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INLEIDING

In de jongste economische geschiedenis zijn globalisering en technologische vooruitgang
de dominante factoren. Factoren die in de toekomst  alleen nog maar aan gewicht zullen
toenemen. Dit leidt tot nationale en internationale verschuivingen van de economische
zwaartepunten. Met het oog daarop moeten voortdurend strategische keuzes worden
gemaakt over economische hervormingen en de daarmee samenhangende ruimtelijke
vraagstukken. Op tal van terreinen zullen fundamentele aanpassingen en veranderingen
worden doorgevoerd. Bij het ontwerpen van een adequate Gelderse beleidsstrategie is
kennis van de economische situatie en ontwikkeling belangrijk, evenals de beschikbaarheid
van een toekomstscenario waarin de gevolgen van bepaalde trends en beleidskeuzes
zichtbaar worden. 

Over deze materie is de afgelopen jaren veel onderzoek verricht (verschillende jaargangen
van de Provinciale Economische Verkenning (PEV) en de Provinciale Werkgelegenheids-
enquête (PWE),  Bureau Economisch Onderzoek). Ten behoeve van het opstellen van een
nieuw Sociaal Economisch Beleidsplan wordt in dit rapport een compilatie gepresenteerd
van de beschikbare analyses en toekomstsverkenningen. Hierin wordt op hoofdlijnen inzicht
verschaft in de economische ontwikkeling van Gelderland. Voor meer gedetailleerde
gegevens wordt verwezen naar de oorspronkelijke rapportages.

In het eerste eerste hoofdstuk is over de afgelopen vijfentwintig jaar een globale ontwikke-
lingsanalyse van de Gelderse economie opgenomen. In het derde hoofdstuk  wordt een
scenario geschetst voor de komende vijfentwintig jaar. Op het draaipunt van verleden en
toekomst is in hoofdstuk 2 een intermezzo opgenomen over het internationale goederen-
vervoer, de Gelderse infrastructuur en de positie van Gelderland in de buitenlandse
investeringen. In de hoofdstukken 4 en 5 wordt aandacht geschonken aan de verschillende
deelregio’s van Gelderland. Hoofstuk 6 tenslotte bevat een samenvatting van het Onderzoek
Ruimte voor Bedrijven.
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1Dit hoofdstuk is samengesteld op basis van de uitgebreidere analyses in de rapportages van de Provinciale

Werkgelegnheidsenquête en de  Provinciale Economische Verkenning (Bureau Economisch Onderzoek, afdeling

Economische Zaken, Provincie Gelderland) . De gegevens zijn -voor zover mogelijk- geactualiseerd.
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1 GELDERSE TRENDS IN DE NEDERLANDSE EN EUROPESE CONTEXT1

een economische ontwikkelingsanalyse vanaf de jaren zeventig tot heden

Inleiding

De overlevingskansen en de expansiemogelijkheden van het Gelderse bedrijfsleven zijn in de eerste
plaats afhankelijk van de internationale concurrentiekracht van Nederland als vestigingsplaats. In
vergelijking daarmee  zijn de specifieke provinciale omstandigheden van secundair belang. Met het
voortschrijden van de Europese integratie zullen op den duur echter veel verschillen verdwijnen op het
gebied van de klassieke vestigingsplaatsfactoren als beloningsniveau, belastingklimaat, arbeidsom-
standigheden en milieuwetgeving. Waren dit vroeger nog sterk onderscheidende factoren, met de
toenemende Europese regelgeving, de voorgenomen invoering van de EURO en de globalisering van de
economie worden de internationale verschillen steeds kleiner. Als complement hiervan worden de
regionale omstandigheden steeds belangrijker (ligging ten opzichte van economische Europese
zwaartepunten, leef- en woonklimaat, opleidingsniveau van de bevolking, beschikbaarheid bedrijfsterrein,
congestie- en ontsluiting van de regio etc.) Regionale omstandigheden worden voor de ruimtelijke alloca-
tie van economische activiteiten een dominante factor. Niet alleen voor de allocatie binnen Nederland
maar ook in groter verband  binnen de Europese Unie. De economische bemoeienis van de provincie is
voor een belangrijk deel 'voorwaarden scheppend' en beoogd juist de regionale vestigingsplaatsfactoren
te verbeteren. Het provinciale beleid is daardoor mede bepalend voor de regionale ontwikkelingskansen
op lange termijn. Voor een adequate beleidsontwikkeling is  inzicht in de Gelderse situatie, ontwikkeling
en structuur onontbeerlijk. Gezien de sterke verwevenheid met Europa en het grote belang dat de
Europese Commissie hecht aan de identiteit en ontwikkeling van regio’s, is het bovendien interessant om
Gelderland in een breder verband te plaatsen, zowel qua plaats als qua tijd. Daarom wordt in dit hoofdstuk
een lange-termijn-analyse gepresenteerd van de Gelderse economie. Hierin wordt geschetst welke
macro-economische ontwikkeling Gelderland de laatste 25 jaar heeft door gemaakt, welke trends daaruit
naar voren komen  en hoe deze zich verhouden ten opzichte van Neder-land en de Europese Unie.

Omgevingsfactor

Nederland kent binnen de Europese Unie een opvallende ontwikkelingsgeschiedenis. In de jaren zeventig
werden bepaalde economische problemen internationaal aangeduid als de ‘Hollandse ziekte’ (o.a. hoog
begrotings- en financieringstekort, afnemende concurrentiekracht van het bedrijfsleven, een lage
arbeidsparticipatie en een snel stijgende werkloosheid). De ontwikkelingen en institutionele veranderingen
nadien hebben een omslag bewerkstelligd. Het financieringstekort is teruggedrongen, de
concurrentiekracht van het bedrijfsleven is versterkt, de werkgelegenheid stijgt en de werkloosheid daalt.
De Nederlandse investeringen liggen Europees gezien al decennia lang op een tamelijk hoog niveau. Op
dit moment staat internationaal het zogenaamde. ‘poldermodel’ dan ook in hoog aanzien.

Algemeen beeld



2 waar in dit hoofdstuk gesproken wordt over werkgelegnheid wordt steeds bedoeld ‘banen van 12 uur of meer’,

tenzij anders vermeld.
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Ruim vijfentwintig jaar geleden verkeerde de westerse economieën wereldwijd in een langdurige recessie.
De economische groei in Gelderland bleef in die jaren achter bij de Nederlandse en de werkloosheid
steeg sneller. Vanaf 1984 treedt internationaal een gestaag economisch herstel op. De Gelderse
economie heeft daarvan naar verhouding sterk geprofiteerd. Voor Gelderland is het midden van de
tachtiger jaren een keerpunt in de recente economische geschiedenis.  Het regionaal product steeg meer
dan gemiddeld, de werkgelegenheid nam sneller toe, het besteedbaar inkomen per inwoner groeide
harder en de werkloosheidsdaling was groter. De ontwikkelingen tonen aan dat de Gelderse economie
gevoeliger is voor conjunctuurbewegingen dan de Nederlandse. Het algemene economische beeld van
de laatste jaren wordt bepaald door de gunstige wereldconjunctuur en de hoge economische groei in
Nederland. In vergelijking met de Europese Unie steken de Nederlandse ontwikkelingen opmerkelijk goed
af. Een steeds groter deel van de Nederlandse groei is toe te schrijven aan de ontwik-kelingen in
Gelderland. De bijdrage van Gelderland aan het nationaal product is de afgelopen 15 jaar trendmatig
toegenomen. In 1985 werd 9,7% van het nationaal product in Gelderland voortgebracht. In 1997 was dat
opgelopen tot 10,7%.

Enige economische kerngegevens

                  Veluwe      Achterhoek      Arnhem/     Zuidwest-      Gelderland       Nederland
                 Nijmegen    Gelderland

1   Bevolkingsomvang 1999, X 1.000 personen 625 376 686 220 1907 15760

2   Beroepsbevolking 12 uur of meer 1999, X 1.000 personen 265 166 307 96 834 6928

3   Banen 12 uur of meer 1999, X 1.000 personen 251 146 276 77 749 6423

4   Werkloosheid 12 uur of meer 1999, X 1.000 personen 5,4 3,5 11,3 1,7 21,9 221

5   Werkloosheidspercentage 1999 2,0 2,1 3,7 1,8 2,6 3,2

6   Regionaal product 1997, X miljard gulden 25 14 28 8 75 699

7   Investeringsquote, 1990/1995 20 21 19 22 20 20

8   Exportquote, 1995 20 23 19 22 21 23

9   Arbeidsproductiviteit, 1997,  X duizend gulden 92 88 93 99 92 100

10 Besteedbaar inkomen per inwoner 1998, X 1.000 gulden 21,5 21,0 21,8 21,3 21,5 22,0

11 Regionaal product per inwoner 1997, X 1.000 gulden 40,3 37,8 41,4 37,2 39,8 44,9

Bron 2 - 5: (geactualiseerde uitkomsten) PEV’98/’99;  1,  6 - 11: CBS

Werkgelegenheid2

Sommige bedrijfstakken hebben al jaren te kampen met marktverlies, sanering en afbouw dan wel kennen
een gestage daling van de werkgelegenheid als gevolg van productiviteitsstijgingen. Andere activiteiten
zijn  opgekomen en  beleefden een periode van grote bloei. In de afgelopen 25 jaar heeft zich daardoor
een belangrijke structuurwijziging voltrokken in de samenstelling van de werkgelegenheid.  Sinds 1973
zijn in Gelderland twintigduizend arbeidsplaatsen in de landbouw  verloren gegaan en dertigduizend in
de nijverheid, In de dienstensector heeft zich een ongekende expansie voor gedaan. In Gelderland nam
de werkgelegenheid toe met bijna een kwart miljoen arbeidsplaatsen. De werkgelegenheidsverliezen in
de landbouw, de industrie en de bouwnijverheid zijn dus ruimschoots gecompenseerd door de groei van
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de dienstensector.
Na een periode waarin de groei gelijk opliep met Nederland, heeft de Gelderse werkgelegenheid  zich
in de jaren negentig beter ontwikkeld. Vooral de Veluwe heeft hieraan bijgedragen. Al een kwart eeuw
lang wordt in deze regio trendmatig een hogere groei gerealiseerd. Nog expansiever was de banencreatie
in Zuidwest-Gelderland. De groei na 1980 bedroeg het dubbele van de Nederlandse. De toename in de
Achterhoek is voor Gelderse begrippen weliswaar  traag, afgezet tegen de EU is ook in deze regio sprake
van een zeer gunstige ontwikkeling. In Arnhem/Nijmegen ten slotte tekent zich de laatste jaren een
geringe doch gestage positieverbetering af. Sinds 1989 vertoont de economie -met korte onderbrekingen-
verschijnselen van een hoogconjunctuur. Vanaf die tijd neemt de werkgelegenheid in Arnhem/Nijmegen
iets sneller toe dan in Nederland. Per jaar gaat het om kleine verschillen. Gesommeerd over meerdere
jaren levert dit uiteindelijk toch een substantiële werkgelegenheidsverbetering op.
De gehele periode overziend kan geconcludeerd worden dat de Gelderse werkgelegenheids-ontwikkeling
sinds 1973 op vrijwel alle fronten boven gemiddeld is verlopen. In de bouw en de industrie bleef het
verlies aan banen beperkt terwijl de groei in de dienstensector belangrijk hoger was. Alleen in de
landbouw was de afkalving groter.

Landbouw

De landbouw vertoont al een aantal decennia hetzelfde beeld: een stijgend productievolume bij een trend-
matig afnemende werkgelegenheid. Door de milieu- en de overschotproblematiek staat de sector onder
zware druk. Met ruim éénvijfde van de totale Nederlandse veestapel is de veehouderij sterk in Gelderland
geconcentreerd (Veluwe en de Achterhoek). Dit betekent dat een navenant groot deel van de markt- en
mestproblematiek zich in Gelderland manifesteert. Het werkgelegenheidsverlies in de landbouw op de
Veluwe en in de Achterhoek ligt dan ook ver boven het landelijk gemiddelde. De landbouwsector in deze
regio's is zeer omvangrijk en de productiestructuur moet als ongunstig worden beoordeeld. De
landbouwsector in Zuidwest Gelderland bezit daarentegen een gunstige structuur (glas- en tuinbouw).
Als gevolg daarvan kon de werkgelegenheid de afgelopen jaren tegen de algemene tendens in stabiel
blijven of zelfs toenemen.

Typering van de industrie

De Nederlandse industrie bestaat voor bijna tweederde deel uit traditionele industrie. In Gelderland is dit
aandeel nog hoger. Ongeveer driekwart van de bedrijfstak kan gerekend worden tot de traditionele indus-
trie. Het aandeel high-tech bedrijven in Gelderland is daarentegen aan de lage kant. In Arnhem/Nijmegen
behoort 23% van de industrie tot de categorie high-tech. Daarmee ligt het Gelderse zwaartepunt van de
high-techbedrijven in deze regio. In de andere Gelderse regio's ligt het accent sterk op de traditionele
industrie.
De Gelderse industrie is door de jaren heen minder exportgeoriënteerd dan de Nederlandse industrie.
Na 1985 is de achterstand geleidelijk kleiner geworden. Intussen ligt de exportquote nog maar twee
procentpunten onder het landelijk gemiddelde.

Afgemeten aan het investeringsniveau van de afgelopen twintig jaar ligt de kapitaalintensiteit in de Achter-
hoek, Zuidwest-Gelderland en op de Veluwe 30 à 40 procent onder het Nederlandse niveau. De situatie
in de regio Arnhem/Nijmegen is sterk in beweging. De kapitaalintensiteit is toegenomen. Begin tachtiger
jaren lagen de investeringen per arbeidsplaats ruim onder het landelijke gemiddelde. Na een
aanhoudende periode van hoge investeringen ligt het niveau thans boven het Nederlandse en bezit de
regio relatief veel high-techbedrijven. 
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In vergelijking met Nederland zijn de industriële bedrijven in Gelderland klein, ligt de arbeidsproductiviteit
onder het gemiddelde en wordt er minder geëxporteerd. De Gelderse industrie is tamelijk arbeidsintensief.
Het aantal banen in de industrie neemt trendmatig af, maar kent de laatste jaren ook korte periodes van
werkgelegenheidsgroei. Met uitzondering van de regio Arnhem/Nijmegen zijn de ontwikkelingen in alle
Gelderse regio’s aanzienlijk minder negatief verlopen dan in Nederland. In de regio Arnhem/Nijmegen
was in de periode 1973-1983 het verlies aan industriële werkgelegenheid zeer groot. Traditionele
sectoren waren vooral gevestigd in de steden Arnhem en Nijmegen. Als gevolg van de concurrentieslag
met de lagelonenlanden werden in vrijwel alle industriële sectoren de meest arbeidsintensieve onderdelen
afgebouwd. Nadien werd in de industrie in Arnhem/Nijmegen veel geïnvesteerd. De huidige bedrijven
kunnen worden gekarakteriseerd als relatief kapitaalintensief en naar verhouding sterk georiënteerd op
hightech.

Regionaal product per inwoner

De economische prestatie van een land of regio kan worden uitgedrukt in het kengetal 'bruto nationaal
product per hoofd van de bevolking'. In de Europese Unie bestaan grote verschillen. Ondanks de zeer
hoge arbeidsproductiviteit bevindt Nederland zich slechts in de modale categorie. Deze bescheiden klas-
sering is te wijten aan de relatief lage arbeidsparticipatie. Het aantal mensen dat bij het arbeidsproces
wordt ingeschakeld is de laatste jaren sterk gestegen en behoort intussen tot het hoogste van Europa.
Meer dan een derde van de beroepsbevolking werkt echter in deeltijd, waardoor het Nederlandse
arbeidsvolume in uren uitgedrukt  naar verhouding nog steeds laag is. In Gelderland is de productie per
inwoner nog lager en ligt ca. 10% onder het Nederlandse niveau. Dit verschil kan ten dele verklaard
worden uit de productiestructuur. Gelderland kent  relatief veel arbeidsintensieve bedrijvigheid met een
lage arbeidsproductiviteit (bv. quartaire dienstverlening en landbouw). Daarnaast heet Gelderland per
1.000 inwoners wat minder banen dan gemiddeld in Nederland. 

Besteedbaar inkomen

Het besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking ligt in Gelderland onder het Nederlands
gemiddelde. In de loop der tijd zijn de verschillen echter kleiner geworden omdat de inkomensgroei na
1984 -het omslagjaar van de economische conjunctuur- in Gelderland sneller is verlopen dan in
Nederland. Op dit moment bedraagt de achterstand nog maar 2% (was 6% in 1984).

Bevolkingsgroei

Gerekend vanaf 1975 is de bevolkingsaanwas in Gelderland tweemaal zo snel verlopen als in de
Europese Unie. De grootste stijgingen vonden plaats in Zuidwest-Gelderland en op de Veluwe. Met name
in Zuidwest-Gelderland is de bevolkingsaanwas krachtig (vier maal het EU-gemiddelde). In Arnhem/-
Nijmegen en vooral in de Achterhoek is de groei naar verhouding traag. 

