgroei), noch in negatieve zin. Volgens de nieuwste arbeidsmarkt-

prognoses9 zal de werkgelegenheid de komende jaren een bescheiden 

groei doormaken. Doordat de groei van de beroepsbevolking nog lager 

is zal de werkloosheid weer geleidelijk afnemen. Deze daling is echter 

niet groot genoeg om de effecen van de Kredietcrisis geheel teniet te 

doen. 

 

Gelderse verwachtingen 

2010-2015 

Doorrekening van de Nederlandse verwachtingen resulteert voor Gelder-

land in een raming van de economische groei die wat achter blijft bij Ne-

derland maar toch weer dicht naar het landelijk gemiddelde toe kruipt. In 

de hersteljaren 2011-2015 zal de economische groei nog niet terugkeren 

naar het langetermijngemiddelde. De werkgelegenheid in Gelderland 

komt daarbij tot een gematigde groei. Per sector zijn de vooruitzichten 

uiteenlopend. In de komende periode komt voor de meeste sectoren aan 

de neergaande werkgelegenheidsontwikkeling 2009/2010 een einde. In 

de landbouw zet de trendmatige daling zich nog wel voort maar bij de 

nijverheid zal over de gehele linie bezien de werkgelegenheid ongeveer 

stabiliseren. De vooruitzichten in de dienstverlening zijn weliswaar posi-

tief maar de groei is in vergelijking met het verleden bescheiden. De 

zorgsector zal de komende jaren de belangrijkste banenmotor zijn. Bijna 

                                                   
7 Dit hoofdstuk is ontleend aan de geactualiseerde Provinciale Ecobnomische Verkenning 2010-2015, Bureau 

Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
8 Centraal Economisch Plan 2010, Economische Verkenning 2011-2015, CPB maart 2010 en de Juniraming, 

CPB juni 2011. Alle verwachtingen onder de veronderstelling dat de Euro- en schuldencrises niet zal leiden tot 

een nieuwe conjunctuuromslag. 
9 UWV WERKbedrijf Arbeidsmarktprognose 2011 – 2012 Met een doorkijk naar 2016, UWV-WERKbedrijf, juni 

2011. Deze raming is consistent met de ramingen van het CPB. 
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de helft van de geraamde Gelderse banengroei komt uit de zorg. In 

totaliteit bedraagt de gemiddelde banengroei in de periode 2011/2015 

0,9%. Het gemiddelde van de afgelopen tien jaar van 1,4% ligt voorlopig 

nog niet in het verschiet.  

 

Blijkens de bevolkingsprognose voor de komende jaren zet de vergrij-

zing door en zal daarmee samenhangend de natuurlijke aanwas afvlak-

ken. Het geboortecijfer zal de komende jaren verder dalen terwijl ander-

zijds de sterfte zal toenemen. Dit leidt per saldo tot een voortgaande 

groeivertraging. Een deel van dit effect wordt gecompenseerd door de 

verwachting dat het buitenlandse migratiesaldo weer zal stijgen. Van de 

totale Gelderse bevolkingsaanwas tussen 2011 en 2015 zal driekwart 

het gevolg zijn van de natuurlijke aanwas (het verschil tussen geboorte 

en sterfte) en één kwart het gevolg van een positief migratiesaldo (het 

verschil tussen vestiging en vertrek). 
 

 

Kerngegevens middellangetermijn voor de Gelderse WGR-gebieden1, Gelderland en Nederland 
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derland; Bron Nederland: bevolkingsprognose: CBS, alle andere prognoses: CPB / EIM / UWV / BEO 

 
 
 De beroepsbevolking in Gelderland zal de periode 2011/2015  toenemen 

met gemiddeld nog slechts 0,3 % per jaar. Ten opzicht van de voor-

gaande 10 jaar (0,7%) valt de groei sterk terug. Deze terugval hangt 

voor een deel samen met de lagere economische groei. De bescheiden 

banengroei in de komende jaren zal naar verwachting een drukkend 

effect hebben op de neiging om te participeren op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast speelt de afvlakking van de bevolkingsgroei en de vergrijzing 

- sterker dan in Nederland - een rol. Dit alles leidt ertoe dat de toename 



 

    

31 

                                                                        

van het arbeidsaanbod terugloopt van gemiddeld bijna 6.000 personen 

per jaar in de periode 2000-2010 naar 3.000 per jaar in de periode 2011-

2015. Hierdoor neemt de krapte op de arbeidsmarkt weer toe. 

 

 Regionale verschillen 

  

 Uit een langjarige ontwikkelingsanalyse10 blijkt dat het werkloosheids-

niveau in Gelderland structureel een fractie onder het landelijk gemiddel-

de ligt en dat de banengroei ongeveer gemiddeld is. Het besteedbaar in-

komen per inwoner lag aanvankelijk ver onder het landelijk gemiddelde 

maar de achterstand is geleidelijk ingelopen. Intussen is het inkomensni-

veau vrijwel gelijk aan het Nederlandse. Bij dat alles is de Gelderse eco-

nomie wat conjunctuurgevoeliger. Op de pieken en dalen van de con-

junctuurgolf verlopen de Gelderse ontwikkelingen meestal wat heftiger 

dan in Nederland. Gemiddeld over een langere periode loopt de econo-

mische groei echter in de pas met Nederland. Gelderland is een grote 

provincie met een grote verscheidenheid aan economische activiteiten 

en regiokarakteristieken. Positieve en negatieve effecten middelen el-

kaar uit waardoor over meerdere jaren bezien het gemiddelde ontwikke-

lingsbeeld sterk naar het Nederlandse neigt. Op een lager schaalniveau 

treden echter forse verschillen aan de dag. Regionale verschillen in eco-

nomische structuur, leeftijdsopbouw van de bevolking, cultuur, land-

schappelijke omstandigheden en dynamiek bepalen de verschillen in 

economische ontwikkeling. 

  

bevolking De bevolkingsgroei vertoont in de komende periode grote regionale ver-

schillen, met de Achterhoek en De Vallei als uitersten: -0,2% versus 

0,7% per jaar. In de Achterhoek is volgens de nieuwste bevolkingsprog-

nose de krimp op alle fronten aanwezig: de natuurlijke aanwas, de bin-

nenlandse migratie en de buitenlandse migratie zijn allen negatief. De 

Stedendriehoek balanceert op de rand van krimp. Er is de komende ja-

ren nog slechts een geringe bevolkingsaanwas en die komt geheel op 

het conto van de binnenlandse migratie. De natuurlijke aanwas en het 

buitenlandsmigratiesaldo zijn beide negatief. Vanwege de relatief jonge 

bevolkingsopbouw in Rivierenland blijft de natuurlijke aanwas in dit ge-

bied nog redelijk op peil, dat de geraamde bevolkingsgroei toch laag is 

komt omdat volgens de bevolkingsprognose per saldo nog al wat inwo-

ners de regio zullen verlaten (negatief migratiesaldo). In de Stadsregio 

wordt de toekomstige bevolkingsgroei op het landelijke niveau geschat 

en dragen alle componenten bij aan de toename: de helft komt voor re-

kening van de natuurlijke aanwas, de andere helft is het gevolg van het 

positieve migratiesaldo (waarvan 2/3 deel binnenlands en 1/3 buiten-

lands). Ook op de Noord-Veluwe zijn de migratiesaldi positief maar is de 

bijdrage aan de bevolkingsgroei relatief bescheiden. Het leeuwendeel 

van de groei komt voort uit de natuurlijke aanwas (80%), de binnenland-

se migratie draagt slechts 5% bij en de buitenlandse migratie 15%. Van 

alle Gelderse regio’s zal de Vallei volgens de prognose de hoogste de-

mografische groei doormaken. De natuurlijke aanwas is uitzonderlijk 

hoog. De regio herbergt 12% van de Gelderse bevolking maar brengt 

naar verwachting 38% van de toekomstige natuurlijke aanwas voort. 