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie van de Gelderse bevolking -en de ontwikkeling daarvan-  is vrijwel gelijk aan de
Nederlandse. Ook de verschillen tussen de Gelderse regio's zijn  gering. In het verleden was de
arbeidsparticipatie in vergelijking met andere EU-landen laag. In de afgelopen tien à vijftien jaar is de
achterstand volledig ingelopen. Het relatieve aantal mensen dat deelneemt aan het arbeidsproces ligt
intussen boven het Europese gemiddelde. Dit is vooral te danken aan de groei van de deeltijdbanen. In
geen enkel ander land heeft deeltijdarbeid zo’n hoge vlucht genomen. Zowel in Nederland als in
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Gelderland bestaat 37% van de werkgelegenheid uit deeltijdbanen. Daarmee is dit aandeel ruim tweemaal
zo hoog geworden als in de EU. De keerzijde is echter dat de participatie in arbeidsuren gemeten in
vergelijking met andere landen nog steeds laag is.

Beroepsbevolking

De Nederlandse beroepsbevolking ontwikkelt zich conform de gemiddelde Europese trend. De Gelderse
groei lag een fractie boven de Nederlandse. De regionale verschillen in Gelderland lopen parallel aan de
bevolkingsontwikkeling, d.w.z. op de Veluwe en in Arnhem/Nijmegen een iets hogere groei, in de
Achterhoek een bescheiden toename  en in Zuidwest-Gelderland een sterke aanwas.

In de afgelopen decennia is het opleidingsniveau van de opeenvolgende generaties schoolverlaters
steeds hoger geworden. Door dit proces is het scholingsniveau van de beroepsbevolking in de loop der
tijd krachtig gestegen. In 25 jaar heeft zich een ware aardverschuiving voltrokken. In 1970 was nog ruim
40% van alle beroepsbeoefenaren ongeschoold. Op dit moment heeft nog maar 7% alleen basisonderwijs
genoten. Het zwaartepunt is verschoven van ongeschoold naar middelbaar. Het aandeel
hooggeschoolden is verdrievoudigd. Intussen heeft ongeveer een kwart van de beroepsbevolking een
HBO- of universitaire opleiding voltooid. Beroepsonderwijs is het meest voorkomende scholingstype. Meer
dan 70% heeft de één of andere vorm van beroepsonderwijs doorlopen. Voor nog maar 12% is het alge-
meen vormende onderwijs eindniveau.

In drie van de vier Gelderse regio’s ligt het onderwijsniveau van de beroepsbevolking onder het landelijk
gemiddelde, d.w.z. meer LBO/MAVO en minder hoger opgeleiden. Dit geldt voor de Veluwe maar vooral
voor de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de regio
Arnhem/Nijmegen ligt daarentegen boven het Nederlands gemiddelde. Dertig procent behoort tot de
categorie hoger opgeleiden tegen 25% in Nederland.

Werkloosheid

In de jaren rond 1970 heerste op de Nederlandse en Europese arbeidsmarkt bijna volkomen evenwicht.
De werkloosheid kwam niet boven de 2 à 3%. In het daaropvolgende decennium is de werkloosheid sterk
gestegen. De belangrijkste oorzaak is dat de beroepsbevolking sneller toenam dan de werkgelegenheid.
Er ontstond een structureel tekort aan banen. Begin jaren tachtig werd de Europese economie ook nog
op grote schaal geconfronteerd met faillissementen en bedrijfssluitingen. Bijna overal daalde de
werkgelegenheid. Als gevolg daarvan steeg de werkloosheid ook in Gelderland tot een naoorlogs record.
In 1984 trad een kentering op en trok de internationale conjunctuur weer aan. Nederland en Gelderland
kenden vanaf die tijd een sterke banengroei terwijl in de Europese Unie als geheel de werkgelegenheid
maar weinig toenam.

De werkloosheid in de EU beweegt zich al bijna 15 jaar tussen de 8 en 11%. Nederland komt van een
dieptepunt in 1983 toen de werkloosheid 12% bedroeg. Intussen is dit percentage bijna tot eenderde
teruggebracht en behoort Nederland tot de landen met de laagste werkloosheid. Sinds een jaar of tien
kent Gelderland een nog iets snellere economische groei dan Nederland. Hierdoor is langzamerhand het
werkloosheidsniveau onder het landelijk gemiddelde gezakt (Gelderland 2,7%, Nederland 3,2%). Binnen
Gelderland bestaat een tweedeling tussen het meer landelijke gebied met een relatief lage werkloosheid
en het overwegend stedelijke gebied met juist een betrekkelijk hoge werkloosheid.
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Door de grote vraag naar arbeid en de afnemende werkloosheid ontstaan problemen in de perso-
neelsvoorziening. Niet alleen wordt het gekwalificeerde arbeidsaanbod steeds schaarser, maar ook in
kwantitatief opzicht zijn of dreigen er tekorten in bepaalde beroepsgroepen. De moeilijk vervulbare vraag
naar arbeid leidt tot langdurig openstaande vacatures en tot een kleinere werkgelegenheidsgroei dan
mogelijk zou zijn. Anderzijds is het onbenutte arbeidspotentieel groter dan uit de officiële
werkloosheidscijfers blijkt. De geregistreerde werkloosheid wordt (internationaal) gedefinieerd als
degenen zonder werk die staan ingeschreven bij de arbeidsbureaus en die onmiddellijk beschikbaar zijn
voor een baan van tenminste 12 uur per week. Wanneer echter ook degenen worden meegeteld die niet
staan ingeschreven bij het arbeidsbureau maar wel voldoen aan de andere criteria, dan stijgt de
arbeidsreserve in Nederland tot boven de miljoen. Bovendien zal ook een deel van de mensen met een
WAO- of een bijstandsuitkering graag (weer) aan het arbeidsproces deel nemen. De behoefte aan banen
is dus groter dan uit de werkloosheidscijfers blijkt. Bij de huidige omvang van de geregistreerde
werkloosheid en de WAO kan de behoefte aan nieuwe arbeidsplaatsen in Gelderland worden geraamd
op ca. 100.000. Daarnaast zijn er in Gelderland ongeveer 7.000 vacatures, waarvan iets minder dan de
helft moeilijk vervulbaar is.  Het naast elkaar bestaan van moeilijk vervulbare vacatures en een omvangrijk
onbenut arbeidsaanbod duidt op diepgaande kwalitatieve discrepanties. Dit kan zowel betrekking hebben
op de aard en attractiviteit van de aangeboden banen, als op een tekort aan kwalificaties bij de
beroepsbevolking.
Hoewel de werkloosheid belangrijk is teruggedrongen, blijven voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt
de problemen groot, zoals ongeschoolden, bevolking in achterstandswijken van de grote steden,
langdurig werklozen en allochtonen. Om deze categorieën aan een baan te helpen is kennelijk meer
nodig dan economische groei alleen.
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2 INTERMEZZO
internationaal goederenvervoer over de weg, de Gelderse infrastructuur en buitenlandse investeringen

Inleiding

Op het draaipunt van verleden en toekomst is in deze verkenning een intermezzo geplaatst over het
internationale goederenvervoer, de Gelderse infrastructuur en de positie van Gelderland in de buiten-
landse investeringen. 

In de Nota Ruimtelijk Economisch Beleid (Ministerie van Economische Zaken, 1999) wordt opgemerkt dat
Nederland een onlosmakelijk onderdeel is van het Noordwest-Europese kerngebied. De ruimtelijke
structuur van dit Europese kerngebied wordt gedragen door een netwerk van grootstedelijke
concentraties, mainports en de verbindende mega-corridors.

 Ruimtelijk-economische hoofdstructuur Noordwest-Europa

Bron: Ministerie van
Economische Zaken,
Ruimte voor
Economische Dynamiek

Metropool Stedelijk gebied Megacorridor met
buiten metropool spoor en autoweg

In Nederland vormen stedelijke concentraties, mainports en economische ontwikkelingsassen eveneens
de ruggengraat van het binnenlandse ruimtelijk economische netwerk. In dit netwerk bestaat een
toenemende vervlechting van stad en landelijk gebied. De versterking van het ruimtelijk-economische
netwerk is essentieel voor de verankering van de Nederlandse positie in Europa. In de Nota Ruimtelijk
Economisch Beleid worden in dat verband een aantal uitdagingen genoemd:
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    - ruimte voor economische groei en werkgelegenheid (voldoende gedifferentieerde,
representatieve en goed bereikbare bedrijfslocaties);

    - betere benutting van de complementariteit tussen steden en corridors binnen het
ruimtelijk economische netwerk (versterking stedelijk vestigingsklimaat);

    - versterken en uitbouwen van de mainports (het scheppen van de voorwaarden om grote
vervoersstromen efficiënt af te wikkelen);

    - verbetering van de bereikbaarheid (het netwerk kan alleen goed functioneren als de
bereikbaarheid uitstekend is).

De gemeenschappelijke noemer van al deze uitdagingen is te herleiden tot infrastructuur en
bereikbaarheid. In dit intermezzo wordt derhalve nader in gegaan op de Gelderse infrastructuur.
Gelderland maakt als Europese corridorregio deel uit van het economische kerngebied van Nederland.
In dat verband is het interessant te bezien in welke mate het Gelderse hoofdwegennet wordt gebruikt voor
regionaal,- nationaal- en  internationale goederenvervoer.  Ten slotte wordt bezien of de bijzondere positie
van Gelderland -gelegen tussen de twee Europese economische zwaartepunten Randstad en
Ruhrgebied- ook leidt tot buitenlandse investeringen in Gelderland.

 Ruimtelijk-economische hoofdstructuur van Nederland

Bron: Ministerie van Economische Zaken,
Ruimte voor Economische Dynamiek

Stedelijk gebied Ruimtelijk- Hoofdweg als        Hoofdweg
(inclusief Vinex- economische drager
locaties) hoofdstructuur



3 ontleend aan cq. samengesteld op basis van het onderzoek ‘Goederenvervoer over de weg in Gelderland’,

Provincie Geldetrland Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer / abR adviesbureau van roon, 1999
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2.1 Goederenvervoer over de weg in Gelderland3

De provincie Gelderland bevindt zich op het kruispunt van belangrijke goederenvervoersstromen, zowel
op nationaal als op internationaal niveau. In oost-west-richting voert een aanzienlijk deel van het transport
tussen de Nederlandse zeehavens en het (oostelijke) buitenland door Gelderland. Daarnaast vormt
Gelderland het doorvoergebied voor de relaties tussen het grootste deel van westelijk Nederland en het
buitenland. Anderzijds kan de vervoersstroom tussen de noordelijke en zuidelijke provincies en het
aangrenzende buitenland (Noord-Duitsland, België) nauwelijks om Gelderland heen.

De infrastructuur voor het vervoer tussen de Nederlandse zeehavens (Rotterdam-Rijnmond en
Amsterdam-IJmond) en het buitenland, wordt aangeduid met de term 'achterlandverbindingen'. Voor de
achterlandverbindingen staan in hoofdzaak drie modi ter beschikking: de weg, de binnenvaart en het
spoor. De achterlandverbindingen hebben vooral de laatste jaren te maken met een toenemende
verkeersbelasting. Ook qua personenverkeer heeft het Nederlandse auto(snel)wegennet te maken met
stijgende intensiteiten.

De provincie Gelderland heeft drie belangrijke achterlandverbindingen via de weg binnen zijn grenzen,
te weten de rijkswegen A1, A12 en A15. Deze laatste verbinding wordt voortgezet via de A50 of de A325
naar de A12, of via de A50, de A73 en de grensovergang in de A77.

De overheden in Oost-Nederland nemen het voorlopige standpunt in dat een intensivering van het
goederenvervoer over de weg vooral plaats dient te vinden via de zuidelijke as (A15) en minder via de
Rijkswegen over de Veluwe. Er bestaat daartoe behoefte aan een beeldvorming van de huidige
afwikkeling van het goederenvervoer via de Rijkswegen in de provincie Gelderland. De belangrijkste
variabelen daarbij zijn intensiteit, herkomst/bestemming, routekeuze en vervoerde goederensoort.

De verkeersintensiteiten van de meeste Gelderse autosnelwegen vertonen tussen 1986 en 1997 een
groeifactor van 1,5 à 2. De intensiteitstoename van het vrachtverkeer bedraagt tussen 1994 en 1997
gemiddeld 1,2 en maximaal 1,4. Het aandeel van het vrachtverkeer in de intensiteit bedraagt op sommige
wegvakken (A1, A15) meer dan 20%. De intensiteit van het vrachtverkeer is minder gevoelig voor de
spitsperioden dan die van het personenverkeer.

Teneinde een beeld te krijgen van de bestaande situatie is een inventarisatie gemaakt van de belangrijke
verplaatsingsgegevens van het vrachtverkeer, met name intensiteit, herkomst, bestemming en vervoerde
goederen, op verschillende autosnelwegen binnen de provincie Gelderland. Het gaat om de Rijkswegen
A28, A1 (2 locaties), A12, A15 en A18, alsmede de Provinciale weg A325 (zie kaart).
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meetpunt: op weg: ter hoogte van:

1   /  2 A28 Nijkerk
3   /  4 A! Barneveld
5   /  6 A12 Ede
7   /  8 A15 Tiel
9   / 10 A18 Didam Bron: Goederenvervoer over de weg in Gelderland,
11 / 12 A325 Elst Provincie Gelderland Dienst Wegen, Verkeer en Vervoer 
13 / 14 A1 Twello abR adviesbureau van roon, 1999

Intensiteiten, herkomsten en bestemmingen, grensovergangen

De drukste autosnelweg, zowel qua totaal autoverkeer als qua vrachtverkeer, is de A1. Ter hoogte van
Twello passeren in beide richtingen tezamen per etmaal meer dan 14.000 vrachtauto's. Ruim 20% hiervan
is internationaal verkeer in de richting Duitsland; dit verkeer passeert voor de helft de grensovergang in
de A1 bij Oldenzaal en voor 13% de N342 bij Denekamp. Voorts is 11% regionaal verkeer
(verplaatsingsafstand minder dan 40 km), voornamelijk in de relatie Apeldoorn-Deventer.
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Intensiteiten en het aandeel vrachtverkeer daarin op een aantal meetpunten in Gelderland, werkdagjaar-
gemiddelde

           motorvoertuigen X 1.000  aandeel vrachtverkeer in totaal in %
                    totaal   vrachtverkeer

A28 Nijkerk 58 11 16
A! Barneveld 69 11 16
A1 Twello 66 15 22
A12 Ede 60 8 14
A15 Tiel 40 8 21
A18 Didam 28 3 12
A325 Elst 43 4 9

Bron: Goederenvervoer over de weg in Gelderland, abR adviesbureau van roon, Provincie Gelderland dienst Wegen, Verkeer en

Vervoer

De A12 is de tweede autosnelweg qua totaal-intensiteit. Het aandeel vrachtverkeer is met 14% relatief
klein. De A12 heeft het grootste aandeel internationaal vrachtverkeer. Dit verkeer kiest voor 57% de
grensovergang in de A12 bij Bergh en voor 20% die in de A77 bij Gennep. De belangrijkste relaties zijn:
Randstad Zuid - Arnhem e.o., Utrecht Oost - Ede/Wageningen en Randstad Zuid - Liemers/Achterhoek
(samen ruim 20%). 

De A15 heeft een aanzienlijk kleinere intensiteit dan de A12, maar het percentage vrachtverkeer is groter
(21%). Het internationale vrachtverkeer passeert de grens vooral via de A77 bij Gennep (52%); voorts
via de A12 bij Bergh (14%). De belangrijkste relaties zijn: Zuidwest-Nederland - Nijmegen/Betuwe Oost,
Randstad Zuid - Nijmegen/Betuwe Oost en Zuidwest-Nederland - Liemers/Achterhoek (samen 35%).

De A28 heeft relatief weinig internationaal vrachtverkeer in de richting Duitsland. De belangrijkste relaties
zijn: Randstad Zuid - Noord-Nederland, Zuidwest-Nederland - Noord-Nederland en Utrecht Oost - Veluwe
West (samen 33%). De A18 en vooral de A325 hebben een meer regionaal karakter. Het aandeel
vrachtverkeer is navenant klein.

Achterlandverbindingen

De A1, A12 en A15 maken deel uit van het net van achterlandverbindingen. Op deze achter-
landverbindingen is van het totaal vrachtverkeer ruim 20% internationaal verkeer in de richting Duitsland.
Het 'echte' achterlandverkeer (Rotterdam/Rijnmond - buitenland en Amsterdam/IJmond - buitenland)
varieert van 3% (A1) tot 8% (A15). Van het totale internationaal vrachtverkeer heeft ongeveer 75% een
Nederlands rit-einde dat ten westen van Gelderland ligt. Van het vrachtverkeer via de
achterlandverbindingen dat binnen Nederland blijft, heeft 57% een herkomst of bestemming in Gelderland.
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Rotterdam-Rijnmond

82.000 verplaatsingen goederenvervoer
over de weg per werkdag, waarvan 6.900
een buitenlandse bestemming of
herkomst heeft

Richting Duitsland
 
- Nordrhein-Westfalen 48%
- Duitsland Noord en Oost 19%
- Duitsland Zuid 25%
- overige landen   8%

Richting België
 
- Antwerpen 37%
- overig België 46%
- Frankrijk 15%
- overige landen   2%

Verdeling veplaatsingstypen vrachtverkeer op een aantal meetpunten in Gelderland, werkdagjaar-
gemiddelde, totaal = 100%

       regionaal        nationaal      internationaal

A28 Nijkerk 16 78 6
A! Barneveld 17 65 18
A1 Twello 11 68 21
A12 Ede 18 56 26
A15 Tiel 13 68 19
A18 Didam 22 67 11
A325 Elst 51 38 11

Bron: Goederenvervoer over de weg in Gelderland, abR adviesbureau van roon, Provincie Gelderland dienst Wegen, Verkeer en

Vervoer

De regio Rotterdam-Rijnmond genereert of verleent doorgang aan 82.000 verplaatsingen in het
goederenvervoer over de weg (per werkdag tussen 7.00 en 19.00 uur). Ongeveer 8% van dit verkeer
heeft een herkomst of bestemming in het buitenland. Van deze bijna 7000 ritten heeft 40% een relatie in
de richting Duitsland en verder; de andere 60% voert in de richting België.

ø
2.900

   ù 4.000
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Van het internationale vrachtverkeer dat de regio Rotterdam verlaat of binnenkomt via de A20 of de A15
zal het grootste deel via de provincie Gelderland (moeten) rijden. Het goederenvervoer in de richting
Duitsland verdeelt zich voornamelijk over de volgende 4 grensovergangen:

aandeel in het grensoverschrijdenden vrachtverkeer richting Duitsland:

A1 Oldenzaal 12%
A12 Bergh 16%
A77 Gennep 14%
A67 Venlo 58%

Herkomst en bestemming

In deze paragraaf wordt de herkomst- en bestemming van het vrachtverkeer via de verschillende
wegvakken in Gelderland nader beschreven.

A28 NIJKERK
De herkomsten van het vrachtverkeer via de A28 (richting Zwolle) liggen vooral in de Randstad en de
provincie Utrecht. Rotterdam is de belangrijkste herkomstgemeente (10%). De bestemmingen zijn
verspreid over de noordelijke provincies (45%), maar er is tevens een sterke concentratie op de Veluwe,
met een bijna even groot percentage. De belangrijkste bestemmingsgemeenten zijn dan ook relatief dicht
bij de plaats van waarneming gelegen. In de andere richting gelden ongeveer dezelfde getallen, uiteraard
onder verwisseling van 'herkomst' en 'bestemming'. Dit geldt ook op de andere locaties.

A1 BARNEVELD
Het herkomstenpatroon van het vrachtverkeer via de A1 in de richting Apeldoorn wordt tamelijk scherp
begrensd door de Randstad en de provincie Utrecht. De bestemmingen zijn voor ruim 40% op de Veluwe
en voor bijna 20% in Salland of Twente gelegen. Voorts heeft 22% een buitenlandse bestemming, vooral
in het noordelijk en oostelijk deel van Duitsland.

A1 TWELLO
Bij het vrachtverkeer via de A1 in de richting Deventer is een tamelijk sterke concentratie van de relaties
tussen Veluwe en Randstad enerzijds en Overijssel (Twente en Salland) anderzijds waarneembaar. De
relatie Apeldoorn-Deventer betreft 8% van het vrachtverkeer. Het aandeel van de buitenlandse
bestemmingen bedraagt 19%. De achterlandverbindingen maken ruim 3% uit van het totaal vrachtverkeer
in beide richtingen tezamen.

A12 EDE
De gemeenten Utrecht en Veenendaal hebben met beide 9% een groot aandeel in de herkomsten van
het vrachtverkeer via de A12 in de richting Arnhem. Voorts zijn de herkomsten verspreid over de provincie
Utrecht en de gehele Randstad. De bestemmingen zijn vooral gelegen in de zuidwestelijke Veluwe
(gemeente Ede), Arnhem, Nijmegen en de Liemers. Ruim 25% heeft een buitenlandse bestemming; voor
het merendeel betreft dit Duitsland.

A15 TIEL
Rotterdam levert als gemeente het grootste aandeel (15%) in de herkomsten van het vrachtverkeer via
de A15 in de richting Nijmegen. Voorts is er een tamelijk gelijkmatige spreiding van herkomsten over
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West- en Midden-Brabant en het zuidelijke deel van de Randstad. De bestemmingen zijn vooral
geconcentreerd in de Betuwe en het Rijk van Nijmegen. Bijna 20% heeft een buitenlandse bestemming.
De achterlandverbindingen (Rotterdam-Rijnmond - buitenland en Amsterdam-IJmond - buitenland) maken
8% uit van het totaal vrachtverkeer in beide richtingen tezamen.

A18 DIDAM
Arnhem is met bijna 9% de belangrijkste herkomstgemeente van het vrachtverkeer via de A18 in de
richting Doetinchem. Voorts is er een diffuus spreidingspatroon van herkomsten over het grootste deel
van Nederland ten westen van de lijn Zevenaar-Zwolle. De bestemmingen beperken zich voornamelijk
tot de Achterhoek en het oostelijk deel van de Liemers.

A325 ELST
Het verkeer via de A325 bevindt zich voor bijna 30% in de relatie Arnhem-Nijmegen. Het verkeer in de
richting Nijmegen heeft daarnaast een diffuse verdeling van herkomsten, voornamelijk over het oostelijk
deel van Gelderland, terwijl verspreide bestemmingen over de gehele zuidelijke helft van Nederland
voorkomen.



4 Deze paragraaf is gebaseerd op het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan van Gelderland. De hier opgenomen

tekst is opgesteld door de afdeling Verkeer en Vervoer, cluster Mobiliteitsbeheersing, mei 2000
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2.2 Beleid ten aanzien van de Gelderse infrastructuur4

Wegen

In de provincie Gelderland hebben de A1, A2, A12, A15 A50 en A73 een belangrijke functie bij het
bereikbaar houden van de economische centra die van nationaal belang zijn. Het Rijk is daarvoor eerst
verantwoordelijke. De provincie is evenwel betrokken bij de volgende procedures:

A15 (doortrekking)
Het Ministerie van V&W heeft een trajectnota MER uitgebracht, maar daarna de procedure stopgezet. De
provincie is gestart met een verkenning onder welke voorwaarden (deelname marktpartijen, juridische
mogelijkheden) het project door andere (markt)partijen kan worden voortgezet.

A50/A73 (doortrekking/verbreding)
Voor de doortrekking van de A73 en de verbreding van de  A50 (Grijsoord-Waterberg) is een MER in
voorbereiding. Medio 2003 is de trajectnota (en de inspraak daarover) gereed. Daarna volgt een besluit
over de uitvoering. Daadwerkelijke uitvoering wordt niet voor 2007 voorzien. 

A18 (aanleg)
Het Ministerie van V&W heeft een trajectnota MER gemaakt. Vervolgens is de procedure stopgezet omdat
binnen het MIT geen financiën zijn gereserveerd. Er is overleg met het Ministerie over een gefaseerde
uitvoering. De problematiek bij Eibergen wordt als meest klemmend ervaren.

A2 (verbreding)
Het tracébesluit zal in 2000 worden genomen. Er wordt afgekoerst op een verbreding naar 2 x 3 rijstroken.
Tegelijk is ook een startnotitie MER in voorbereiding gelet op de verkeerssituatie na 2010.

A12 (verbreding)
De MER is in 2001 gereed. Het tracébesluit wordt naar verwachting in 2002 genomen. Realisatie wordt
niet voor 2005 verwacht

A1 (verbreding)
Een startnotitie MER naar de verbreding van de A1 is recentelijk gestart.

De economische centra van Gelderland moeten bereikbaar blijven. Daartoe moeten maatregelen worden
genomen die zowel liggen op het terrein van de provincie als van gemeenten. Deze maatregelen worden
onder meer uitgewerkt in de Wegennetvisie. Daarin staat aangegeven welke functie de provinciale wegen
moeten krijgen (in relatie tot bereikbaarheid en veiligheid). De neerslag van deze maatregelen vindt plaats
in het jaarlijks bij te stellen Werkenprogramma van de dienst WVV waarin staat aangegeven welke
maatregelen aan provinciale wegen in dat jaar worden gestart dan wel uitgevoerd. Naast doorstroming
en verkeersveiligheid in het algemeen is de provincie bezig de doorstroming van het Openbaar vervoer
te bevorderen. Ook in dat verband worden de komende jaren infrastructurele maatregelen getroffen op
de provinciale wegen.
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In het kader van het Actieplan Goederenvervoer worden specifieke knelpunten in de bereikbaarheid van
economische centra in beeld gebracht. Op basis hiervan volgen uitvoeringsgerichte programma’s.  Het
gaat concreet om een tiental locaties nabij bedrijventerreinen waar problemen door en voor het
vrachtverkeer als urgent worden beschouwd.
Daarnaast wordt de verkeerssituatie van de Gelderse (binnen)steden als een toenemend probleem
ervaren (bij gemeenten en vervoerders). In dat verband is de provincie begonnen per (groep van)
gemeenten oplossingsrichtingen aan te dragen. Dat kunnen ook oplossingen zijn in de (lokale)
infrastructurele sfeer. 

Spoorwegen

Gelderland beschikt over een relatief uitgebreid netwerk van spoorwegen. Via het spoor worden ten
opzichte van het wegvervoer weinig goederen vervoerd. Het spoorvervoer is op dit moment vooral
geschikt als personenvervoer. De provincie bevordert wel het transport van goederen via het spoor.  Op
een aantal locaties wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de opwaardering of introductie
van (dedicated) overslagmogelijkheden of (openbare) terminals. 
De Betuweroute zal naar verwachting vanaf 2005 operationeel zijn. Via het RSC Valburg worden dan met
name maritieme en continentale containers per spoor afgewikkeld.     

Vaarwegen

Gelderland beschikt over een uitgebreid netwerk aan vaarwegen. De vaarwegen worden veelvuldig
gebruikt voor het internationaal vervoer van (bulk)goederen. Op 80 plaatsen in Gelderland vindt op- en
overslag over water plaats. Bij 10 locaties worden onderzoeken verricht naar de mogelijkheid het vervoer
over water te laten groeien.  Vanaf 2005 zal de haven van Valburg in het vervoer over water een centrale
rol vervullen.   



5 Buck Consultants International, Nijmegen

6 Regionaal economische effecten van buitenlandse industriële dochterondernemingen in Gelderland,

   Rijksuniversiteit Utrecht, 1996

7 Gelders perspectief in Duitsland, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 1992

8 INPROM (databank van grensoverschrijdende investeringsprojecten in Europa),

   Buck Consultants International, Nijmegen

9 Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland, Den Haag

10 Investeringen waarbij het CEBIN was betrokken, uitgedrukt in procenten van de totale

    buitenlandse investeringen in Nederland (periode 1986 -1999, Jaarverslag Nederlandse Bank)
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2.3 Buitenlandse investeringen in Gelderland

Nederland behaalt bij internationale vergelijkende onderzoeken naar het vestigingsklimaat al een groot
aantal jaren een plaats in de top 5. Recentelijk werd Nederland door het gezaghebbende blad The
Economist op de eerste plaats gezet in een internationaal vestigingsplaatsonderzoek. Soortgelijke
onderzoeken op regionaalniveau geven voor Gelderland een vergelijkbare uitslag. Gelderland komt
steevast in de top voor of behaalt zelfs de eerste plaats. De krachtige economische ontwikkeling van
Nederland en Gelderland -die in vergelijking met bijvoorbeeld de EU zeer gunstig is verlopen- lijkt geheel
in overeenstemming met de hoge internationale klassering van het vestigingsklimaat. In verband daarmee
is het interessant te bezien welke aantrekkingskracht Gelderland de afgelopen jaren heeft uitgeoefend
op buitenlandse investeerders. Hierover worden echter niet uitputtend en systematisch gegevens
bijgehouden zodat over deze materie maar beperkt informatie beschikbaar is. Het totale bedrag aan
buitenlandse investeringen in Nederland is wel bekend (Jaarverslagen Nederlandse Bank), de verdeling
over de provincies echter niet.  Ook is het aantal buitenlandse dochterbedrijven in Nederland in het
verleden geïnventariseerd5. Hieruit kan worden afgeleid dat ruim 11% van de buitenlandse vestigingen
in Gelderland is gevestigd6. Uit ander onderzoek is gebleken dat van alle Duitse dochterbedrijven in
Nederland, 13% in Gelderland is gevestigd7. Deze onderzoeken zijn nadien echter niet meer
geactualiseerd zodat over de recente ontwikkelingen geen harde uitspraken kunnen worden gedaan. Wel
bestaat de indruk dat de laatste jaren relatief weinig nieuwe buitenlandse projecten in Gelderland zijn
gerealiseerd8.

Over de omvang van de buitenlandse investeringen die leiden tot de oprichting of uitbreiding van een
buitenlandse dochteronderneming in Nederland en waarbij het CEBIN9 betrokken is geweest, wordt
jaarlijks gerapporteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar provincies. Voor deze categorie
investeringen kan dus over een lange reeks van jaren de positie van Gelderland worden bepaald. Hierbij
moet echter worden bedacht dat deze gegevens niet zonder meer representatief kunnen worden geacht
voor het gemiddelde gedrag van de buitenlandse investeerder. Ten eerste gaat het voornamelijk om
nieuwe vestigingen. De meeste investeringen in bestaande bedrijven vallen buiten de registratie. De totale
investeringssom waarbij het CEBIN heeft bemiddeld maakt naar schatting ongeveer 5%10 uit van alle
buitenlandse investeringen in Nederland. Ten tweede hebben deze investeringen niet langs een natuurlijk
proces hun geografische bestemming gevonden, maar is het zoekproces door een bemiddelende partij
vormgegeven. Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat de uitkomsten daarvan gelijk zouden zijn aan de
regionale spreiding van de overige 95%.
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Aantal projecten, investeringsbedrag en arbeidsplaatsen van alle CBIN-projecten in de periode 1986-1999
 

       projecten                    investeringsbedrag              arbeidsplaatsen
______________ ____________________ ______________
aantal verdeling in miljoenen verdeling aantal   verdeling 

` in % guldens in %   in %
_____ _______ __________ _______ _____   ________

Groningen 20 2 797 5 1.106   3
Friesland 5 0 197 1 1.190   3
Drenthe 8 1 404 2 789   2
Overijssel 25 2 424 2 1.219   3
Flevoland 22 2 219 1 1.085   3
Gelderland 54 5 601 4 2.436   6
Utrecht 70 7 226 1 1.540   4
Noord-Holland 351 35 2.080 12 10.344   24
Zuid-Holland 214 21 4.321 25 6.733   16
Zeeland 12 1 1.515 9 792   2
Noord-Brabant 125 12 4.234 25 8.305   19
Limburg 97 10 1.979 12 7.665   18

Nederland 1.003 100 16.996 100 43.204   100

Bron: berekend op basis van CBIN-Jaarbeeld 1986 t/m 1999

In de afgelopen 14 jaar was het CBIN betrokken bij ruim 1.000 projecten van buitenlandse investeerders
in Nederland. Hiermee was in totaal een investeringsbedrag gemoeid van bijna 17 miljard gulden en
werden ruim 43.000 directe arbeidsplaatsen gecreëerd.
De ruimtelijke neerslag van deze buitenlandse investeringen is nogal onevenwichtig over Nederland
verdeeld. Het zwaartepunt ligt op Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg. Driekwart van de
projecten, de investeringen en de werkgelegenheidseffecten worden in deze vier provincies gerealiseerd.
Het resterende kwart is verdeeld over de andere acht provincies.
Hoewel het bevolkings- en werkgelegenheidsaandeel van Gelderland 11- á 12% is, komt gemiddeld
slechts 4% van de investeringen waarbij het CEBIN was betrokken, in Gelderland terecht. In het licht van
de goede beoordeling van het Gelderse vestingsklimaat en de goede economische prestatie van de
laatste twee decennia lijkt dit aandeel aan de lage kant.