                                                   
10 Hedenmorgen 2006-2040, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Daarnaast vormt de instroom van buitenlandse migranten een belangrij-

ke groeicomponent. Ook hierbij staat de Vallei aan de kop en is de om-

vang van het geraamde buitenlandse migratiesaldo zelfs tweemaal ho-

ger dan in Stadsregio terwijl deze regio qua inwonertal driemaal zo groot 

en veel meer verstedelijkt is. Het binnenlandse migratiesaldo is voor de 

demografische groei van de Vallei van geen betekenis en wordt voor de 

periode 2010-2015 op vrijwel nul geschat. 

 

beroepsbevolking In 2009 en 2010 werd de ontwikkeling van het arbeidsaanbod gedomi-

neerd door de invloed van de conjunctuur, in de komende jaren zullen 

ook de structurele factoren zich weer laten gelden. De matige conjunctu-

rele vooruitzichten blijven echter hun stempel drukken op de geraamde 

groeivoet. Als gevolg van de regiospecifieke bevolkingsgroei, leeftijdsop-

bouw en arbeidsparticipatie zijn de verwachtingen over het groeitempo 

van het regionale arbeidsaanbod uiteenlopend. De verschillen in de pe-

riode 2011-2015 verlopen grotendeels volgens het hiervoor besproken 

patroon van de demografische groei. De Achterhoek en de Vallei vormen 

opnieuw de uitersten met een gemiddelde groei van -0,2% en 0,9%. In 

de Stedendriehoek valt de aanwas geheel stil en voor Rivierenland mar-

keert de groeiprognose van 0,2% een historisch omslagpunt. Deze regio 

kende in het verleden altijd een hoge groei. De Stadsregio en de Noord-

Veluwe ten slotte zullen op de landelijke groei uitkomen (0,5%).  

 

werkgelegenheid Volgens de huidige inzichten zal de werkgelegenheid in de periode 

2011/2015 een bescheiden groei vertonen. De groeiverschillen binnen 

Gelderland zullen naar verwachting niet spectaculair zijn. De toename 

ligt overal rond de 0,9% per jaar. Rivierenland en de Vallei zullen waar-

schijnlijk de sterkste groei doormaken, gevolgd door de Noord-Veluwe 

en vlak daarachter de Stadsregio en de Achterhoek. De Stedendriehoek 

komt in de prognose iets onder het Gelders gemiddelde uit. De relatief 

bescheiden regionale verschillen hebben te maken met een reeds jaren-

lang in gang zijnd proces. De ‘verdienstelijking’ van de economische ac-

tiviteiten heeft zich in de loop van de economische geschiedenis in alle 

Gelderse regio’s voorgedaan en dit zal in de toekomst alleen nog maar 

sterker het geval worden. Door de verhoogde mobiliteit en de revolutio-

naire ICT-ontwikkelingen zijn veel vormen van dienstverlening niet meer 

gebonden aan de traditionele vestigingsplaatsen. Overal nemen de 

landbouw en de industrie in betekenis af en zijn de diensten al jaren de 

enige bron van structurele banengroei. Hierdoor convergeert de econo-

mische structuur van de regio’s en komt de groeipotentie steeds dichter 

bij elkaar te liggen. Monofunctionele economische structuren in de klas-

sieke betekenis komen op regionale schaal in Gelderland niet meer voor. 

Wel is er sprake van een zekere regionale specialisatie, maar het gaat 

dan meer om accentverschillen. 

 

werkloosheid In alle regio’s is de werkloosheid in 2009/2010 toegenomen. In de ko-

mende jaren zal naar verwachting overal een gestage daling optreden. 

De werkloosheid in de Achterhoek, Rivierenland, de Vallei en op de 

Noord-Veluwe, liggen structureel onder het gemiddelde. In alle vier de 

regio’s moet er rekening mee worden gehouden dat tegen 2015 de 

spanning op de arbeidsmarkt weer voelbaar wordt. Binnen Gelderland 

zal In de Stedendriehoek en de Stadsregio het werkloosheidniveau het 
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hoogste blijven maar op in vergelijking met Nederland is de situatie nor-

maal.  

   

 
Een doorkijk naar 2040 

11

 
 

 In de Gelderse toekomstscenario’s wordt een beeld gepresenteerd van 

de mogelijke situatie in 2040. Er zijn vier varianten uitgewerkt. Hoewel 

de ontwikkelingen in de scenario’s zeer divers verlopen en de band-

breedte erg groot is, zijn er ook gemeenschappelijke kenmerken. Be-

paalde trends lijken onafwendbaar, welk scenario zich ook zal voltrek-

ken. In de eerste plaats is dat de afnemende bevolkingsgroei en de ver-

grijzing. Zelfs in het scenario waarin de bevolkingsgroei op peil blijft, is 

de dynamiek nog maar een flauwe afspiegeling van het verleden. Vooral 

de groei van de beroepsbevolking valt scherp terug. Afgezet tegen het 

verleden zakt het tempo van de banengroei sterk in. In drie van de vier 

scenario’s wordt de hoge productiegroei uit het verleden niet meer ge-

evenaard, terwijl - als gevolg van de voortschrijdende technische ontwik-

kelingen - de stijging van de arbeidsproductiviteit juist sneller zal verlo-

pen. Dit betekent dat de productie met steeds minder mensen kan wor-

den gerealiseerd. Dit resulteert in een daling van de werkgelegenheid, of 

op zijn best in een matige groei. Ondanks de trage aanwas van de be-

roepsbevolking zal de werkgelegenheidsomvang niet groot genoeg zijn 

om de bevolking aan volledige werkgelegenheid te helpen. Gemiddeld 

over alle scenario’s bedraagt de werkloosheid 5% van de Gelderse be-

roepsbevolking. In alle scenario’s overtreft de economische groei de be-

volkingsaanwas. Daardoor neemt de welvaart per hoofd van de bevol-

king toe, ook in het scenario met de laagste groei.  
 

Een verdere teruggang van de landbouw en de industrie lijkt onvermijde-

lijk. Naast alle directe consequenties, gaat dit ook nog gepaard met be-

langwekkende nevenverschijnselen. Zo ontstaat door het decimeren van 

de landbouw ook een landschappelijk (onderhouds)probleem. Met de te-

rugloop van de industrie gaan niet alleen veel industriële arbeidsplaatsen 

verloren, maar ook in de dienstverlening en valt het draagvlak weg voor 

innovatie en technologische vernieuwing.  
 

Tot 2020 ontstaat er jaarlijks nog een zekere behoefte aan nieuw bedrij-

venterrein. In het hoogste groeiscenario valt de vraag daarna bijna volle-

dig weg. In de drie andere scenario’s zal onder invloed van de afne-

mende werkgelegenheid(sgroei) het totale benodigde areaal bedrijven-

terrein op den duur zelfs krimpen. 
 