Voorlopig kan worden geconcludeerd dat het aantal buitenlandse dochterondernemingen in Gelderland
in een redelijke verhouding staat tot de omvang van de totale bedrijvigheid. Er zijn echter aanwijzingen
dat het aantal grensoverschrijdende nieuwe investeringsprojecten in Gelderland de laatste jaren achter
blijft. Vast staat dat het Gelderse aandeel in de CBIN-projecten door de jaren heen laag is. De
achtergrond en oorzaken van deze laatste twee constateringen kunnen zeer divers zijn, en zijn op
voorhand niet te duiden. Zo zou bijvoorbeeld het aanbod van bedrijventerreinen niet altijd even adequaat
kunnen zijn of is het lobby-netwerk ontoereikend. Ook het ontbreken van bepaalde producten- of
bedrijvenclusters in Gelderland zou een verklaring kunnen zijn.
Intussen kan over de oorzaak alleen vrijblijvend worden gefilosofeerd. Om te achterhalen of het Gelderse
vestigingsklimaat of het beleid van de verantwoordelijke  instituties tekortkomingen vertoont, verdient het
aanbeveling deze materie nader te laten onderzoeken.  



11Dit hoofdstuk is samengesteld op basis van de uitgebreidere analyses in de Provinciale Economische Verkenning

‘98/’99, De Gelderse Werkgelegenheid 2020 en De Gelderse Beroepsbevolking 2020  (Bureau Economisch Onderzoek,

afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland) .
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3 DE GELDERSE ECONOMIE IN 202011

een toekomstscenario

Inleiding

Ten behoeve van de provinciale beleidsontwikkeling is een lange termijn beeld van de Gelderse economie
vervaardigd. Het maken van ruimtelijke en economische keuzes beïnvloedt de toekomstige ontwikkeling.
Het realiseren van grootschalige projecten genereert werkgelegenheid en inkomen. Voorts doemen
vragen op als: ’wat zijn de economische gevolgen van de afnemende bevolkingsgroei’ of ‘tot welke hoogte
kunnen de structurele werkgelegenheidsverliezen in de landbouw oplopen’. Het toekomstscenario geeft
een doorrekening van dit soort ontwikkelingen. De gepresenteerde cijfers zijn indicatief. Zij geven de trend
aan waarin de regio’s zich  mogelijk ontwikkelen. Bij de opstelling en doorrekening van het Gelderse
toekomstscenario is uitgegaan van een bevolkingsgroei conform het Streekplan en een benutting van de
economische potenties van Gelderland. Alle andere elementen die een rol spelen bij de toekomstige
(inter)nationale economische  ontwikkeling zijn ontleend aan het CPB-scenario Global Competition. Op
basis  van deze ingrediënten wordt een tentatief beeld geschetst van de  toekomstige ontwikkelingen in
Gelderland. In welke richting de provinciale economie zich uiteindelijk zal bewegen hangt echter in de
eerste plaats af van macro-ontwikkelingen als wereldhandel en technologische vooruitgang.

Realisering van het in deze verkenning geschetste toekomstscenario verlangt op regionaal niveau
belangrijke inspanningen. De gunstige ontwikkeling wordt alleen bereikt wanneer naast de autonome
groei extra groei-impulsen worden gegeven door het benutten van het regionale potentieel. Daarnaast
is een herstructurering van de Nederlandse economie noodzakelijk. Deze herstructurering moet uiteinde-
lijk in de regio's haar beslag krijgen. Dit betekent voor Gelderland niet alleen een upgrading van de
industrie, maar ook het verzilveren van de kansen die in de dienstensector liggen. Dit alles vereist nieuwe
initiatieven van het bedrijfsleven, tijdig inspelen op de (internationale) trends en tenslotte een slagvaardige
regionale overheid die bereid en in staat is de randvoorwaarden te scheppen.

Omgevingsfactor

Het Nederlandse ontwikkelingsscenario ‘Global Competition’ op hoofdlijnen

De Europese samenwerking zal in de toekomst versterken.  Dit leidt echter niet  onmiddellijk tot een
verdergaande  politieke integratie. De lidstaten besluiten in wisselende samenstelling tot samenwerking
op bepaalde  terreinen (het model van de  flexibele integratie). Nieuwe leden kunnen toetreden mits zij
voldoen aan bepaalde eisen.
De economie wordt beheerst door een dynamische technologische ontwikkeling, sterke
internationalisering en een grote rol van het marktmechanisme. De economische groei in Europa en in
Nederland is hoog, er is veel aandacht voor deregulering en liberalisering. De internationale handel bloeit.
Liberalisering, deregulering en een felle concurrentiestrijd leiden tot een sterke economische dynamiek
die belangrijke sociale gevolgen heeft: de flexibilisering van de werktijden zet door, er treden krachtige
individualiseringstendenzen op en de verzorgingsstaat wordt soberder ingericht.  Wel zorgt de overheid
voor een goede uitvoering van klassieke kerntaken op het terrein van onderwijs, infrastructuur en
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openbaar bestuur. Tevens schept de overheid de voorwaarden voor een goede marktwerking. De
voortgaande individualisering uit zich ook in het consumptiepatroon. Uit het sterk gevarieerde wereldwijde
aanbod van goederen en diensten stelt de consument zelf een pakket samen en schept daarmee een
eigen subcultuur. Naast het toenemende gebruik van elektronische apparatuur en een sterke groei op
van de informatietechnologie, is er veel aandacht voor lichamelijke verzorging en recreatie. De hoge
economische groei in dit scenario wordt mede mogelijk gemaakt door de zeer sterke stijging van de
arbeidsparticipatie. Als gevolg van de marktwerking en de hoge banengroei daalt de werkloosheid naar
het lage niveau van 2- á 3%.

Bevolkingsontwikkeling  

De Gelderse bevolking zal in de  komende 25 jaar met 12% groeien. De toename komt vooral tot
uitdrukking in een sterk groeiend aantal mensen in de pensioengerechtigde leeftijd. Deze groep neemt
met meer dan de helft toe. De aanwas aan de onderkant stagneert. Ten opzichte van het verleden zal de
Gelderse bevolkingsontwikkeling op vier punten wijzigen: het groeitempo vlakt af, het migratiepatroon
verandert, de regionale groeiverschillen nemen af en de vergrijzing versnelt.

Het aanbod van arbeid

De demografische veranderingen werken door in de ontwikkeling van de beroepsbevolking. Een tweede
factor van belang is de arbeidsparticipatie (het percentage van de bevolking dat deelneemt of deel wil
nemen aan het arbeidsproces).

De arbeidsparticipatie

In het toekomstscenario wordt uitgegaan van een krachtige stijging van de arbeidsparticipatie van
vrouwen. In 2020 zal de arbeidsparticipatie van vrouwen het hoge niveau  hebben bereikt zoals dat nu
reeds in Zweden en in de Verenigde Staten bestaat. Daarnaast wordt er van uitgegaan dat mensen boven
de 55 jaar langer blijven werken dan nu het geval is.

Ontwikkeling beroepsbevolking

Ondanks de sterk terugvallende bevolkingsaanwas ligt het groeitempo van de beroepsbevolking toch nog
redelijk hoog. Het arbeidsaanbod van mannen blijft de komende vijfentwintig jaar vrijwel gelijk,  het
arbeidsaanbod van vrouwen neemt daarentegen toe met meer dan 50%. Terwijl tot voor kort nog bijna
tweederde deel van het arbeidsaanbod uit mannen bestond, zal in 2020 bijna een evenwicht zijn bereikt.

Tabel 1. Beroepsbevolking (voor banen van 12 uur of meer), gemiddelde jaarlijkse groei,
Nederland, Gelderland en de Gelderse COROP-gebieden 

             Vel              Ach              A/N            ZWG                   Gld Ned
1975-1995 1,3 0,9 1,3 1,8 1,3  1,2
1995-2020 0,9 0,6 0,9 0,9 0,8  0,9

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie Gelderland / CBS; Nationale cijfers

CBS / CPB

Ongeveer de helft van de beroepsbevolking bestaat dan uit vrouwen. Een tweede belangrijke verandering
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speelt zich af in de leeftijdsopbouw: het aantal jongeren daalt met ca. 10% en het aantal
beroepsbeoefenaren boven de 45 jaar verdubbelt.
De afnemende bevolkingsgroei, de vergrijzing en de sterk stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen doet
zich in alle regio’s voor. In de Achterhoek is de groei naar verhouding laag vanwege de verder
voortgeschreden vergrijzing en het vertrek van jongeren. Onder invloed van de sterkere bevolkingsgroei
in Arnhem/Nijmegen zal het aantal jongeren in deze regio minder snel afnemen dan elders. Voor
Zuidwest-Gelderland ten slotte resulteert een groei die niet meer boven het Nederlandse gemiddelde
uitkomt. Dit is in vergelijking met het  verleden een belangrijke trendbreuk.

Ontwikkeling  WAO

De internationale economische dynamiek en de toenemende vergrijzing dwingen de Nederlandse
samenleving tot een scherper WAO-beleid. De omvang van de WAO in Gelderland, uitgedrukt in
procenten van de beroepsbevolking, bedroeg in 1995 12%. Dit zal afnemen tot 10% in 2020. Deze daling
lijkt weinig spectaculair. Toch gaat het om een aanzienlijke reductie. De instroomkans is sterk
leeftijdsafhankelijk. Wanneer de huidige instroomkansen worden geprojecteerd op de vergrijsde bevolking
van 2020, dan zou de WAO in Gelderland stijgen van 95.000 in 1995 tot 155.000 in 2020. In het
toekomstscenario wordt er van uitgegaan dat de instroomkansen door het verscherpte WAO-beleid
worden gehalveerd. Het totale aantal WAO’ers blijft daardoor ongeveer gelijk aan het niveau uit 1995.

De beroepsbevolking naar opleidingsniveau

In vergelijking met het verleden zal het gemiddelde opleidingsniveau in de toekomst nog maar weinig
stijgen. Een van de oorzaken is de verminderde dynamiek. De instroom van hoog opgeleide
schoolverlaters daalt en de uitstroom van ouderen met een relatief lage opleiding gaat minder snel (o.a.
als gevolg van het verscherpte WAO-beleid). Daarnaast zal een belangrijk deel van de groei bestaan uit
de instroom van laag opgeleide migranten.

Allochtone beroepsbevolking

De allochtone beroepsbevolking in Gelderland stijgt van 45.000 in 1995 naar 96.000 in 2020. Deze snelle
groei is het gevolg van enerzijds de voortgaande immigratie en anderzijds de stijgende arbeidsparticipatie.
In 1995 bestond een kwart van de ongeschoolde beroepsbevolking in Nederland uit allochtonen. Dit
aandeel zal toenemen tot 50% in 2020. Hierdoor is het gevaar groot dat de langdurige werkloosheid zich
in de toekomst nog meer dan nu al het geval is concentreert binnen deze bevolkingsgroep.

Economische ontwikkeling

De ontwikkeling van het regionaal product

In het afgelopen decennium is de bijdrage van Gelderland aan het nationaal product met een kleine tien
procent gestegen. In het toekomstscenario wordt uitgaan van een gunstige internationale conjunctuur
waarbij Nederland haar economische positie kan handhaven en op onderdelen  versterken. Dit biedt
perspectief voor een verdere vergroting van het Gelderse aandeel. Het tempo waarin dit gerealiseerd kan
worden neemt echter af. Aan het einde van de prognoseperiode zal de ontwikkeling ten opzichte van
Nederland zelfs iets vertragen. Dit heeft  onder andere te maken met de terugvallende bevolkingsgroei.
De slechte groeiverwachtingen voor de landbouw werken negatief door op de Veluwe en vooral in de
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Achterhoek. De effecten voor het regionaal product worden gecompenseerd door een relatief hoge groei
van de industrie en de bouwnijverheid.

Tabel 2. Gemiddelde jaarlijkse groei van het regionaal product (volumemutatie), Nederland,
Gelderland en de Gelderse COROP-gebieden 

            Vel Ach A/N            ZWG             Gld Ned
1975-1995 2,5 2,2 2,1 3,1 2,4 2,3
1995-2020 3,3 3,3 3,3 3,9 3,4 3,3

Bron 1975-1995: berekend op basis van REJ / CBS; bron 1995-2020 regionaal: Bureau Economische Onderzoek; bron 1995-2020

Nederland: Economie en fysieke omgeving, CPB

Werkgelegenheidsontwikkeling

Ten opzichte van het verleden worden voor Nederland verschillende trendbreuken voorzien: het verlies
aan agrarische werkgelegenheid verdubbelt, de afname bij de industrie halveert. Tegelijkertijd neemt de
werkgelegenheid in de bouwnijverheid weer toe. Bij alle wisselingen en omslagpunten lijkt de groei van
de dienstensector  een constante factor in de Nederlandse economische ontwikkeling. Deze zal de
komende periode bijna even hoog uitvallen als in het verleden. Per saldo groeit de totale werkgelegenheid
sneller dan in de jaren 1975-1995. In grote lijnen 
In vergelijking met Nederland doen zich in Gelderland een aantal accentverschillen voor. Zo is de
landbouwproblematiek in Gelderland ernstiger en ingrijpender. Aan de snellere expansie van de Gelderse
dienstensector komt een einde. Ten opzichte van het verleden zal het groeitempo afvlakken.  Daar staat
tegenover dat het herstel van de bouwsector en  van de industrie zich duidelijker manifesteert. De totale
Gelderse werkgelegenheidsgroei neigt  naar het landelijk gemiddelde.

Tabel 3. Ontwikkeling van de totale werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), gemiddelde
jaarlijkse groei in procenten

        Vel Ach A/N ZWG Gld    Ned
1975-1995 1,3 0,5 0,9 1,8 1,0    0,7
1995-2020 1,2 0,8 1,3 1,2 1,2       1,1

Bron regio’s: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland Bron Nederland:

Omgevingsscenario’s Lange Termijn Verkenning, CPB, Werkdocument No. 89 

De banengroei stijgt weliswaar, maar de toppositie van Gelderland verdwijnt geleidelijk. Dit komt  door
belangrijke  veranderingen op de Veluwe en in Zuidwest-Gelderland. Was in deze regio’s de banengroei
ongeveer tweemaal zo hoog als in Nederland, in de toekomst zullen de verschillen nog maar marginaal
zijn. Deze positiewijziging  wordt  vooral bewerkstelligd door de gewijzigde verhoudingen in de  regionale
bevolkingsgroei en in de  verminderde ruimtelijke opvangmogelijkheden voor het bedrijfsleven.  Ruimte
wordt wel geboden in Arnhem/Nijmegen en in mindere mate in de Achterhoek. Daardoor komt een steeds
groter deel van de Gelderse groei daar terecht. Uiteindelijk convergeert de ontwikkeling in de regio’s. 
Evenals in het verleden zal de dienstensector veruit de belangrijkste banenmotor zijn.  Voor de industrie
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en de bouwnijverheid treedt een belangrijk keerpunt op. Hadden deze sectoren in het verleden te kampen
met ernstige werkgelegenheidsverliezen, in de toekomst zal de industriële werkgelegenheid nog maar
weinig afnemen terwijl in de bouw een substantiële groei optreedt. Bij de overheid is de belangrijkste groei
eruit. Per saldo ontstaan tussen 1995 en 2020 in Gelderland bijna 230.000 nieuwe banen.

Industrie

Door de wereldwijde liberalisering en deregulering ontstaat een grote, open markt voor industriële
producten. De vrije vestiging en markttoetreding werken het ontstaan van specialisatie en
schaalvergroting in de hand. Nederland bezit belangrijke comparatieve voordelen (ligging te midden van
economische zwaartepunten, aanwezigheid van mainports, energievoorraad). Vooral de basisindustrieën
kunnen hiervan profiteren. Daarbij gaat het voornamelijk om de productie van bulkgoederen (veelal
halffabrikaten van de procesindustrie). De Nederlandse basisindustrie wordt in staat geacht de
concurrentiepositie binnen Europa te kunnen versterken. De verwerkende industrie wordt geconfronteerd
met een scherpe internationale concurrentie. De Nederlandse export is sterk op de Europese markt
georiënteerd en bevat relatief veel laagwaardige producten. Hierdoor zal het moeilijk worden de huidige
exportpositie vast te houden. Omschakeling naar meer hoogwaardige producten is absoluut noodzakelijk.
De producenten van consumentenartikelen opereren in een dynamische markt waarbij
productdifferentiatie, design en vernieuwing de ontwikkeling dicteren. De snelle wisselingen van de
consumentenvoorkeur verkort de economische levenscyclus van de producten. Daardoor ontstaat  ruimte
voor een opbloei van de recycling-industrie. De fabricage van eindproducten spitst zich steeds meer toe
op de assemblage van gestandaardiseerde modules. Specialistische bedrijven maken deel uit van
wereldwijde productieketens. Informatietechnologie en verbetering van het logistieke proces worden in
toenemende mate belangrijk in deze tak van industrie.

Tabel 4. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industrie (banen van 12 uur of meer),
gemiddelde jaarlijkse groei in procenten

 Vel Ach A/N ZWG  Gld      Ned
1975-1995 -0,7 -0,6 -1,5 -0,8 -1,0      -1,3
1995-2020 -0,3 -0,1     0 -0,4 -0,2      -0,6

Bron regio’s: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland Bron Nederland:

Omgevingsscenario’s Lange Termijn Verkenning, CPB, Werkdocument No. 89 

Ondanks de hoge productiegroei zal de werkgelegenheid in de Nederlandse industrie afnemen, zij het
veel minder snel dan in het verleden. Aanzienlijke productiviteitsverbeteringen zijn hieraan debet. De
technische mogelijkheden voor productiviteitsverbetering zijn bij de industrie altijd zeer groot. De
toenemende internationale concurrentie noopt het bedrijfsleven tot het optimaal benutten van deze
kansen.
De Gelderse industrie is over het algemeen minder kapitaalintensief en daardoor ook minder in staat
productiviteitsverbeteringen door te voeren. Bij de veronderstelde gunstige marktontwikkeling zal de
industriële werkgelegenheid in Gelderland daardoor nog nauwelijks afnemen.
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Landbouw

Het landbouwbeleid van de EU zal de komende jaren ingrijpend worden gewijzigd. Internationaal wordt
de markt voor landbouwproducten geliberaliseerd. Overheidssteun en  marktprotectie worden afgebouwd.
De hieruit voortvloeiende prijsconcurrentie leidt voor de EU tot lagere landbouwopbrengsten. Het
wegvallen van productsubsidies zal slechts ten dele worden gecompenseerd door inkomenssubsidies.
Dit vormt voor Nederland een ernstige aantasting van de productie-omstandigheden. Door de toetreding
tot de EU van Midden- en Oost-Europese landen wordt de concurrentie op termijn nog zwaarder. Het
milieubeleid wordt verder aangescherpt: beperking van mest- en ammoniakproductie, richtlijnen voor het
gebruik van bestrijdingsmiddelen, energieheffingen, voorschriften ten behoeve van  het dierenwelzijn en
ingrepen om de veterinaire omstandigheden beter te beheersen. De neiging om gronden aan de
landbouw te onttrekken voor alternatieve aanwendingen neemt toe (woningbouw, industrieterrein, wegen,
natuur en recreatie), te meer daar de opbrengsten van landbouwproducten sterk teruglopen.

Als gevolg van schaalvergroting en een  voortdurende stijging van de arbeidsproductiviteit kampt de
landbouw al tientallen jaren met een afnemende werkgelegenheid. Door de verslechterende
marktomstandigheden zal dit proces in de toekomst versnellen. Het verlies aan arbeidsplaatsen zal in
vergelijking met het verleden bijna verdubbelen.
De structuur van de landbouw is in grote delen van Gelderland ongunstig. Het verlies aan
werkgelegenheid is in die gebieden dan ook groot. In de Achterhoek en op de Veluwe ligt de nadruk sterk
op stagnerende sektoren als de akkerbouw en de veehouderij. In Arnhem/Nijmegen en in Zuidwest-
Gelderland zijn de vooruitzichten minder somber omdat hier de tuinbouw een belangrijke rol speelt.
Gesommeerd over de prognoseperiode moet voor geheel Gelderland  rekening worden gehouden met
een verlies aan agrarische werkgelegenheid van bijna 20.000 arbeidsplaatsen. Ten opzichte van 1995
betekent dat een halvering van de sector.

Tabel 6. Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de  landbouw (banen van 12 uur of meer),
gemiddelde jaarlijkse groei in procenten

 Vel Ach A/N ZWG  Gld      Ned
1975-1995 -1,7 -2,0 -1,1  0,1 -1,4 -1,0
1995-2020 -2,9 -3,7 -1,5 -0,9 -2,4 -1,9

Bron regio’s: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland Bron Nederland:

Omgevingsscenario’s Lange Termijn Verkenning, CPB, Werkdocument No. 89 
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Werkloosheid

Tot 2020 is de trend van de werkloosheid dalend hetgeen  uiteindelijk resulteert in een zeer laag
werkloosheidsniveau. De vraag naar arbeid stijgt sneller dan het aanbod van arbeid. De arbeidsreserve
-die in de vorm van werkloosheid aanwezig is- slinkt zienderogen. In 2020 zal de werkloosheid daardoor
alleen nog maar bestaan uit frictiewerkloosheid.

Gedurende  de prognoseperiode zullen er ongetwijfeld momenten optreden waarin de conjunctuur
verslechtert, de werkgelegenheidsgroei stagneert en de werkloosheid stijgt. Een relatief korte periode
waarin de werkgelegenheidsgroei vertraagt leidt onmiddellijk tot een scherpe stijging van de werkloosheid.
In het toekomstscenario is een dergelijke terugval voorzien in de periode 2000-2005. Dan wordt duidelijk
hoe snel een omslagpunt kan optreden. Een relatief korte periode waarin de werkgelegenheidsgroei
vertraagt leidt onmiddellijk tot een scherpe stijging van de werkloosheid. Daarna herstelt de conjunctuur
en hervat de arbeidsmarkt de  trendmatige ontwikkeling naar evenwicht.

Tabel 5. Werkloosheidspercentage 1975, 1995 en 2020 (voor banen van 12 uur of meer)

Vel                  Ach            A/N           ZWG            Gld          Ned
1975  3 4 6 4 4 4
1995  5 5 9 5 6 7
2020  2 2 2 2 2 2

Bron 1995: berekend o.b.v. EBB/CBS, overige regionale cijfers Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken,

Provincie Gelderland; bron Nederlandse prognose: berekend o.b.v. Omgevingsscenario’s Lange Termijn Verkenning, CPB,

Werkdocument No. 89 

Voor het bepalen van de toekomstige werkloosheidsomvang is alleen rekening gehouden met de
kwantitatieve ontwikkelingen van vraag en aanbod (de arbeidsvraag overtreft het arbeidsaanbod, dus
daalt de werkloosheid op termijn tot 2%). Bedacht moet worden dat er altijd een zekere wrijving zal blijven
bestaan in tijd, plaats en kwaliteit tussen vacatures en beschikbaar arbeidsaanbod. In het gepresenteerde
arbeidsmarktbeeld is uitgegaan dat deze frictie werkloosheid 2% bedraagt. Het is evenwel denkbaar dat
de frictiewerkloosheid hoger zal uitvallen. Naarmate de kwalitatieve aansluiting tussen vraag- en aanbod
verder uit elkaar komt te liggen, zal ook de werkloosheid minder sterk afnemen.



Trends en langetermijnontwikkelingen, Gelderland

Bron regio’s PEV ‘98/’99, Bureau Economisch Onderzoek. Bron Nederland CPB / CBS
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Gelderland, werkgelegenheidsniveau 1995 (X 1.000 banen), gemiddelde jaarlijkse groei 1975/1995 en 1995/2020, periodemutatie

1995-2020 (X 1.000 banen) en de regionale component 1975/1995 en 1995/2020  (regionale groei - nationale groei), banen van

12 uur of meer, sbi’74

niveau         mutatie per jaar         periodemutatie   regionale component
_________ ___________________     __________   ___________________

1995 1975/1995 1995/2020 1995-2020 1975/1995 1995/2020
Bedrijfstakken / sectoren, sbi’74 X 1.000 in % in % X 1.000 in % in %

banen banen
_________ _________ _________ _________ _________ ________

1 LANDBOUW 44 -1,4 -2,4 -20 –0,4 -0,5

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 22 -0,6 -0,6 -3  0,5  0,3

3 Chemische- rubber en kunststofindustrie13 -0,6  1,3  5 -0,0 -0,0

4 Metaalindustrie 44 -0,6  0,5  6  1,0  1,1

5 Overige industrie 39 -1,6 -1,5 -12 -0,3 -0,2

2-5 INDUSTRIE 118 -1,0 -0,1 -4  0,3  0,4

6 BOUWNIJVERHEID 48 -0,4  1,2  16  0,6  0,5

7 Handel 108  1,7  1,1  33  0,6  0,1

8 Transport- en communicatie bedrijven 32  2,5  1,2  11  2,0  0,8

9 Bank- en verzekeringswezen 20  1,0  0,3  2 -0,1  0,3

10 Overige tertiaire diensten 122  4,3  2,7  118  0,5 -0,3

11 Quartaire diensten 106  2,3  1,9  62  0,4  0,2

7-11 DIENSTEN 388  2,6  1,8  225  0,6  0,0

12 OVERHEID 89  1,0  0,5  12  0,2  0,0

1-12 TOTAAL 687  1,0  1,2  229  0,3  0,0

Bron: Provinciale Economische Verkenning 98/’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland



34

Een doorkijk naar de andere scenario’s
In het scenario Global Competition verloopt de economische groei voorspoedig en is de werkloosheid opgelost. Om deze

uitkomsten in een bredere context te kunnen beoordelen, wordt hier een doorkijk gegeven naar de andere scenario’s (European

Coordination en Divided Europe). Elk scenario kent een specifieke ontwikkeling op het gebied van de internationale situatie,

demografische en economische trends, sociaal-culturele factoren en technologische ontwikkeling.  

Divided Europe In dit scenario bestaat binnen Europa onenigheid over de verdere integratie en  over de hoofdlijnen van het

beleid. Nationalistische gevoelens nemen toe. Dit alles verhindert een succesvolle economische  politiek in Europa. Het gevolg

is dat Europa de concurrentiestrijd verliest. Zwakke economische groei, trage technologische ontwikkeling, weinig

ontplooiingsmogelijkheden op sociaal-cultureel gebied en geringe voortgang bij het oplossen van milieuproblemen typeren

Europa. In Nederland is sprake van een geringe bevolkingsgroei, een bescheiden stijging van het nationaal product en een

aanhoudend hoge werkloosheid. 

European Coordination De Europese samenwerking komt in dit scenario geleidelijk tot stand. Terwijl de Europese integratie

voortschrijdt, treedt op mondiale schaal een zeker isolationisme op. De grote blokken in de wereld (Noord-Amerika, Zuid-

Amerika, Azië, Afrika en Europa) richten zich meer naar binnen. De groei van de wereldhandel blijft daardoor beperkt. Er is

binnen Europa en Nederland grotere aandacht voor de (eigen) cultuur, solidariteit en sociale cohesie. De belangstelling voor

collectieve goederen, waaronder het milieu, stijgt. In dit scenario kent Nederland een gemiddelde economische groei bij een

relatief hoge bevolkingsgroei. Op de arbeidsmarkt is sprake van relatieve schaarste.

Global Competition In Global Competition neemt de Europese samenwerking toe zonder dat dit leidt tot een verdergaande

politieke integratie. De nadruk ligt in dit scenario op een zeer dynamische technologische ontwikkeling, hoge economische groei,

sterke internationalisering, liberalisering, deregulering en een grote rol van het markt-mechanisme. Dit leidt tot een felle

wereldwijde concurrentiestrijd en een sterke economische dynamiek.  De economische groei in Nederland en de daling van de

werkloosheid zijn in dit scenario het hoogst. De bevolkingsgroei is naar verhouding gematigd en ligt tussen de twee andere

scenario’s in.

werkgelegenheid (totale groei 1995-2020 in%) Vel Ach A/N ZWG Gld Ned

- Global Competition 36 22 36 35 33 33

- European Coordination 31 18 31 30 28 28

- Divided Europe 10 -1 11 9 8 8

beroepsbevolking (totale groei 1995-2020 in%)

- Global Competition 25 18 27 25 24 25

- European Coordination 22 16 24 23 22 23

- Divided Europe 7 1 9 7 7 7

werkloosheidspercentage in 2020

- Global Competition 2 2 2 2 2 2

- European Coordination 2 3 4 3 3 4

- Divided Europe 3 6 7 4 5 7

De consequenties van de verschillende economische scenario’s voor de arbeidsmarkt lopen uiteen van een minimale

frictiewerkloosheid tot een werkloosheidsomvang die niet zoveel afwijkt van de huidige situatie, met dit verschil dat de

uitzonderlijke werkloosheidsproblematiek van Arnhem/Nijmegen in alle scenario’s zal zijn opgelost. De werkloos-

heidsontwikkeling op de  Veluwe lijkt het minst gevoelig voor de vraag welk toekomstscenario verwezenlijkt wordt. In alle

gevallen daalt de werkloosheid tot een zeer laag niveau. De Achterhoek is -in vergelijking met 1995- de enige regio waar de

werkloosheid stijgt wanneer de economische conjunctuur duurzaam verslechtert (Divided Europe). 

Bron regio’s: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland

Bron Nederland: Omgevingsscenario’s Lange Termijn Verkenning, CPB, Werkdocument No. 89
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4 REGIOPROFIELEN PER COROP-GEBIED
Globaal beeld en enige trends

Inleiding

Sinds 1970 wordt Nederland ten behoeve van de ruimtelijke en regionaal-economische planning verdeeld
in 40 COROP-gebieden (Coördinatie-commissie Regionaal Onderzoek-programma). Deze indeling is
gebaseerd op het zgn. Nodale indelingsprincipe. Daarbij zijn gebieden samengesteld aan de hand van
de functionele samenhang tussen een of meer centrale plaatsen en het ommeland (Regionaal Statistisch
Zakboek 1974, pag 172. CBS). Het CBS toetst periodiek of de afbakening nog wel actueel is en recht doet
aan de regionale samenhang. Tot nu toe heeft dit niet geleid tot bijstellingen en is de indeling steeds
adequaat gebleken. Vanuit  regionaal-economisch en analytisch oogpunt is de COROP-indeling derhalve
de meest relevante regio-indeling. Binnen Gelderland worden vier regio’s onderscheiden met  een
duidelijk herkenbare entiteit.

Veluwe Achterhoek Arnhem/nijmegen Zuidwest-Gelderland

Apeldoorn Aalten Angerlo Buren

Barneveld Bergh Arnhem Culemborg

Ede Borculo  Bemmel Dodewaard

Elburg Brummen Beuningen Echteld

Epe Dinxperlo Didam Geldermalsen

Ermelo Doetinchem Doesburg Kesteren

Harderwijk Eibergen Druten Lingewaal

Hattem Gendringen Duiven Maasdriel

Heerde Gorssel Elst Neerijnen

Hoevelaken Groenlo Gendt Tiel

Nunspeet Hengelo Groesbeek West Maas en Waal

Nijkerk Hummelo en Keppel Heteren Zaltbommel

Oldebroek Lichtenvoorde Heumen 

Putten Lochem Huissen 

Scherpenzeel Neede Millingen a/d Rijn 

Voorst Ruurlo Nijmegen 

Wageningen Steenderen Renkum 

Vorden Rheden 

Warnsveld Rozendaal 

Wehl Rijnwaarden 

Winterswijk Ubbergen 

Wisch Valburg

Zelhem Westervoort

Zutphen Wijchen

Zevenaar
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4.1 Corop-veluwe

Het karakter van de Veluwe wordt bepaald door de landschappelijke en natuurlijke waarden van het
gebied. Tezamen met het gunstige woonklimaat, de goede ontsluiting en de centrale ligging in Nederland
is de regio een zeer aantrekkelijk vestigingsgebied, zowel voor de bevolking als voor het bedrijfsleven.
De sectorstructuur op de Veluwe toont geen bijzondere regionale specialisatie. De ontwikkeling verloopt
gespreid en gediversifieerd. Wel is voor de binnenlandse vakanties de Veluwe marktleider. De sector
Recreatie en Toerisme is voor de Veluwe dan ook een belangrijke economische drager.

COROP Veluwe, werkgelegenheidsniveau 1995 (X 1.000 banen), gemiddelde jaarlijkse groei 1975/1995 en 1995/2020,

periodemutatie 1995-2020 (X 1.000 banen) en de regionale component 1975/1995 en 1995/2020  (regionale groei - nationale groei),

banen van 12 uur of meer, sbi’74

niveau         mutatie per jaar         periodemutatie   regionale component
_________ ___________________     __________   ___________________

1995 1975/1995 1995/2020 1995-2020 1975/1995 1995/2020
Bedrijfstakken / sectoren X 1.000 in % in % X 1.000 in % in %

banen banen
_________ _________ _________ _________ _________ ________

1 LANDBOUW 13 -1,7 -2,9 -7 -0,7 -1,0

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 9 -0,8 -0,6 -1  0,3  0,3

3 Chemische- rubber en kunststofindustrie5  0,1  0,5  1  0,7 -0,7

4 Metaalindustrie 12 -0,6  0,3  1  1,0  0,9

5 Overige industrie 10 -1,2 -1,4 -3  0,1 -0,1

2-5 INDUSTRIE 36 -0,7 -0,3 -2  0,6  0,3

6 BOUWNIJVERHEID 16  0,2  1,4  7  1,2  0,7

7 Handel 37  2,1  1,2  13  1,0  0,2

8 Transport- en communicatie bedrijven 10  3,1  1,3  4  2,6  0,9

9 Bank- en verzekeringswezen 8  2,4  0,4  1  1,3  0,5

10 Overige tertiaire diensten 40  3,7  2,8  40 -0,0 -0,2

11 Quartaire diensten 35  2,9  2,0  23  1,0  0,3

7-11 DIENSTEN 131  2,9  1,9  80  0,9  0,1

12 OVERHEID 32  0,9  0,5  4  0,1 -0,0

1-12 TOTAAL 227  1,3  1,2  81  0,6  0,1

Bron: Provinciale Economische Verkenning 98/’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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Trends en langetermijnontwikkelingen, Corop Veluwe
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Het beeld op de Veluwe wordt al tientallenjaren  beheerst door een structureel hogere economische groei
dan in Nederland. De investeringen blijven daarbij echter wat achter. De banengroei ligt vrijwel
onafgebroken boven het landelijke groeitempo waardoor de werkloosheid laag is. Het opleidingsniveau
van de beroepsbevolking is ongeveer een afspiegeling van de Nederlandse situatie.
Door het Streekplanbeleid wordt een afzwakking van de toekomstige bevolkingsgroei bewerkstelligd en
door de beperkte ruimtelijke opvangmogelijkheden voor het bedrijfsleven zal de werkgelegenheidsgroei
niet verder versnellen, zoals dit voor Nederland wel wordt verwacht. Niettemin neemt de vraag naar arbeid
zo snel toe dat het regionale arbeidsaanbod de groei niet kan bijbenen. Het moment waarop de
werkloosheid alleen nog maar uit frictiewerkloosheid zal bestaan, wordt op de Veluwe dan ook veel eerder
bereikt dan in Nederland.