 

Om de risico’s van klimaatverandering beheersbaar te houden, heeft de 

EU langetermijndoelstellingen voor temperatuurstijging geformuleerd. 

Om dat te bereiken moeten de emissies van broeikasgassen drastisch 

gereduceerd worden (in 2020 tot ongeveer 30 procent onder het niveau 

van 1990 en daarna nog verder). Dit wordt in geen enkel scenario ge-

haald. Integendeel, op lange termijn zullen het energiegebruik en de 

emissie van broeikasgassen in de twee scenario’s met de hoogste groei 

                                                   
11 Dit hoofdstuk is ontleend aan de Provinciale Ecobnomische Verkenning 2010-2015, Bureau Economisch 

Onderzoek, Provincie Gelderland 
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structureel blijven stijgen, in de twee laagste groeiscenario’s treedt wel 

een vermindering op maar is de afname bij lange na niet voldoende. 

 

Gemiddelde procentuele groei per jaar van de bevolking, beroepsbevolking en de werkgelegenheid volgens 

de vier Gelderse toekomstscenario’s, per WGR-gebied (inclusief de niet-Gelderse gemeenten) 
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Regionale dynamiek

12

 

 

Stedendriehoek 

 

 

De economische structuur van de Stedendriehoek vertoont geen 

bijzondere kenmerken. De regio voldoet in hoge mate aan het ge-

middelde Gelderse beeld en ook de regionale groei van de bevol-

king en beroepsbevolking was de afgelopen vijf jaar een afspiege-

ling van het Gelderse ontwikkelingsbeeld. De banengroei is wel 

achtergebleven waarbij alle sectoren onder het Gelders gemiddelde 

presteerden. De Stedendriehoek kende daardoor in de voorbije pe-

riode de laagste banengroei van alle regio’s. De regio heeft al jaren 

een positief migratiesaldo (zowel binnenlands als buitenlands). Dit 

saldo speelt een beslissende rol in de demografische ontwikkeling 

van de regio. De natuurlijke aanwas is betrekkelijk laag, maar door 

de instroom van buitenaf is de bevolkingsgroei toch gemiddeld ge-

weest. Dit zal de komende jaren veranderen. De Stedendriehoek 

balanceert volgens de nieuwste bevolkingsprognose op de rand van 

krimp. Mede als gevolg daarvan valt de aanwas van de beroepsbe-

volking in de periode 2011/2015 vrijwel stil en zal de banengroei 

iets onder het Gelders gemiddelde duiken. In 2010 is de werkloos-

heid oplopen tot 5,5%. In de komende jaren zal dit weer langzaam 

verminderen tot 4,5% 2015. De negatieve effecten van de recessie 

zijn dan ten dele weer ingelopen. Op lange termijn moet in deze re-

gio rekening worden gehouden met een structureel lagere dyna-

miek dan gemiddeld. De bevolkings- beroepsbevolkings- en werk-

gelegenheidsgroei zullen in de periode tot 2040 allen onder het Gel-

derse gemiddelde uitkomen Het aandeel ouderen in de bevolking is 

in de Stedendriehoek wat hoger dan in Gelderland en de toename 

voltrekt zich sneller. Na de Achterhoek is de Stedendriehoek de 

meest vergrijsde regio van Gelderland. 

 

Achterhoek De Achterhoek wordt gekenmerkt door een trage (beroeps)bevol-

kingsgroei, een toenemende vergrijzing en een lage werkloosheid. 

Traditionele activiteiten als de landbouw en industrie zijn voor Ne-

derlandse begrippen nog in vrij hoge mate aanwezig. De trage ba-

nengroei werd voornamelijk veroorzaakt door de werk-

gelegenheidsverliezen in de landbouw. Wanneer de landbouwsec-

tor buiten beschouwing wordt gelaten, dan blijkt de totale werkgele-

genheidsgroei in de Achterhoek nauwelijks onder te doen voor Gel-

derland. De agrarische sector in de Achterhoek kampt al jaren met 

grote werkgelegenheidsverliezen. In geen enkele andere Gelderse 

regio voltrekt de afkalving zich zo snel. De nadruk ligt sterk op stag-

nerende sectoren als de akkerbouw en de veehouderij. De neiging 

om gronden aan de landbouw te onttrekken voor alternatieve aan-

wendingen neemt toe (woningbouw, industrieterrein, wegen, natuur 

en recreatie). Dit proces brengt de leefbaarheid en kwaliteit van het 

landelijk gebied in gevaar. De sociaal-culturele structuur komt onder 

druk te staan. Bovendien zal het karakter van het landschap ingrij-

pend worden aangetast. Tegenover deze bedreigingen staan echter 

ook nieuwe kansen. Onder invloed van de wereldvoedseltekorten 

                                                   
12 Dit hoofdstuk is ontleend aan de geactualiseerde Provinciale Economische Verkenning 2010-2015, Bureau 

Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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stijgen de landbouwprijzen, diervriendelijke en biologische land-

bouw zijn groeimarkten en de toepassing van landbouwproducten 

als energiebron opent nieuwe perspectieven. Mogelijk dat hierdoor 

de negatieve trend in de landbouw kan worden omgebogen. Door 

de typische werkgelegenheidsstructuur is de werkgelegenheid voor 

hoger opgeleiden beperkt. Jongeren moeten voor het volgen van 

hoger onderwijs de regio verlaten en zijn na de opleiding meestal 

aangewezen op een baan buiten de Achterhoek. Hierdoor wordt de 

regio al jarenlang geconfronteerd met een vertrekoverschot van 

jongeren. Als eerste regio in Gelderland is de Achterhoek recentelijk 

geconfronteerd met een krimpende bevolking en de omvang daar-

van zal de komende jaren verder toenemen. Daardoor zal de regio 

in de periode 2011/2015 geconfronteerd worden met een lichte af-

name van de beroepsbevolking van 0,2% per jaar. De werkgele-

genheidsgroei zal daarentegen niet zo veel bij de Gelderse achter-

blijven waardoor de werkloosheid ook de komende jaren structureel 

onder het Gelderse gemiddelde blijft en er een zekere krapte op de 

arbeidsmarkt ontstaat. Dit beeld komt ook uit de langetermijnscena-

rio’s tot 2040 naar voren, ongeacht welk van de vier toekomstsce-

nario’s zich zal ontrollen. 

 

Stadsregio 

 

Als gevolg van de specifieke sectorstructuur van de Stadsregio 

(veel overheid, onderwijs en gezondheidszorg en relatief weinig in-

dustrie en landbouw) is de economische groei in de afgelopen jaren 

wat achter gebleven bij de Gelderse trend. De werkgelegenheids-

ontwikkeling beweegt zich echter rondom het Gelderse gemiddelde. 

De Stadsregio heeft de afgelopen vijf jaar een relatief hoge bevol-

kingsgroei doorgemaakt. De toekomstige bevolkingsgroei wordt op 

het landelijke groeitempo geschat. Ook de beroepsbevolking neemt 

overeenkomstig het landelijke tempo toe en ligt daarmee belangrijk 

boven het Gelderse gemiddelde. 41% van de beroepsbevolking be-

hoort tot de categorie hoger opgeleiden (Nederland 33%). Dit hoge 

aandeel kan verklaard worden door de aanwezigheid van hoog-

waardige werkgelegenheid en uit de aanwezigheid van veel hoger -

onderwijsinstellingen. Op langetermijn zal de werkloosheid in deze 

regio – evenals nu - boven het Gelderse gemiddelde liggen, maar 

erg dramatisch zijn de verschillen niet meer. De tijd dat de werk-

loosheid in deze regio tot de hoogste van Nederland behoorde lijkt 

definitief overwonnen. Over het algemeen is de werkloosheid sterk 

geconcentreerd binnen de stedelijke gemeenten Arnhem en Nijme-

gen. Eén op de drie Gelderse werklozen woont in Arnhem of Nijme-

gen. In bepaalde opzichten vertoont de werkloosheidsstructuur de 

typische kenmerken van de grotestadsproblematiek. Meer dan de 

helft van de werklozen is niet of nauwelijks geschoold (maximaal 

VMBO). Gemiddeld heeft één op de vier werklozen een allochtone 

achtergrond en ongeveer 40% van alle werklozen is al langer dan 

twee jaar zonder werk.  

 

Rivierenland 

 

Van oudsher bezit de economische structuur in Rivierenland een 

zwaarder accent op agrarische en industriële activiteiten. De zake-

lijke dienstverlening en de vervoerssector zijn in Rivierenland echter 

snelgroeiende activiteiten, waardoor de structuur in de loop der tijd 
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breder is geworden en steeds meer naar het Gelderse gemiddelde 

neigt. Het zwaartepunt van de activiteiten in de landbouw ligt in Ri-

vierenland op de groeisegmenten tuinbouw en glastuinbouw. Door 

de geografische ligging en de goede multimodale ontsluiting van het 

gebied is Rivierenland een gewilde locatie voor (landelijke) distribu-

tie en groothandelsactiviteiten. De logistieke sector (groothandel + 

transportsector) is intussen uitgegroeid tot een belangrijke econo-

mische activiteit met 20% van de totale regionale werkgelegenheid. 

Rivierenland bezit een grote dynamiek en kent al tientallen jaren 

een krachtige economische groei en een hoge werkgelegenheids-

creatie. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een van de snelst 

groeiende regio’s van Nederland. Mede daardoor is de werkloos-

heid laag. Met betrekking tot het binnenlandse migratiesaldo heeft 

zich in Rivierenland een omslag voltrokken van positief naar nega-

tief. In de periode 1988-2000 was er steeds een groot vestigings-

overschot, in de meer recente jaren is dat omgeslagen naar een 

vertrekoverschot. Vanwege de relatief jonge bevolkingsopbouw in 

Rivierenland blijft de natuurlijke aanwas de komende jaren nog re-

delijk op peil, dat de geraamde bevolkingsgroei tot 2015 toch laag is 

komt omdat in de bevolkingsprognose rekening is gehouden met 

een negatief migratiesaldo. Mede daardoor zal de aanwas van het 

arbeidsaanbod stagneren. Voor Rivierenland markeert dit opnieuw 

een historisch omslagpunt. De banengroei zal naar verwachting nog 

wel bovengemiddeld verlopen. De werkloosheid is in het recessie-

jaar 2009 sneller dan gemiddeld toegenomen en ligt intussen een 

fractie boven het Gelderse percentage. In de komende jaren zal de 

situatie zich echter herstellen en zakt de werkloosheid weer onder 

het gemiddelde. In de Gelderse toekomstscenario’s wordt voor Ri-

vierenland op langetermijn gerekend op een bovengemiddelde be-

volkinggroei en economische dynamiek en een relatief lage werk-

loosheid.  

 

De Vallei 

 

Het karakter van de Vallei wordt bepaald door de landschappelijke 

en natuurlijke waarden van het gebied. Delen van de Vallei behoren 

tot de meest favoriete vakantiegebieden van Nederland. Tezamen 

met het gunstige woonklimaat, de goede ontsluiting en de centrale 

ligging in Nederland is de regio een aantrekkelijk vestigingsgebied, 

zowel voor de bevolking als voor het bedrijfsleven. De omvang van 

de landbouw in totaliteit is weliswaar gemiddeld, maar in het seg-

ment pluimveehouderij is de regio een belangrijke speler. Daar-

naast is de regio gespecialiseerd in de foodsector. Tien procent van 

de totale werkgelegenheid in de Vallei is gelokaliseerd in de zoge-

naamde Food Valley. De universitaire opleiding en het Gelderse 

speur-en ontwikkelingswerk op dit gebied zijn vrijwel geheel ge-

concentreerd in deze regio. Op het gebied van de bevolking en de 

beroepsbevolking was De Vallei in de afgelopen periode de snelst 

groeiende regio van Gelderland en de werkloosheid is laag, zowel 

nu als in de toekomstprojecties. De bevolkingsgroei bedroeg de af-

gelopen periode het drievoudige van de Gelderse. Dit wordt veroor-

zaakt door enerzijds de samenstelling van de bevolking (meer jonge 

gezinnen) en anderzijds de hoge vruchtbaarheid (meer kinderen per 

gezin). De Vallei is de minst vergrijsde regio van Gelderland. Ook 
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de banengroei was hoog en behoort tot de top van Gelderland. 

Hoewel de regio grenst aan de Randstad is deze positieve ontwik-

keling vrijwel niet toe te schrijven aan overloop uit de Randstad, 

maar gaat het voornamelijk om autonome banengroei van het zit-

tende bedrijfsleven. Van alle Gelderse regio’s zal de Vallei volgens 

de prognoses tot 2015 de hoogste demografische groei doormaken. 

In vergelijking met het verleden zal de banengroei in de komende 

jaren sterk terug vallen, maar afgezet tegen Gelderland blijft de 

groei hoog. Ook in de lange termijnscenario’s komt de Vallei naar 

voren als de meest dynamische regio van Gelderland.  

 

Noord-Veluwe 

 

De economische structuur van de Noord-Veluwe vertoont geen bij-

zondere kenmerken. De bevolking, beroepsbevolking en werkgele-

genheid hebben zich in de afgelopen 5 jaar allen wat sneller ont-

wikkeld dan in Gelderland. In de projectie tot 2015 zal dit niet alleen 

zo blijven maar zelfs nog iets geprononceerder worden. Op de lan-

getermijn wordt echter een ontwikkeling verwacht die neigt naar het 

algemene Gelderse beeld. De bevolkingsgroei op de Noord-Veluwe 

verliep lange tijd vrij traag maar in de meest recente jaren ligt de 

groei boven het Gelderse gemiddelde. Deze ombuiging heeft te 

maken met veranderingen in de binnenlandse migratiestromen Het 

structurele vertrekoverschot - dat lange tijd de demografische ont-

wikkeling domineerde - is in de loop der jaren steeds minder nega-

tief geworden. In de bevolkingsprognose is deze trend verder door-

getrokken en zijn de toekomstige migratiesaldi positief, maar de bij-

drage aan de bevolkingsgroei is relatief klein. De werkloosheid op 

de Noord-Veluwe ligt onder het Gelderse gemiddelde. Niet alleen 

nu, maar door de jaren heen. Ook in de tweede helft van de jaren 

tachtig, toen de Gelderse werkloosheidssituatie een na-oorlogs 

dieptepunt beleefde, bedroeg het werkloosheidspercentage op de 

Noord-Veluwe slechts de helft van de het Gelderse (6% vs. 12%). 