Als gevolg van de ongunstige productiestructuur zal de werkgelegenheid van de landbouw op de Veluwe
sneller afnemen dan in Nederland. Bij de industrie en de bouw zijn de groeiverwachtingen weliswaar
hoger dan voor Nederland, maar in vergelijking met het verleden halveert het groeiverschil. In de
dienstensector valt het groeitempo vrijwel helemaal terug tot het Nederlandse niveau. 
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4.2 Corop-achterhoek

De Achterhoek wordt gekenmerkt door een trage tot zeer trage bevolkingsgroei in de leeftijdscategorie
15 tot 64 jaar en een toenemende vergrijzing. Traditionele activiteiten als de  landbouw en industrie zijn
voor Nederlandse begrippen  nog in vrij hoge mate aanwezig. De industrie is tamelijk arbeidsintensief en
georiënteerd op traditionele producten. De landbouw wordt gedomineerd door de probleemsector
‘veehouderij’. Desondanks loopt de economische groei in de pas met Nederland, is het investeringsniveau
hoog en heeft de inkomenspositie van de bevolking zich in de loop der jaren sterk verbeterd.

COROP Achterhoek, werkgelegenheidsniveau 1995 (X 1.000 banen), gemiddelde jaarlijkse groei 1975/1995 en 1995/2020,

periodemutatie 1995-2020 (X 1.000 banen) en de regionale component 1975/1995 en 1995/2020  (regionale groei - nationale groei),

banen van 12 uur of meer, sbi’74

niveau         mutatie per jaar         periodemutatie   regionale component
_________ ___________________     __________   ___________________

1995 1975/1995 1995/2020 1995-2020 1975/1995 1995/2020
Bedrijfstakken / sectoren, sbi’74 X 1.000 in % in % X 1.000 in % in %

banen banen
_________ _________ _________ _________ _________ ________

1 LANDBOUW 15 -2,0 -3,7 -9 -1,0 -1,8

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 5  0,1 -1,3 -1  1,2 -0,3

3 Chemische- rubber en kunststofindustrie2  1,0  3,0  2  1,6  1,8

4 Metaalindustrie 12  0,1  0,7  2  1,7  1,3

5 Overige industrie 13 -1,6 -1,3 -4 -0,3 -0,0

2-5 INDUSTRIE 32 -0,6 -0,1 -1  0,7  0,4

6 BOUWNIJVERHEID 10  0,1  1,4  4  1,1  0,7

7 Handel 20  0,7  0,8  4 -0,4 -0,3

8 Transport- en communicatie bedrijven 5  1,2  0,4  1  0,8  0,1

9 Bank- en verzekeringswezen 2  0,8  0,1  0 -0,2  0,1

10 Overige tertiaire diensten 20  4,3  2,6  17  0,6 -0,4

11 Quartaire diensten 18  2,6  2,0  12  0,6  0,3

7-11 DIENSTEN 65  2,1  1,7  34  0,2 -0,1

12 OVERHEID 14  0,4  0,5  2 -0,3  0,1

1-12 TOTAAL 136  0,5  0,8  30 -0,2 -0,3

Bron: Provinciale Economische Verkenning 98/’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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Over een lange periode bezien ligt de groei van werkgelegenheid en beroepsbevolking op een lager
niveau dan in Nederland. Voor de arbeidsmarkt heeft dit echter geen negatieve consequenties gehad.
Vraag en aanbod houden elkaar kwantitatief gezien in evenwicht. De werkloosheid is naar verhouding
laag en zal -afgezien van conjuncturele schommelingen- trendmatig blijven dalen.

Bij het opleidingsniveau van de beroepsbevolking ligt het accent sterk op het lager- en middelbaar
beroepsonderwijs. Het aandeel HBO en universitair geschoolden ligt ver onder het landelijk gemiddelde.
De landbouw drukt een zwaar stempel op het totale ontwikkelingsbeeld van de Achterhoek. De stagnatie
in deze voor de Achterhoek zo dominante sector, drukt al jaren lang een zwaar stempel op de regionale
werkgelegenheidsontwikkeling.

De werkgelegenheidsgroei in de Achterhoek ligt de laatste jaren weliswaar nog onder het Gelders
gemiddelde, in historisch perspectief gezien is het recente groeitempo hoog. De toename van de
beroepsbevolking verliep daarentegen traag. De vraag naar arbeid steeg 2,5 maal zo snel als het
arbeidsaanbod. De werkloosheid, die in de Achterhoek toch al laag was, kon daardoor nog verder
afnemen. Intussen doemen hier en daar problemen op in de personeelsvoorziening. Niet alleen wordt het
gekwalificeerde arbeidsaanbod steeds schaarser, maar ook in kwantitatief opzicht zijn of dreigen er
tekorten in bepaalde beroepsgroepen.

Het landelijke karakter van de Achterhoek wordt weerspiegeld in een een verspreide bewoning en een
traditionele economische structuur met de nadruk op industriële en agrarische activiteiten. De vestigings-
en groeimogelijkheden van gespecialiseerde diensten vereisen over het algemeen een zekere
agglomeratie van bevolking en bedrijven. Het ontbreken van stedelijke centra heeft ertoe geleid dat
bepaalde vormen van dienstverlening zwak ontwikkeld zijn. Zo wordt er in de regio (hoegenaamd) geen
hoger onderwijs aangeboden. Door de typische werkgelegenheidsstructuur is ook de werkgelegenheid
voor hoger opgeleiden beperkt. Jongeren moeten voor het volgen van hoger onderwijs dus  de regio
verlaten en zijn na de opleiding meestal aangewezen op een baan buiten de Achterhoek. Hierdoor wordt
de regio al jaren lang geconfronteerd met een vertrekoverschot van jongeren.
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4.3 Corop-arnhem/nijmegen

De regio Arnhem/Nijmegen heeft in de recessieperiode 1970-1982 in de ontwikkeling van het regionaal
product een groei-achterstand opgelopen die nooit meer is ingehaald. Het investeringsniveau is
structureel laag en gevoelig voor de economische conjunctuur. Zoals in vrijwel alle (middel)grote steden
in Nederland, ontstond in Arnhem en Nijmegen in het begin van de jaren tachtig een explosieve stijging
van de werkloosheid. In de daaropvolgende jaren was de werkgelegenheidsgroei meestal maar net groot
genoeg om de nieuwe aanwas van de beroepsbevolking op te vangen.
Door een gunstige economische groei en een versnelde werkgelegenheidsontwikkeling sinds de jaren
negentig, is deze situatie langzaam maar zeker verbeterd. Zo was in 1990 het werkloosheidspercentage
in Arnhem/Nijmegen nog ongeveer 50% hoger dan in Nederland. Dit verschil is intussen zo goed als
weggewerkt. Door de sterke economische expansie ontstaan hier en daar zelfs problemen in de
personeelsvoorziening. Niet alleen wordt het gekwalificeerde arbeidsaanbod steeds schaarser, maar ook
in kwantitatief opzicht zijn of dreigen er tekorten in bepaalde beroepsgroepen.

In Arnhem/Nijmegen behoort een derde deel van de beroepsbevolking tot de categorie hoger opgeleiden
(Nederland 25%). Dit hoge aandeel kan verklaard worden door de aanwezigheid van hoogwaardige
werkgelegenheid en uit de aanwezigheid van veel hoger onderwijs instellingen.

De economische structuur van de regio wordt gekenmerkt door relatief veel zakelijke diensten en  vooral
veel overige dienstverlening (openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, sport en cultuur).
De economische ontwikkeling en structuur van de regio wordt gedomineerd door de steden Arnhem en
Nijmegen. Arnhem onderscheidt  zich door een zwaarder accent op de sector hoogwaardige zakelijke
dienstverlening, Nijmegen bezit een belangrijk industrieel cluster. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
hebben zich de laatste jaren ontwikkeld volgens het gemiddelde groeitempo in Gelderland. De extreem
grote werkloosheidsproblematiek in de regio is opgelost. Het werkloosheidspercentage in Arnhem-
Nijmegen is volgens de jongste ramingen vrijwel gelijk aan het Nederlands gemiddelde. Daarmee zijn
overigens niet alle problemen opgelost. Over het algemeen is de werkloosheid sterk geconcentreerd
binnen de stedelijke gemeenten. De steden Arnhem en Nijmegen nemen in dat verband  een prominente
plaats in. Eén op de drie Gelderse werklozen woont in Arnhem of Nijmegen. In bepaalde opzichten
vertoont de werkloosheidsstructuur de typische kenmerken van de grote stadsproblematiek. Meer dan
een kwart van de werklozen is niet of nauwelijks geschoold. In de rest van Gelderland is het aandeel
ongeschoolden bijna de helft lager. Gemiddeld heeft één op de vijf werklozen een allochtone achtergrond.
Daarnaast is de langdurige werkloosheid een veel groter en hardnekkiger probleem. Meer dan zestig
procent van de werklozen zit al een jaar of langer zonder baan. In de rest van Gelderland is dat 32%.
Ondanks de dalende werkloosheid is het  werkloosheidspercentage in de steden nog steeds tweemaal
zo hoog als in Gelderland (5% versus 2,3%).

Met het Gelderse streekplanbeleid wordt beoogd de binnenlandse migratiestromen af te leiden naar o.a.
de regio Arnhem/Nijmegen, Daardoor zal Arnhem/Nijmegen qua bevolking de snelst groeiende regio van
Gelderland worden. In het toekomstscenario wordt uitgegaan van een hoge economische groei. Als
gevolg daarvan wordt op het einde van de scenarioperiode evenwicht bereikt op de arbeidsmarkt. Er 
bestaat dan nog slechts een minimale frictiewerkloosheid van 2%. Het is evenwel denkbaar dat deze
frictiewerkloosheid in de steden hoger uitvalt. Veel zal afhangen van de kwaliteit van het scholingsbeleid
van bedrijfsleven en overheid, de mate waarin de samenleving in staat zal zijn fenomenen te beteugelen
als uitvallers uit het onderwijs, randgroepjongeren, kansarme minderheden e.d. Naarmate op deze
terreinen minder succes wordt geboekt, zal de categorie (onbemiddelbare)  frictiewerklozen groter
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worden. In de steden moet -als gevolg van de specifieke bevolkingssamenstelling- rekening worden
gehouden met werkloosheidspercentages die aanzienlijk boven de 2% kunnen uitkomen.

COROP Arnhem/Nijmegen, werkgelegenheidsniveau 1995 (X 1.000 banen), gemiddelde jaarlijkse groei 1975/1995 en 1995/2020,

periodemutatie 1995-2020 (X 1.000 banen) en de regionale component 1975/1995 en 1995/2020  (regionale groei - nationale groei),

banen van 12 uur of meer, sbi’74

niveau         mutatie per jaar         periodemutatie   regionale component
_________ ___________________     __________   ___________________

1995 1975/1995 1995/2020 1995-2020 1975/1995 1995/2020
Bedrijfstakken / sectoren, sbi’74 X 1.000 in % in % X 1.000 in % in %

banen banen
_________ _________ _________ _________ _________ ________

1 LANDBOUW 7 -1,1 -1,6 -2 -0,1  0,3

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 6 -0,4 -0,2 -0  0,7  0,8

3 Chemische- rubber en kunststofindustrie5 -2,0  1,1  2 -1,5 -0,2

4 Metaalindustrie 16 -1,3  0,6  2  0,3  1,2

5 Overige industrie 11 -2,1 -1,6 -3 -0,8 -0,3

2-5 INDUSTRIE 38 -1,5  0,0  0 -0,2  0,6

6 BOUWNIJVERHEID 15 -1,8  0,8  4 -0,7  0,1

7 Handel 36  1,3  1,0  11  0,1  0,0

8 Transport- en communicatie bedrijven 14  2,7  1,3  5  2,2  0,9

9 Bank- en verzekeringswezen 8 -0,1  0,3  1 -1,2  0,3

10 Overige tertiaire diensten 52  4,3  2,6  48  0,6 -0,4

11 Quartaire diensten 46  1,7  1,7  24 -0,2  0,0

7-11 DIENSTEN 156  2,3  1,8  88  0,3  0,0

12 OVERHEID 37  1,2  0,5  5  0,4  0,0

1-12 TOTAAL 253  0,9  1,3  95  0,2  0,1

Bron: Provinciale Economische Verkenning 98/’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland

Ondanks een lichte groeivertraging bij de diensten, zal de totale werkgelegenheidscreatie de komende
periode toch hoger zijn dan in de achterliggende periode. Dit wordt veroorzaakt door een omslag in de
ontwikkelingen van de bouwnijverheid en de industrie. De dalende werkgelegenheidstrend wordt
omgebogen in een bescheiden groei terwijl de vooruitzichten in de landbouw minder somber zijn
(tuinbouw).

De ruimtelijke mogelijkheden voor uitbreidingen en  nieuwvestiging zijn in Arnhem/Nijmegen groter dan
in de rest van Gelderland. De industriële bedrijvigheid neemt toe, mede door de positieve impulsen die
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Bron regio’s PEV ‘98/’99, Bureau Economisch Onderzoek. Bron Nederland CPB / CBS
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uit gaan van de logistieke infrastructuur en de hoge ambities op dat terrein. Het industriële
vestigingsklimaat in deze regio verbetert sterk door de beschikbaarheid van bedrijfsterreinen in de
nabijheid van het Multimodaal Transport Centrum.

Ook in de toekomst zal de belangrijkste werkgelegenheidsgroei van de dienstensector komen. De stad
Arnhem wordt mogelijk halteplaats voor de hogesnelheidstrein. Daarvan zal te zijner tijd voor de gehele
regio een positieve invloed uitgaan. De status van een halteplaats is hoog. De attractiviteit van de stad
en de regio daaromheen zal dan ook toe nemen, vooral voor de zakelijke dienstverlening.
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4.4 Corop-zuidwest-gelderland

Zuidwest-Gelderland bezit een grote dynamiek en kent al tientallen jaren een uitzonderlijk hoog investe-
ringsniveau, een krachtige economische groei en een hoge werkgelegenheidscreatie. In 1960 was het
besteedbaar inkomen per hoofd van de bevolking nog bijna 20% lager dan in Nederland. Op dit moment
is de achterstand nog maar 3%. Het gebied heeft zich ontwikkeld tot een van de snelst groeiende regio’s
van Nederland. De banengroei na 1980 bedroeg het dubbele van de Nederlandse. Mede daardoor is ook
in deze regio de werkloosheid zeer laag. 

COROP Zuidwest-Gelderland, werkgelegenheidsniveau 1995 (X 1.000 banen), gemiddelde jaarlijkse groei 1975/1995 en 1995/2020,

periodemutatie 1995-2020 (X 1.000 banen) en de regionale component 1975/1995 en 1995/2020  (regionale groei - nationale groei),

banen van 12 uur of meer, sbi’74

niveau         mutatie per jaar         periodemutatie   regionale component
_________ ___________________     __________   ___________________

1995 1975/1995 1995/2020 1995-2020 1975/1995 1995/2020
Bedrijfstakken / sectoren, sbi’74 X 1.000 in % in % X 1.000 in % in %

banen banen
_________ _________ _________ _________ _________ ________

1 LANDBOUW 9  0,1 -0,9 -2  1,1  1,0

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 1 -2,2 -0,4 -0 -1,1  0,5

3 Chemische- rubber en kunststofindustrie2  1,4  1,4  1  1,9  0,1

4 Metaalindustrie 4   0,0  0,4  0  1,7  1,0

5 Overige industrie 6 -1,5 -1,9 -2 -0,1 -0,7

2-5 INDUSTRIE 13 -0,8 -0,4 -1  0,5  0,2

6 BOUWNIJVERHEID 7  1,7  0,9  2  2,7  0,2

7 Handel 15  4,2  1,3  5  3,0  0,2

8 Transport- en communicatie bedrijven 3  2,3  1,4  1  1,8  1,0

9 Bank- en verzekeringswezen 1  1,3 -0,2 -0  0,2 -0,1

10 Overige tertiaire diensten 11  6,7  3,2  13  3,0  0,2

11 Quartaire diensten 6  3,0  1,7  3  1,1  0,0

7-11 DIENSTEN 36  4,2  2,0  23  2,3  0,2

12 OVERHEID 6  1,6  0,7  1  0,9  0,3

1-12 TOTAAL 71  1,8  1,1  23  1,1 -0,0

Bron: Provinciale Economische Verkenning 98/’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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In Zuidwest-Gelderland is van oudsher de vraag naar arbeid veel lager dan het aanbod van arbeid. Vanuit
de regio wordt derhalve veel gependeld naar de omliggende grote werkgelegenheidsconcentra-ties
(Arnhem/Nijmegen, Den Bosch, Utrecht, Rotterdam e.o.). Daarbij wordt bewust gekozen voor wonen in
het landelijke Rivierenland en werken in een nabijgelegen stedelijk gebied.
Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking wordt gekenmerkt door een hoog aandeel LBO’ers en
ongeschoolden. Het aandeel hoger opgeleiden is laag en blijft ver achter bij het Nederlandse gemiddelde.

Ook in de meest recente jaren is de dynamiek in Rivierenland groot. Intussen doemen hier en daar
problemen op in de personeelsvoorziening. Niet alleen wordt het gekwalificeerde arbeidsaanbod steeds
schaarser, maar ook in kwantitatief opzicht zijn of dreigen er tekorten in bepaalde beroepsgroepen.
Het landelijke karakter van Rivierenland wordt weerspiegeld in een verspreide bewoning en een -zij het
in afnemende mate- traditionele economische structuur met de nadruk op industriële en agrarische acti-
viteiten. De vestigings- en groeimogelijkheden van gespecialiseerde diensten vereisen over het algemeen
een zekere agglomeratie van bevolking en bedrijven. Het ontbreken van stedelijke centra heeft ertoe
geleid dat bepaalde vormen van dienstverlening zwak ontwikkeld zijn. De zakelijke dienstverlening en de
vervoerssector zijn in Rivierenland echter snel groeiende activiteiten, zodat de economische structuur in
de loop der tijd breder wordt. De landbouwsector in Rivierenland bezit een gunstige structuur (glas- en
tuinbouw). Als gevolg daarvan kon de werkgelegenheid de afgelopen jaren tegen de algemene tendens
in stabiel blijven of zelfs toenemen.

Het Gelderse streekplanbeleid heeft de intensie de binnenlandse migratiestromen te kanaliseren. Voor
Zuidwest-Gelderland moet dat resulteren in een migratiesaldo van nul terwijl deze regio in het verleden
steeds een aanzienlijk migratieoverschot kende. Mede daardoor was tot op heden Zuidwest-Gelderland
de snelst groeiende regio. In de toekomst zal deze positie als gevolg van het gevoerde vestigingsbeleid
wijzigen. De bevolkingsgroei valt dan terug naar het Gelders gemiddelde. Door de verminderde
opvangmogelijkheden voor het bedrijfsleven zal de economische groei worden getemperd en daalt de
werkgelegenheidscreatie eveneens naar het Gelderse gemiddelde.
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5 ECONOMISCHE ONTWIKKELING PER WGR-REGIO 
huidige stand en recente ontwikkelingen

Inleiding

Op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regeling zijn binnen Gelderland in de loop der jaren zes
gemeentelijke samenwerkingsverbanden ontstaan, waarvan de regio Arnhem-Nijmegen intussen de
status van Knooppunt bezit. Voor analyse doeleinden is de WGR-indeling soms problematisch. Ten
eerste is slechts zeer beperkt data-materiaal voorhanden, ten tweede zijn de regio’s meestal niet gevormd
op basis van economische samenhangen, maar heeft een complex van factoren de begrenzing bepaald.
Ook bestaat het  risico dat de regio te klein is en daardoor uit de economisch context wordt gerukt.  Dit
alles bemoeilijkt de interpretatie van de situatie en ontwikkelingen. Niettemin bestaat er bij de WGR-
regio’s behoefte aan een beeld van de economische ontwikkeling van het eigen gebied. Derhalve wordt
in dit hoofdstuk aanvullend een beknopte analyse gepresenteerd van ontwikkelingen per WGR-regio.
Vergelijkbare gegevens van deelnemende gemeenten buiten de provincie Gelderland zijn niet
beschikbaar, zodat  bij provinciegrens overschrijdende WGR-regio’s noodgedwongen alleen het Gelderse
deel kon worden beschouwd.

West-Veluwe / Vallei Arnhem-Nijmegen1 Achterhoek 

Barneveld Angerlo Aalten
Ede Arnhem Bergh
Hoevelaken Bemmel Borculo 
Nijkerk Beuningen Dinxperlo
Scherpenzeel Didam Doetinchem
Wageningen Doesburg Eibergen

Duiven Gendringen
Elst Groenlo

Noordwest-Veluwe Gendt Hengelo
Groesbeek Hummelo en Keppel

Elburg Heteren Lichtenvoorde
Ermelo Heumen Neede*
Harderwijk Huissen Ruurlo
Hattem* Millingen a/d Rijn Steenderen 
Heerde* Nijmegen Wehl
Nunspeet Renkum Winterswijk
Oldebroek Rheden Wisch
Putten Rijnwaarden Zelhem

Rozendaal
Stedendriehoek2 Ubbergen Rivierenland

Valburg
Apeldoorn Westervoort Buren
Brummen Wijchen Culemborg
Epe Zevenaar Dodewaard
Gorssel  Druten
Lochem Echteld
Voorst Geldermalsen
Vorden Kesteren
Warnsveld Lingewaal
Zutphen Maasdriel

Neerijnen
Tiel
West Maas en Waal
Zaltbommel

1) De Limburgse gemeente Mook en Middelaar behoort ook tot de regio,  deze gemeente valt echter buiten het bestek van
dit onderzoek.

2) De Overijsselse gemeenten Bathmen, Deventer, Diepenveen en Olst behoren ook tot de regio,  deze gemeenten vallen
echter buiten het bestek van dit onderzoek.

C Gemeenten formeel niet behorend tot een Gelders WGR-gebied maar statistisch toegevoegd aan het meest voor de hand
liggende Gelderse WGR. 
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5.1 West-Veluwe /  Vallei (wgr-regio)

De Veluwe kent een drietal bestuurlijke samenwerkingsverbanden: de regio Noordwest-Veluwe, de
Stedendriehoek en de regio West Veluwe / Vallei. In termen van werkgelegenheid maakt de West-Veluwe
ongeveer 40% uit van de gehele Veluwe.  De trends en ontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk voor
de Veluwe zijn gesignaleerd, zullen ook voor een belangrijk deel de toon zetten op de West-Veluwe. De
agglomeratie Ede - Wageningen kan worden gezien als het economische hart van deze regio. Ook zijn
daar de belangrijkste regionale voorzieningen geconcentreerd.

Met een stijging van ruim 4% per jaar was de werkgelegenheidsgroei op de West Veluwe de afgelopen
jaren het hoogste van alle Gelderse regio’s. De toename van de beroepsbevolking verliep met  2%
overeenkomstig het  provinciale gemiddelde. Door de hoge vraag naar arbeid en het daarbij
achterblijvende arbeidsaanbod kon de werkloosheid spectaculair afnemen. In vier jaar tijds is ruim 60%
van de werkloosheid opgelost. Ook in dit opzicht behoort de West Veluwe tot de meest dynamische
regio’s van Gelderland. Door de sterke economische expansie en de geringe arbeidsreserve (het
werkloosheidspercentage bedraagt nog maar 1,9%) ontstaan hier en daar problemen in de
personeelsvoorziening. Niet alleen wordt het gekwalificeerde arbeidsaanbod steeds schaarser, maar ook
in kwantitatief opzicht zijn of dreigen er tekorten in bepaalde beroepsgroepen.

Economische- en arbeidsmarktontwikkelingen per regio, 1995-1999. De cijfers over het aantal arbeidsplaatsen omvat alle banen

(sbi’93), de gegevens over de beroepsbevolking en de werkloosheid hebben alleen betrekking op banen van 12 uur of meer

arbeidsplaatsen beroepsbevolking         werkloosheid

niveau groei per jaar niveau groei per jaar niveau in % groei periode
1999 ‘95/’99 1999 ‘95/’99 1999 van de ‘95-’99
x 1.000 in % x 1.000 in % x 1.000 ber.bev in %

West-Veluwe / Vallei 110 4,1 99 2,0 1,9 1,9 -61

Noordwest-Veluwe 72 2,7 81 2,2 1,2 1,4 -58

Stedendriehoek 148 2,6 138 2,1 3,6 2,6 -50

Arnhem-Nijmegen 298 3,0 307 1,9 11,8 3,8 -55

Achterhoek 120 2,8 123 1,8 2,5 2,0 -49

Rivierenland 97 3,1 108 2,6 1,9 1,8 -61

Gelderland 843 3,0 857 2,0 22,8 2,7 -55

Bron arbeidsplaatsen: PWE-rapportage ’99; bron beroepsbevolking en werkloosheid: schattingen  Bureau Economisch Onderzoek,

Provincie Gelderland

De economische structuur van de West Veluwe wordt gekenmerkt door relatief weinig industrie en veel
zakelijke diensten. De expansie van de zakelijke dienstverlening nam met een gemiddelde groei van bijna
10% per jaar spectaculaire vormen aan. Dertig procent van het bedrijfsleven op de West Veluwe is
gevestigd op een collectief bedrijventerrein. Dit aandeel is daarmee ongeveer gelijk aan het Gelders
gemiddelde. In vergelijking met andere regio’s zijn de bedrijven uit de sector Transport & Logistiek relatief
vaak op een bedrijventerreinen gevestigd (62%). Dit heeft de regio gemeen met de aangrenzende
distributie-knooppunten Arnhem-Nijmegen en Rivierenland.
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Regionale werkgelegenheidsstructuur en de werkgelegenheidsstructuur op bedrijventerreinen 1999

                                   regionale structuur                            structuur op bedrijventerreinen

        Gelderland         West Veluwe / Vallei                    Gelderland       West Veluwe / Vallei

Landbouw 6 7 0 0

Industrie 16 13 39 29

Bouw 7 6 10 8

Handel en horeca 23 24 21 25

- w.v. detailhandel 13 13 7 9

Vervoer 5 5 9 10

Zakelijke diensten 15 20 15 21

Overige dienstverlening 28 26 6 7

Totaal 100% 100% 100%               100% 

w.v. Transport & Logistiek 11 13 22 26

Bron: PWE-rapportage ’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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5.2 Noordwest-Veluwe (wgr-regio)

De Veluwe kent een drietal bestuurlijke samenwerkingsverbanden: de regio Noordwest-Veluwe, de
Stedendriehoek en de regio West Veluwe / Vallei. In termen van werkgelegenheid maakt de Noordwest-
Veluwe bijna een kwart uit van de gehele Veluwe.  De trends en ontwikkelingen die in het vorige
hoofdstuk voor de Veluwe zijn gesignaleerd, zullen ook voor een deel de toon zetten op de Noordwest-
Veluwe. De gemeente Harderwijk herbergt de grootste werkgelegenheidsconcentratie van de regio. Ook
zijn daar de belangrijkste regionale voorzieningen en opvangfuncties gebundeld.

De werkgelegenheidsgroei op de Noordwest-Veluwe is weliswaar krachtig, maar ligt de laatste jaren toch
onder het Gelders gemiddelde. De toename van de beroepsbevolking lag in de buurt van het  provinciale
gemiddelde. De vraag naar arbeid steeg sneller dan het arbeidsaanbod. Daardoor kon de werkloosheid
spectaculair afnemen. In vier jaar tijds is bijna 60% van de werkloosheid opgelost. Door de sterke
economische expansie en de geringe arbeidsreserve (het werkloosheidspercentage bedraagt nog maar
1,4%) ontstaan hier en daar problemen in de personeelsvoorziening. Niet alleen wordt het gekwalificeerde
arbeidsaanbod steeds schaarser, maar ook in kwantitatief opzicht zijn of dreigen er tekorten in bepaalde
beroepsgroepen.

Economische- en arbeidsmarktontwikkelingen per regio, 1995-1999. De cijfers over het aantal arbeidsplaatsen omvat alle banen

(sbi’93), de gegevens over de beroepsbevolking en de werkloosheid hebben alleen betrekking op banen van 12 uur of meer

arbeidsplaatsen beroepsbevolking         werkloosheid

niveau groei per jaar niveau groei per jaar niveau in % groei periode
1999 ‘95/’99 1999 ‘95/’99 1999 van de ‘95-’99
x 1.000 in % x 1.000 in % x 1.000 ber.bev in %

West-Veluwe / Vallei 110 4,1 99 2,0 1,9 1,9 -61

Noordwest-Veluwe 72 2,7 81 2,2 1,2 1,4 -58

Stedendriehoek 148 2,6 138 2,1 3,6 2,6 -50

Arnhem-Nijmegen 298 3,0 307 1,9 11,8 3,8 -55

Achterhoek 120 2,8 123 1,8 2,5 2,0 -49

Rivierenland 97 3,1 108 2,6 1,9 1,8 -61

Gelderland 843 3,0 857 2,0 22,8 2,7 -55

Bron arbeidsplaatsen: PWE-rapportage ’99; bron beroepsbevolking en werkloosheid: schattingen  Bureau Economisch Onderzoek,

Provincie Gelderland

De economische structuur van de Noordwest-Veluwe wordt gekenmerkt door relatief weinig zakelijke
diensten en veel overige dienstverlening (openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, sport
en cultuur). Alleen in de sterk verstedelijkte regio Arnhem-Nijmegen ligt het zwaartepunt nog sterker op
dit soort dienstverlening.

Een kwart van het bedrijfsleven op de Noordwest-Veluwe is gevestigd op een collectief bedrijventerrein.
Dit aandeel ligt iets onder het Gelders gemiddelde. In vergelijking met andere regio’s zijn de industriële
bedrijven daarentegen vaak op een bedrijventerreinen gevestigd (bijna 80% tegen 67% in Gelderland).
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Regionale werkgelegenheidsstructuur en de werkgelegenheidsstructuur op bedrijventerreinen 1999

                                   regionale structuur                             structuur op bedrijventerreinen

        Gelderland          Noordwest Veluwe                    Gelderland            Noordwest Veluwe

Landbouw 6 6 0 0

Industrie 16 15 39 47

Bouw 7 8 10 15

Handel en horeca 23 25 21 18

- w.v. detailhandel 13 14 7 8

Vervoer 5 5 9 8

Zakelijke diensten 15 9 15 9

Overige dienstverlening 28 31 6 4

Totaal 100% 100% 100%               100% 

w.v. Transport & Logistiek 11 11 22 17

Bron: PWE-rapportage ’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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5.3 Stedendriehoek (Gelderse deel van de wgr-regio)

Het bestuurlijke samenwerkingsverband Stedendriehoek bestaat uit de Gelderse gemeenten Apeldoorn
en Zutphen, de Overijsselse gemeente Deventer en uit een aantal randgemeenten van deze drie steden.
Apeldoorn maakt deel uit van het COROP-gebied Veluwe, Zutphen van de Achterhoek. In termen van
werkgelegenheid maken de ‘Veluwse’ Stedendriehoek-gemeenten 33% uit van het COROP-gebied
Veluwe. De ‘Achterhoekse’ gemeenten van de Stedendriehoek maken  ongeveer 22% van het COROP-
gebied Achterhoek uit. De trends en ontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk voor de  COROP-
gebieden zijn gesignaleerd, zullen dus ten dele ook de toon zetten in de Stedendriehoek.

De werkgelegenheidsgroei in de Stedendriehoek verloopt  weliswaar positief, maar is binnen Gelderland
de traagste groeier van alle regio’s. De groei van de beroepsbevolking verloopt daarentegen relatief snel.
Toch overtrof de vraag naar arbeid ruimschoots de groei van het arbeidsaanbod. De werkloosheid
verminderde daardoor sterk. Intussen doemen hier en daar problemen op in de personeelsvoorziening.
Niet alleen wordt het gekwalificeerde arbeidsaanbod steeds schaarser, maar ook in kwantitatief opzicht
zijn of dreigen er tekorten in bepaalde beroepsgroepen.
De achterblijvende regionale werkgelegenheidsgroei is vrijwel geheel terug te voeren op de
ontwikkelingen in de Achterhoekse gemeenten van de Stedendriehoek. Hier bleef de groei sterk achter.
Zo was bijvoorbeeld in de periode 1995-1999  het groeitempo van de werkgelegenheid in Zutphen maar
half zo hoog als in Gelderland. Apeldoorn daarentegen kende in dezelfde periode een meer dan
gemiddelde toename. Daarnaast is de achterblijvende groei van de sector Transport & Logistiek een
factor van belang. In de afgelopen 4 jaar is de ontwikkeling van deze activiteit in de  Stedendriehoek sterk
achtergebleven (een jaarlijkse groei van slechts 1% vs 3,5% in Gelderland).