Dit fenomeen lijkt zich ook nu weer voor te doen. Overal is de werk-

loosheid als gevolg van de Kredietcrisis behoorlijk gestegen, maar 

op Noord-Veluwe was de toename uiterst bescheiden. Zowel voor 

2015 als op langetermijn wordt voor deze regio een lage werkloos-

heid voorzien. Zelfs in het scenario waar de Gelderse en nationale 

werkloosheid structureel op een hoog niveau ligt. 

  

 De Gelderse uitgangspositie in de Econo-

mische Agenda van Nederland 
13

 
 

Inleiding 

 

Al jaren leeft in politiek- en ondernemend Nederland de ambitie om 

ons land naar de top 5 van duurzame kenniseconomieën in de we-

reld te brengen (Nederland staat nu op plaats 1014). Om deze ambi-

tie te kunnen realiseren is een groot aantal maatregelen en verande-

ringen nodig. In het laatste rapport15 dat door het inmiddels opgehe-

                                                   
13 Dit hoofdstuk is ontleend aan het rapport De Gelderse uitgangspositie in de Economische Agenda van Ne-

derland, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
14 Op de lijst van het World Economic Forum (2009), GCI 2009-2010 
15 Nederland 2020: terug in de top 5. De Economische Agenda: Innovatief, Internationaal, Involverend.  
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ven Innovatieplatform is uitgebracht wordt daartoe een aanzet gege-

ven. In de Economische Agenda ‘Nederland 2020: terug in de top 5’ 

stelt het Innovatieplatform dat de Nederlandse economie versneld 

moet veranderen om de concurrentiekracht te versterken en er wordt 

gepleit voor de opzet van modern industriebeleid. De Nederlandse 

concurrentiekracht staat onder druk. Het economische en politieke 

zwaartepunt verschuift naar Azië, de grondstoffen op aarde raken 

op. De economische crisis heeft financiële gevolgen voor burgers, 

overheid, financiële instellingen en bedrijven. Bovendien zullen de 

kosten voor de zorg en de AOW in de komende jaren stijgen door de 

vergrijzing, de omschakeling naar een meer duurzame samenleving 

vergt hoge investeringen en het Nederlandse aardgas raakt op. Daar 

staat tegenover dat Nederland een sterke basis heeft met een aantal 

mondiale innovatieve sectoren en een goed ontwikkelde diensten-

sector. Veel internationale bedrijven zijn in Nederland gevestigd en 

ons land exporteert relatief veel. Tegelijkertijd is er een aantal ern-

stige knelpunten: Nederlandse bedrijven investeren relatief weinig in 

research & development (R&D), er zijn weinig snelgroeiende bedrij-

ven en de ondernemingsgeest is onvoldoende ontwikkeld. Daar-

naast is er te weinig focus en regie in onderwijs en onderzoek en zijn 

er zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, aldus het Innovatie-

platform. Met vertegenwoordigers uit onderwijs, onderzoek, bedrijfs-

leven en overheid heeft het platform een toekomstvisie ontwikkeld 

voor een fundamentele versterking van de Nederlandse economie in 

2020: Nederland als innovatief, internationaal georiënteerd en invol-

verend land. Om deze visie te realiseren en zo de Nederlandse eco-

nomische basis structureel te versterken, zijn een aantal aanbeve-

lingen opgesteld die in vier thema’s zijn geclusterd: 

 

A.    Modern industriebeleid 
 

1. Nederland moet verder bouwen aan de terreinen waarin het 

excelleert, de zogenaamde sleutelgebieden:  

- High Tech Systemen en Materialen; 

- Flowers & Food; 

- Water; 

- Chemie; 

- Creatieve Industrie. 

2. Investeer in deze sleutelgebieden en creëer mogelijkheden 

voor toekomstige groeigebieden zoals duurzame energie 

en producten en diensten voor een vergrijzende bevolking. 

3. Verhoog de publieke investeringen in onderwijs, onderzoek, 

innovatie en ondernemerschap. 

4. Breng meer focus, samenhang en regie in het innovatie- en 

onderzoeksbeleid en creëer sterkere toppen in onderwijs 

en onderzoek door differentiatie en taakverdeling tussen 

kennisinstellingen te bevorderen.  

5. Versterk de ontwikkeling van vijf tot zes onderscheidende 

innovatiecampussen van internationale allure. 

6. Ontwikkel grootschalige innovatieproeftuinen met de over-

                                                                                                                                           
   Innovatieplatform, april 2010. 



 

    

40 

                                                                        

heid als launching customer16 op thema’s als zorg, mobili-

teit en duurzaamheid. 

 

B.   Internationale bedrijven en export  
 

1. Werf grote bedrijven die zich hier willen vestigen en die 

goed aansluiten bij de sterkte van de Nederlandse produc-

tiestructuur - de sleutelgebieden - door de aantrekkelijkheid 

van Nederland als vestigingsplaats te versterken voor ken-

nisintensieve globale bedrijven en nieuwe globale spelers 

uit Azië en de opkomende markten. 

2. Trek gericht internationaal talent aan. 

3. Versterk de branding van Nederland. 

 

C.   Een ondernemende cultuur 
 

1. Bevorder initiatieven en veranker ondernemerschap in on-

derwijsprogramma’s van het primair, voorgezet en middel-

baar (beroeps)onderwijs.  

2. Verminder de administratieve lastendruk voor onderne-

mers: ga uit van het high trust principe en differentieer re-

gelgeving voor bedrijven zodat kleine en snelgroeiende on-

dernemers sneller personeel in vaste dienst kunnen ne-

men.  

3. Stel geen extra nationale eisen aan financiële instellingen 

voor kapitaalratio’s bovenop de Europese regelgeving. 

 

D.   Een innovatieve dienstensector 
 

1. Versterk de kennisinfrastructuur op het terrein van 

diensteninnovatie: haal internationaal toptalent (bijv. uit de 

VS) naar Nederland, intensiveer de samenwerking met an-

dere Europese landen om de kennisopbouw te versnellen 

en creëer betere opleidingen op HBO-instellingen en uni-

versiteiten die zich specialiseren in diensteninnovatie, in 

samenwerking met het bedrijfsleven. 

2. Neem belemmeringen weg: ga soepeler om met 24 uur / 7 

dagen dienstverlening en verbeter het vestigingsbeleid. 

3. Stimuleer de export van diensten door bijvoorbeeld sector-

bundeling. 

 

Een aantal van deze nationale aandachtspunten komen – toege-

spitst op de provinciale situatie - ook voor in het Gelderse Sociaal-

economische Beleidsplan 2007-2011 ‘Maak het in Gelderland’. 

Daarbij gaat het om de volgende raakpunten: 

 

Triangle      

Versterken innovatievermogen    

Ondersteuning regionale clusters   

Regeldruk minimaliseren    

Startersbeleid      

Arbeidspotentieel versterken    

                                                   
16 iemand die strategisch wil meedenken en bereid is nieuwe ontwikkelingen te implementeren 
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Acquisitiebeleid      

Economische missies naar China    

Investeren in fysieke bedrijfsomgeving   

Profileren van de vrijetijdseconomie   

 

In dit hoofdstuk wordt voortgeborduurd op de nalatenschap van het 

Innovatieplatform. Voor zover relevant zal per thema worden ge-

poogd de Gelderse situatie in kaart te brengen zodat de gedachte- 

en ideeënvorming over het Gelderse economische beleid op lange-

termijn ook kan worden bezien in het licht van de door het Innova-

tieplatform voorgestelde Economische Agenda voor Nederland. 

Daarbij wordt de Gelderse situatie zo veel mogelijk vergeleken met 

de andere Nederlandse provincies. In een aantal gevallen is ook een 

Europese vergelijking gemaakt. Achtereenvolgens zal aandacht 

worden besteed aan: 

- Sleutelgebieden; 

- R&D-inspanningen & Onderwijsniveau; 

- Bedrijvenacquisitie; 

- ICT; 

- Ondernemerschap & Starters. 

 

Sleutelgebieden17 

 

Van de zes door het Innovatieplatform benoemde sleutelgebieden is 

Gelderland alleen overtuigend gespecialiseerd in het cluster Food, 

nutrition and flowers. Op de gebieden Hightechsystemen en -

materialen en Creatieve industrie is de situatie gemiddeld. De Zake-

lijke en financiële diensten zijn minder dan gemiddeld vertegenwoor-

digd en activiteiten in het sleutelgebied Water- en deltatechnologie 

zijn sterk ondervertegenwoordigd. Gesommeerd over de zes sleu-

telgebieden is de Gelderse specialisatie gemiddeld en in verhouding 

tot de betekenis van de totale Gelderse economie. Omdat Gelder-

land een grote provincie is met ca. 12% van de totale Nederlandse 

werkgelegenheid kan de massa (het aandeel van Gelderland in het 

Nederlandse cluster) als bovengemiddeld worden gekwalificeerd. 

Ondanks het feit dat de Gelderse specialisatie maar beperkt is zijn 

de Gelderse ontwikkelingen dus toch van grote betekenis voor de 

nationale sleutelgebieden. Vooral in vestigingen is de massa groot. 

In vier van de zes sleutelgebieden verkrijgt Gelderland een hoge 

score. Door het grote aantal relatief kleine vestigingen scoort de 

massa in banen soms een categorie lager maar de groeipotentie in 

de betreffende sleutelgebieden is door het hoge aantal vestigingen 

wel hoog. 

                                                   
17 De volgende sectoren zijn benoemd tot Sleutelgebieden: 1. Food, nutrition and flowers,  2. Hightech-

systemen en -materialen, 3. Water- en deltatechnologie, 4. Chemie, 5. Creatieve industrie, 6. Zakelijke en fi-

nanciële diensten. Het Kabinet Rutte heeft in het verlengde van de adviezen van het Innovatieplatform 9 topsec-

toren aangewezen: 1. Agtrofood, tuinbouw en uitgangsmaterialen, 2. High Tech, 3. Hoofdkantoren, 4. Energie, 

5. Logistiek, 6. Creatieve industrie, 7. Life sciences & Health, 8. Chemie, 9. Water. Dit zijn – net zo als bij de 

Sleutelgebieden - sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. In zogenaamde topteams hebben onderne-

mers, wetenschappers en de overheid gezamenlijk aan adviezen gewerkt waarin zij aangeven met welke maat-

regelen de sector kan blijven concurreren op de wereldmarkt. De 9 topsectoren overlappen voor een belangrijk 

deel de 6 Sleutelgebieden, alleen het sleutelgebied Zakelijke en financiële diensten is niet als topsector aange-

wezen en er zijn drie Topsectoren opgenomen die niet tot de Sleutelgebieden werden gerekend: Energie, Logis-

tiek, Life scienes & Health. Daarnaast is het fenomeen Hoofdkantoren als topsector aangemerkt.. 
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 Van de Gelderse regio’s is de productiestructuur van Zuidwest-

Gelderland het meest georiënteerd op de sleutelgebieden. De regio 

is in drie van de zes gebieden in hoge mate gespecialiseerd (Food, 

nutrition and flowers, Hightechsystemen en –materialen, Water- en 

deltatechnologie). Daarna volgt de Achterhoek met een duidelijke 

focus op twee gebieden (Food, nutrition and flowers, Hightech-

systemen en –materialen). Uitgedrukt in werkgelegenheid is in Arn-

hem/Nijmegen de structuur het minst gefocust op de sleutelgebie-

den. De specialisatie in vestigingen – en daarmee de groeipotentie - 

is echter over de hele linie hoog, met uitzondering van het cluster 

Food, nutrition and flowers. Ook de Veluwe is weinig gefocust op de 

sleutelgebieden. Alleen het cluster Food, nutrition and flowers is in 

sterke mate vertegenwoordigd. Doordat de economische betekenis 

van de Veluwe groot is (bijna net zo belangrijk als Arn-

hem/Nijmegen) is de massa in deze twee regio’s toch van betekenis 

voor de nationale sleutelgebieden, zowel wat betreft het aantal ba-

nen als het aantal vestigingen.  

 

R&D-inspanningen en On-

derwijsniveau 

 

De inspanningen van het Gelderse bedrijfsleven op het gebied van 

Research en Development is met een aandeel in Nederland van 

10% redelijk in evenwicht zijn met de economische betekenis van 

Gelderland. De R&D-activiteiten van universiteiten en research in-

stellingen zijn in Gelderland relatief groot met respectievelijk 14- en 

16% van het Nederlandse totaal. 

 

In de EU wordt gemiddeld 1,8 % van het BBP besteed aan R&D. Dit 

aandeel wordt door de EU als ontoereikend beoordeeld om de con-

currentiepositie te kunnen behouden. Dit heeft op termijn verstrek-

kende gevolgen voor de positie in de wereld en de welvaart van de 

bevolking. Ook Nederland komt niet verder dan 1,8 %. Gelderland 

doet het daarentegen beter met 2,1 %. Deze sterke Gelderse positie 

is het gevolg van het feit dat de R&D-activiteiten van universiteiten 

en research instellingen in Gelderland relatief groot zijn. De EU-

norm dat 2/3 deel van de uitgaven door het bedrijfsleven moet wor-

den gepleegd en 1/3 deel door de overheid wordt dan ook niet ge-

haald. Gemiddeld in de EU wordt de norm wel gehaald maar het be-

drijfsleven in de EU besteedt niet meer dan 1,2 % van het BBP aan 

R&D. In Gelderland is de situatie nog zorgelijker en bedragen de uit-

gaven van het bedrijfsleven slechts 0,9 %. De EU-doelstelling dat 

tegen 2010 de onderzoeksuitgaven (overheid + bedrijfsleven) 3% 

van het BBP moeten bedragen zal in Gelderland met aan zekerheid 

grenzende waarschijnlijkheid niet gehaald worden. 

 

Wordt de Gelderse situatie op het gebied van R&D, innovatie, 

technologie en hoger onderwijs afgezet tegen de regio’s van de EU, 

dan valt op dat Gelderland een wisselende klassering behaald. Bij 

de relevante beroepen en de uitgaven voor R&D  verkeert 

Gelderland ergens in de middenmoot van het best scorende 

kwartiel. Hiervoor is al opgemerkt dat het Gelderse cijfer voor R&D-

uitgaven enigszins is geflatteerd door de dominantie van de 

overheidsuitgaven. Het aantal onderzoekers in relatief erg laag en 
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ligt in meer dan de helft van de EU-regio’s op een hoger niveau. De 

aanwezigheid van medium- en high-tech industrie scoort daar nog 

ruimschoots onder met plaats 206 van de 241 regio’s. Op het gebied 

van de scholingsgraad van de bevolking (voltooide tertiaire oplei-

ding) is de Gelderse positie vergelijkbaar met veel goedgeschoolde 

regio’s in het westen van Europa, maar het is geen topklassering. 

Binnen Nederland bekleedt Gelderland op de beschouwde aspecten 

veelal een middenpositie. 

 

Net als in veel andere westerse landen en regio’s loopt het aandeel 

van de industrie in de totale werkgelegenheid van Gelderland terug. 

Voor de innovatie-agenda is dit en zorgelijke ontwikkeling. De indu-

strie vormt een drijvende kracht in de economie. Belangrijke delen 

van de dienstensector en het leeuwendeel van de export en de in-

vesteringen zijn gekoppeld aan de industrie. De aanwezigheid van 

(hoogwaardige) industrie is een absolute randvoorwaarde voor pro-

ductiviteitsgroei, innovatievermogen, technologische ontwikkeling en 

de opkomst van kennisintensieve bedrijvigheid. De uitstralingseffec-

ten van de industrie zijn groot en belangwekkend. Een arbeidsplaats 

in de Gelderse industrie genereert via het proces van toe- en aanle-

veringen gemiddeld 0,9 arbeidsplaats elders. Van alle economische 

activiteiten heeft de industrie daarmee de grootste uitstraling. Op dit 

moment biedt de Gelderse industrie nog werk aan 109.000 mensen. 

De industriële productie staat echter onder een hevige wereldwijde 

concurrentie. Gecombineerd met de Kredietcrisis en de afgenomen 

concurrentiekracht van Nederland staat de bedrijfstak daardoor on-

der zware druk. Tussen 2001 en 2010 heeft dit geleid tot een afna-

me van de industriële werkgelegenheid in Gelderland met bijna 

25.000 banen. Maar ook los van de conjuncturele situatie wordt het 

voortbestaan van de industrie bedreigd. Naast de verplaatsing van 

productiecapaciteit naar lagelonenlanden moet worden gevreesd dat 

ook (delen van) de R&D-activiteiten op den duur naar het buitenland 

verdwijnen. 

 

Bedrijvenacquisitie 

 

 

Het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is een onder-

deel van het Ministerie van Economische Zaken en richt zich - in 

samenwerking met de regionale ontwikkelingsmaatschappijen - op 

de acquisitie van nieuwe buitenlandse vestigingen en uitbreidings-

investeringen waarvoor Nederland in concurrentie ligt met de landen 

om ons heen. Voorts wordt begeleid en bemiddeld bij het zoeken 

van een vestigingslocatie voor de betrokken bedrijven. In de afgelo-

pen 4 jaar was het NFIA betrokken bij ruim 600 projecten van buiten-

landse investeerders in Nederland. Hiermee was in totaal een inves-

teringsbedrag gemoeid van 4,7 miljard euro en zullen naar verwach-

ting op termijn ca. 13.000 arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Het 

Gelderse aandeel in het nationale werkgelegenheidseffect bedraagt 

voor de periode 2006-2009 6% (ofwel 800 banen). Afgezet tegen de 

economische betekenis van Gelderland (11- á 12% van Nederland) 

is dit aandeel aan de lage kant. Dit resultaat wordt vooral bepaald 

door de achterblijvende ontwikkelingen in de laatste twee jaar. In de 

voorgaande jaren 2001-2007 bedroeg het aandeel gemiddeld nog 

10%. In de komende jaren moet duidelijk worden of de teruggang 
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structureel is of dat het een incidentele gebeurtenis betreft. 

ICT 

 
Voorwaarde voor deelname aan de informatiemaatschappij is de 

toegang tot Internet, dat wil zeggen de beschikbaarheid van elektro-

nische apparatuur zoals computers en een internetverbinding. Ne-

derland heeft binnen de EU het hoogste percentage huishoudens 

met internettoegang (zowel smal- als breedband) en het hoogste 

gebruik. De zeven best ontsloten Europese regio’s liggen allen in 

Nederland (met Gelderland op de 6deplaats). Binnen Nederland is 

Gelderland een goede middenmoter, in de Europese context is Gel-

derland één van de topregio’s.  

 

Ondernemerschap & Starters 

 
De mate van ondernemerschap in een land wordt bepaald door het 

aantal personen in de beroepsbevolking dat kiest voor ondernemer-

schap (de zogenaamde ondernemersquote). Uit recent benchmark-

onderzoek blijkt dat de Nederlandse ondernemersquote relatief hoog 

is (12 %). Uit een nadere provinciale analyse blijkt dat de Gelderse 

ondernemersquote op het niveau van het Nederlands gemiddelde 

ligt. De provinciale verschillen binnen Nederland kunnen grotendeels 

verklaard worden uit de sectorstructuur van de regionale economie. 

Vooral de aanwezigheid van sectoren als landbouw, bouwnijverheid, 

horeca en overige dienstverlening spelen een beslissende rol (in de-

ze sectoren is het aandeel zelfstandigen relatief hoog). Het feno-

meen ‘starters’ bezit geen specifieke regionale dimensie. De geogra-

fische verdeling van het aantal starters over de provincies is vrijwel 

gelijk aan de geografische verdeling van het totale aantal vestigin-

gen en de bevolking. Niet de plaats in Nederland is bepalend voor 

het aantal starters maar de regionale massa van de economische 

activiteiten en de omvang van de bevolking. 

 

 

 Werkgelegenheidsontwikkelingen bij een 

aantal speerpuntsectoren van beleid
18

 
 

foodcluster In het Food cluster waren in Gelderland in 2009 bijna 44.000 men-

sen werkzaam, 4,5% van de Gelderse werkgelegenheid. Dat zijn 

1.670 banen (3,7%) minder dan in 2000. Het banenverlies binnen de 

voedingsmiddelenindustrie (vooral slachterijen) is voor een belang-

rijk deel de oorzaak van de minder gunstige ontwikkeling. Het Food 

Cluster is binnen Gelderland vooral geconcentreerd in de Vallei. De 

ontwikkelingen in de Vallei zijn in vergelijking met de andere regio’s 

opvallend gunstig. De gemeenten met de meeste banen in het clus-

ter zijn Wageningen, Ede en Nijkerk. Ook de gemeente Barneveld 

telt in het cluster nog 1.100 banen. 

 

                                                   
18  WGR-regio’s exclusief de niet-Gelderse gementen Dit hoofdstuk is ontleend aan de PWE-rapportage 2009, 

Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 2010 
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Bron: PWE 2009 
 

 
healthcluster Met 15.710 banen is het Health cluster goed voor een aandeel van 1,6% 

van de Gelderse werkgelegenheid. Het Health cluster is nog niet erg 

omvangrijk. Wel lijkt er sprake van bovengemiddelde groei en enige con-

centratie in Nijmegen/Arnhem. Ruim 14% van alle banen in het Health 

cluster is te vinden in Nijmegen. Hierbij is het UMCN nog niet meegeteld. 

Overigens geldt voor zowel het Food- als het Health cluster dat omvang 

en ontwikkeling afhankelijk zijn van de gevolgde afbakening; in het kader 

van dit PWE onderzoek is gebruik gemaakt van een “strakke” afbakening 

op basis van sbi-codes, aansluitend op definities in het kader van Pieken 

in de Delta. De omvang van clusters kan hierdoor onderschat worden. 

Wordt de Health sector geoperationaliseerd als Medische sector dan 

geldt dat het cluster goed is voor 14% van de Gelderse werkgelegen-

heid. De sector heeft de afgelopen jaren dan een groei doorgemaakt van 

ruim 30%. 
 

Bron: PWE 2009 
 

 

eenmansbedrijven Het aantal eenmansbedrijven is de afgelopen jaren een steeds groter 

deel gaan uitmaken van de bedrijvenpopulatie. In de periode 2008-2009 

groeide het aantal eenmansbedrijven zelfs met ruim 9.300, een onge-

evenaarde toename. Het totaal aantal eenmansbedrijven bedraagt in-

middels 76.290, een aandeel in de bedrijvenpopulatie van 55,2%. De 

meeste eenmansbedrijven zijn te vinden in de Zakelijke dienstverlening  
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Bron: PWE 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
starters 

(20.760) en de Bouwnijverheid (9.920). Dank zij de enorme toename van 

het aantal eenmansbedrijven is ook de bijdrage in de totale werkgelegen-

heid toegenomen. De eenmansbedrijven zijn inmiddels goed voor bijna 

8% van de werkgelegenheid. In 1990 was dat nog geen 3%. Het belang 

van de eenmansbedrijven neemt dus toe. 

 

Het aandeel starters in de totale werkgelegenheid blijkt jaarlijks over de 

afgelopen jaren steeds rond de 1,2% te liggen. De starters zijn verant-

woordelijk voor een groot deel van de werkgelegenheidstoename, maar 

de banengroei bij de overige nieuwe bedrijven is over het algemeen net 

iets groter. Zonder starters/nieuwe bedrijvigheid zou de werkgelegen-

heidsomvang snel teruglopen. Worden de starters gevolgd over een wat 

langere periode dan valt op dat de uitval onder starters weer hoger is dan 

bij de wat oudere bedrijvigheid. De meeste starters zijn te vinden in de 

zakelijke dienstverlening (vooral organisatieadviesbureaus). Daarnaast 

zijn detailhandel en de bouw goed voor een aanzienlijk aandeel van de 

werkgelegenheid bij startende bedrijven. Bij beide sectoren valt een da-

lende tendens waar te nemen. 
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vrijetijdseconomie 

De vrijetijdseconomie (Recreatie & Toerisme) levert een substantiële bij-

drage aan de werkgelegenheid. Ruim één op de zeventien Gelderse ar-

beidsplaatsen hangt samen met de sector recreatie en toerisme. Van het 

totaal aantal arbeidsplaatsen in Gelderland zijn 55.300 banen gelieerd 

aan de vrijetijdseconomie. In procenten van de totale werkgelegenheid is 

dat 5,7%. Het aandeel van de regio’s Arnhem/Nijmegen en de Achterhoek 

bevindt zich hier net boven. Op de Noord-Veluwe werken relatief het 

meeste aantal mensen in de vrijetijdssector in de periode 2000-2009. 

 

De sector Recreatie Toerisme (R&T) heeft zich de afgelopen tien jaar 

gunstiger ontwikkeld dan de overige Gelderse werkgelegenheid. Het ver-

schil met de groei van de totale werkgelegenheidsontwikkeling bedraagt 

gemiddeld 0,5 procentpunt per jaar. De gemiddelde jaarlijkse groei be-

draagt in de periode 2000-2009 1,5%. Op de Noord-Veluwe en in de Val-

lei was de groei van de toeristisch-recreatieve werkgelegenheid relatief 

het hoogst. De verschillen tussen de wgr regio’s zijn relatief gering. De 

toeristische sector in (overig) Nederland ontwikkelt zich overigens nog net 

iets gunstiger dan in Gelderland. 

 
Bron: PWE 2009 
 

 
industrie 

 

De ontwikkelingen in de industrie in termen van werkgelegenheid zijn re-

latief ongunstig, een banenverlies van 6,2%. Tussen 2001 en 2009 gin-

gen er 21.010 banen verloren ofwel een afname van 15,8%. Het banen-

verlies heeft in alle deelsectoren van de industrie plaatsgevonden maar 

vooral bij vervaardiging van elektronica (computers), papierindustrie, me-

taalindustrie, grafische sector en voedingsmiddelenindustrie zijn de afge-

lopen 10 jaren veel banen verloren gegaan.. 
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 Bron: PWE 2009 
 

 
 

In regionaal perspectief valt op dat de regio’s aan de westkant van de 

provincie het relatief gunstig hebben gedaan. Met name het banenver-

lies in de Vallei valt tot op heden mee. Voor de Noord-Veluwe en Ri-

vierenland geldt dat de groeicijfers in de periode tot 2001 dermate 

gunstig waren, dat over de gehele periode 1986-2009 nog een redelij-

ke groei resteert. Maar voor alle regio’s geldt dat het aandeel industri-

ele werkgelegenheid sinds 1986 fors gedaald is. 
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Regionale indeling 
 
 

De gemeentelijke en regionale indeling van alle jaren is herleid naar 

de de toestand per 1-1-2011 

 

WGR Stedendriehoek (SDH) WGR Rivierenland (RIV) 

Apeldoorn Buren 

Brummen Culemborg 

Deventer (Overijssel) Druten 

Epe Geldermalsen 

Lochem Lingewaal 

Voorst Maasdriel 

Zutphen Neder-Betuwe 

 Neerijnen 

WGR Achterhoek (ACH) Tiel 

Aalten West Maas en Waal 

Berkelland  

Bronckhorst WGR De Vallei (VAL) 

Doetinchem Barneveld 

Montferland  Ede 

Oost-Gelre Nijkerk 

Oude IJsselstreek Scherpenzeel 

Winterswijk Wageningen 

  

WGR Stadsregio Arnhem Nijmegen WGR Noord-Veluwe (NV) 

(SAN) Elburg 

Arnhem Ermelo 

Beuningen Harderwijk 

Doesburg Hattem1 

Duiven Heerde1 

Groesbeek Nunspeet 

Heumen Oldebroek 

Lingewaard Putten 

Millingen a/d Rijn  

Mook en Middelaar (Limburg)  

Nijmegen  

Overbetuwe  

Renkum  

Rheden  

Rijnwaarden  

Rozendaal  

Ubbergen  

Westervoort  

Wijchen  

Zevenaar  

  

 
 

 

1 Heerde en Hattem behoren formeel tot het WGR IJssel / Vecht, 
maar zijn in deze studie toegevoegd aan WGR Noord-Veluwe 
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COROP Veluwe COROP Arnhem/Nijmegen  

Apeldoorn Arnhem 

Barneveld Beuningen 

Ede Doesburg 

Elburg Druten 

Epe Duiven 

Ermelo Groesbeek 

Harderwijk Heumen 

Hattem Lingewaard 

Heerde Millingen aan de Rijn 

Nijkerk Nijmegen 

Nunspeet Overbetuwe 

Oldebroek Renkum 

Putten Rheden 

Scherpenzeel Rijnwaarden 

Voorst Rozendaal 

Wageningen Ubbergen 
 Westervoort 
 Wijchen 
 Zevenaar 

  

COROP Achterhoek COROP Zuidwest-Gelderland 

Aalten Buren 

Berkelland Culemborg 

Bronckhorst Geldermalsen 

Brummen Lingewaal 

Doetinchem Maasdriel 

Lochem Neder-Betuwe 

Montferland Neerijnen 

Oost Gelre Tiel 

Oude IJsselstreek West Maas en Waal 

Winterswijk Zaltbommel 

Zutphen  
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