Economische- en arbeidsmarktontwikkelingen per regio, 1995-1999. De cijfers over het aantal arbeidsplaatsen omvat alle banen

(sbi’93), de gegevens over de beroepsbevolking en de werkloosheid hebben alleen betrekking op banen van 12 uur of meer

arbeidsplaatsen beroepsbevolking         werkloosheid

niveau groei per jaar niveau groei per jaar niveau in % groei periode
1999 ‘95/’99 1999 ‘95/’99 1999 van de ‘95-’99
x 1.000 in % x 1.000 in % x 1.000 ber.bev in %

West-Veluwe / Vallei 110 4,1 99 2,0 1,9 1,9 -61

Noordwest-Veluwe 72 2,7 81 2,2 1,2 1,4 -58

Stedendriehoek 148 2,6 138 2,1 3,6 2,6 -50

Arnhem-Nijmegen 298 3,0 307 1,9 11,8 3,8 -55

Achterhoek 120 2,8 123 1,8 2,5 2,0 -49

Rivierenland 97 3,1 108 2,6 1,9 1,8 -61

Gelderland 843 3,0 857 2,0 22,8 2,7 -55

Bron arbeidsplaatsen: PWE-rapportage ’99; bron beroepsbevolking en werkloosheid: schattingen  Bureau Economisch Onderzoek,

Provincie Gelderland

De economische structuur in de Stedendriehoek wijkt niet fundamenteel af van de gemiddelde Gelderse
structuur. De structuur op de bedrijventerreinen is sterk georiënteerd op de zakelijke dienstverlening. Bijna
een kwart van de werkgelegenheid behoort tot deze sector. In Gelderland is dat ongeveer een zevende.
Gemiddeld is 28% van het bedrijfsleven op een collectief bedrijventerrein (Gelderland 29%).
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Regionale werkgelegenheidsstructuur en de werkgelegenheidsstructuur op bedrijventerreinen 1999

                                   regionale structuur                           structuur op bedrijventerreinen

        Gelderland            Stedendriehoek                         Gelderland          Stedendriehoek

Landbouw 6 5 0 0

Industrie 16 16 39 37

Bouw 7 6 10 7

Handel en horeca 23 21 21 19

- w.v. detailhandel 13 12 7 7

Vervoer 5 4 9 7

Zakelijke diensten 15 18 15 23

Overige dienstverlening 28 30 6 7

Totaal 100% 100% 100%               100% 

w.v. Transport & Logistiek 11 9 22 19

Bron: PWE-rapportage ’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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5.4 Arnhem-Nijmegen (knooppunt)

In de regio Arnhem/Nijmegen bestaat het bestuurlijke samenwerkingsverband Knooppunt Arnhem-
/Nijmegen. Dit gebied is qua gemeentelijke samenstelling vrijwel identiek aan het COROP-gebied. De
trends en ontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk zijn gesignaleerd, zijn dus volledig toegesneden op
de KAN-regio.

Economische- en arbeidsmarktontwikkelingen per regio, 1995-1999. De cijfers over het aantal arbeidsplaatsen omvat alle banen

(sbi’93), de gegevens over de beroepsbevolking en de werkloosheid hebben alleen betrekking op banen van 12 uur of meer

arbeidsplaatsen beroepsbevolking         werkloosheid

niveau groei per jaar niveau groei per jaar niveau in % groei periode
1999 ‘95/’99 1999 ‘95/’99 1999 van de ‘95-’99
x 1.000 in % x 1.000 in % x 1.000 ber.bev in %

West-Veluwe / Vallei 110 4,1 99 2,0 1,9 1,9 -61

Noordwest-Veluwe 72 2,7 81 2,2 1,2 1,4 -58

Stedendriehoek 148 2,6 138 2,1 3,6 2,6 -50

Arnhem-Nijmegen 298 3,0 307 1,9 11,8 3,8 -55

Achterhoek 120 2,8 123 1,8 2,5 2,0 -49

Rivierenland 97 3,1 108 2,6 1,9 1,8 -61

Gelderland 843 3,0 857 2,0 22,8 2,7 -55

Bron arbeidsplaatsen: PWE-rapportage ’99; bron beroepsbevolking en werkloosheid: schattingen  Bureau Economisch Onderzoek,

Provincie Gelderland

De economische structuur van de KAN-regio wordt gekenmerkt door relatief veel zakelijke diensten en
vooral veel overige dienstverlening (openbaar bestuur, onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, sport en
cultuur). De structuur op bedrijventerreinen wijkt daarentegen nauwelijks af van het Gelderse beeld.
Zevenentwintig procent van het bedrijfsleven is gevestigd op een collectief bedrijventerrein. Dit aandeel
ligt iets onder het Gelders gemiddelde.

Regionale werkgelegenheidsstructuur en de werkgelegenheidsstructuur op bedrijventerreinen 1999

                                  regionale structuur                             structuur op bedrijventerreinen

        Gelderland           Arnhem-Nijmegen                     Gelderland            Arnhem-Nijmegen

Landbouw 6 3 0 0

Industrie 16 14 39 38

Bouw 7 6 10 12

Handel en horeca 23 21 21 19

- w.v. detailhandel 13 12 7 7

Vervoer 5 5 9 11

Zakelijke diensten 15 17 15 15

Overige dienstverlening 28 34 6 6

Totaal 100% 100% 100%               100% 

w.v. Transport & Logistiek 11 10 22 22

Bron: PWE-rapportage ’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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5.5 Achterhoek (wgr-regio)

De Achterhoek kent twee bestuurlijke samenwerkingsverbanden: de Stedendriehoek en de regio
Achterhoek. In termen van werkgelegenheid maakt de regio Achterhoek ruim 70% uit van het COROP-
gebied. De trends en ontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk voor de  gehele Achterhoek zijn
gesignaleerd, zullen ook voor een belangrijk deel de toon zetten in de regio-Achterhoek. De gemeente
Doetinchem herbergt de grootste werkgelegenheidsconcentratie van de regio. Ook zijn daar de
belangrijkste regionale voorzieningen en regionale opvangfuncties gebundeld.

Economische- en arbeidsmarktontwikkelingen per regio, 1995-1999. De cijfers over het aantal arbeidsplaatsen omvat alle banen

(sbi’93), de gegevens over de beroepsbevolking en de werkloosheid hebben alleen betrekking op banen van 12 uur of meer

arbeidsplaatsen beroepsbevolking         werkloosheid

niveau groei per jaar niveau groei per jaar niveau in % groei periode
1999 ‘95/’99 1999 ‘95/’99 1999 van de ‘95-’99
x 1.000 in % x 1.000 in % x 1.000 ber.bev in %

West-Veluwe / Vallei 110 4,1 99 2,0 1,9 1,9 -61

Noordwest-Veluwe 72 2,7 81 2,2 1,2 1,4 -58

Stedendriehoek 148 2,6 138 2,1 3,6 2,6 -50

Arnhem-Nijmegen 298 3,0 307 1,9 11,8 3,8 -55

Achterhoek 120 2,8 123 1,8 2,5 2,0 -49

Rivierenland 97 3,1 108 2,6 1,9 1,8 -61

Gelderland 843 3,0 857 2,0 22,8 2,7 -55

Bron arbeidsplaatsen: PWE-rapportage ’99; bron beroepsbevolking en werkloosheid: schattingen  Bureau Economisch Onderzoek,

Provincie Gelderland

Eenendertig procent van het bedrijfsleven in de regio Achterhoek is gevestigd op een collectief
bedrijventerrein (Gelderland 29%). De sectorstructuur op de bedrijventerreinen wordt sterk gedomineerd
door de industrie; 52% van de werkgelegenheid op bedrijventerreinen in de regio Achterhoek heeft een
industrieel karakter (Gelderland 39%). In vergelijking met andere regio’s zijn de bedrijven uit de sector
Transport & Logistiek weinig op een bedrijventerreinen gevestigd (49% vs. 56%).

Regionale werkgelegenheidsstructuur en de werkgelegenheidsstructuur op bedrijventerreinen 1999

                                  regionale structuur                          structuur op bedrijventerreinen

        Gelderland              Achterhoek                             Gelderland              Achterhoek

Landbouw 6 10 0 0

Industrie 16 25 39 52

Bouw 7 8 10 12

Handel en horeca 23 22 21 16

- w.v. detailhandel 13 12 7 7

Vervoer 5 4 9 6

Zakelijke diensten 15 9 15 10

Overige dienstverlening 28 21 6 5

Totaal 100% 100% 100%               100% 

w.v. Transport & Logistiek 11 9 22 15

Bron: PWE-rapportage ’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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5.6 Rivierenland (wgr-regio)

In Zuidwest-Gelderland bestaat het bestuurlijke samenwerkingsverband Rivierenland. Dit gebied is qua
gemeentelijke samenstelling vrijwel identiek aan het COROP-gebied. De trends en ontwikkelingen die in
het vorige hoofdstuk zijn gesignaleerd, zijn dus volledig toegesneden op Rivierenland.

De dynamiek in Rivierenland is groot. De groei van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt behoren tot de
hoogste van Gelderland terwijl de werkloosheid al langere tijd uiterst laag is.

Economische- en arbeidsmarktontwikkelingen per regio, 1995-1999. De cijfers over het aantal arbeidsplaatsen omvat alle banen

(sbi’93), de gegevens over de beroepsbevolking en de werkloosheid hebben alleen betrekking op banen van 12 uur of meer

arbeidsplaatsen beroepsbevolking         werkloosheid

niveau groei per jaar niveau groei per jaar niveau in % groei periode
1999 ‘95/’99 1999 ‘95/’99 1999 van de ‘95-’99
x 1.000 in % x 1.000 in % x 1.000 ber.bev in %

West-Veluwe / Vallei 110 4,1 99 2,0 1,9 1,9 -61

Noordwest-Veluwe 72 2,7 81 2,2 1,2 1,4 -58

Stedendriehoek 148 2,6 138 2,1 3,6 2,6 -50

Arnhem-Nijmegen 298 3,0 307 1,9 11,8 3,8 -55

Achterhoek 120 2,8 123 1,8 2,5 2,0 -49

Rivierenland 97 3,1 108 2,6 1,9 1,8 -61

Gelderland 843 3,0 857 2,0 22,8 2,7 -55

Bron arbeidsplaatsen: PWE-rapportage ’99; bron beroepsbevolking en werkloosheid: schattingen  Bureau Economisch Onderzoek,

Provincie Gelderland

De structuur op de bedrijventerreinen is sterk georiënteerd op de sector Transport & Logistiek. Ruim 33%
van de werkgelegenheid behoort tot deze sector (Gelderland 22%).  Gemiddeld is 32% van het
bedrijfsleven in Rivierenland op een collectief bedrijventerrein gevestigd (Gelderland 29%).

Regionale werkgelegenheidsstructuur en de werkgelegenheidsstructuur op bedrijventerreinen 1999

                                  regionale structuur                           structuur op bedrijventerreinen

        Gelderland            Rivierenland                             Gelderland              Rivierenland

Landbouw 6 11 0 0

Industrie 16 18 39 32

Bouw 7 9 10 8

Handel en horeca 23 28 21 35

- w.v. detailhandel 13 13 7 8

Vervoer 5 6 9 8

Zakelijke diensten 15 12 15 12

Overige dienstverlening 28 17 6 5

Totaal 100% 100% 100%               100% 

w.v. Transport & Logistiek 11 18 22 33

Bron: PWE-rapportage ’99, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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6 ONDERZOEK RUIMTE VOOR BEDRIJVEN
Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen 2020

Inleiding

Als voorbereiding op het nieuwe sociaal economische beleidsplan  is een bedrijventerreinenonderzoek
uitgevoerd (Onderzoek Ruimte voor Bedrijven, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
maart 2000). Een wezenlijk bestanddeel van het onderzoek bestaat uit een behoefteraming tot 2020 en
de confrontatie met het (geplande) aanbod. Daarnaast is een analyse uitgevoerd van de historische
uitgifte, de nog aanwezige restcapaciteit en het verschil tussen de nieuwe behoefteramingen en de
planningsopgave uit het Streekplan (Regionale  Bedrijventerreinplanning ‘97).

De uitgevoerde vraagberekeningen geven een schatting van het aantal hectares aan nieuw
bedrijventerrein dat benodigd is om aan de behoefte van het lokale bedrijfsleven te voldoen alsmede aan
de vraag die van buiten wordt uitgeoefend (saldo van de bedrijfsmigratie, oprichtingen en liquidaties). De
vraag of, en zo ja waar de terreinbehoefte zal worden geaccommodeerd wordt hiermee echter nog niet
beantwoord. Er is slechts geraamd hoeveel nieuw terrein in de toekomst nodig is, en waar die behoefte
in eerste instantie ontstaat. De locatiekeuze waar deze ruimteclaim uiteindelijk  zal leiden tot de creatie
van nieuwe bedrijventerreinen zal te zijner tijd worden gemaakt aan de hand van de
beleidsuitgangspunten. De uitkomsten van de hier gepresenteerde berekeningen zijn niet meer dan een
vertrekpunt voor de nadere beleidsmatige implementatie. Hierdoor  zal het definitieve resultaat dan ook
sterk kunnen afwijken van de mechanisch gegenereerde verdeling uit het onderzoek.

De vraag naar bedrijventerrein in een gemeente wordt uitgeoefend door enerzijds het ‘zittende
bedrijfsleven’ (de zgn. endogene vraag), en is anderzijds het gevolg van ‘nieuwe vestigingsimpulsen’ (de
zgn. exogene vraag). Over het algemeen is het de beleidsintentie van overheden om  -met in acht name
van alle restricties die daarbij gelden- de endogene vraag te accommoderen. Minder duidelijk ligt dit bij
de ruimtelijke gevolgen van de vestigingsdynamiek. Het al of niet accommoderen van de exogene vraag
zal o.a. afhangen van de mate waarin de gemeente of kern een (boven/sub)regionale functie bezit. 
Het onderscheid in endogeen en exogeen heeft alleen voor de gemeentelijke dimensie betekenis omdat
de analyse van de vestigingsdynamiek op die schaal heeft plaatsgevonden. Het niet accommoderen van
(delen van) de vraag in een bepaalde gemeente, betekent automatisch dat de betreffende hectares
moeten worden doorgeschoven naar een andere gemeente (het Gelderse randtotaal blijft gelijk). In bijlage
1 t/m 6  zijn regionale overzichten opgenomen (per WGR). Hierin is de exogene vraag bepaald als de som
van de gemeentelijke cijfers. Exogeen betekent dus niet ‘komend van buiten de regio’, maar is een
simpele aggregatie van de gemeentelijke cijfers.

Onderzoekresultaten

Volgens de ramingen zal er in de periode 1998-2020 ongeveer 2.780 ha. nieuw bedrijventerrein nodig zijn
om aan de Gelderse vraag te voldoen. Uit de confrontatie van vraag- en aanbod blijkt dat op middellange
termijn geen ernstige discrepanties zijn te verwachten. Qua hectares is het huidige aanbod
bedrijventerreinen tezamen met de geplande uitbreidingen voldoende om de vraag tot 2010 op te vangen.
Voor zover zich tussen nu en 2010 tekorten (zullen) voordoen, lijkt dit meer een kwestie van een
ontoereikende fasering en realisering van het reeds geplande aanbod, dan van een tekortschietende
plancapaciteit. Voor de periode na 2010 ligt er wel een omvangrijke planningsopgave. De vraag wordt
geraamd op ruim 1.100 ha., in de huidige plannen wordt voorzien in nog geen 300 ha.
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Confrontatie vraag en aanbod bedrijventerreinen in ha. (nog uitgeefbaar terrein + harde en zachte
plannen minus de verwachte vraag naar bedrijventerreinen = discrepantie), Gelderland en de
Gelderse WGR-gebieden, 1998-2020 

Totaal waarvan:

1998-2020 1998-2005 2006-2010 2011-2020

West-Veluwe / Vallei aanbod 278 167 86 24
- w.v. zachte plannen 145 50 71 24

vraag 372 108 87 177
discrepantie -94 59 -1 -153

Noordwest-Veluwe aanbod 105 68 22 15
- w.v. zachte plannen 30 0 15 15

vraag 217 73 52 92
discrepantie -112 -5 -30 -77

Stedendriehoek aanbod 329 182 50 97
- w.v. zachte plannen 161 14 50 97

vraag 352 121 87 144
discrepantie -23 61 -37 -47

Arnhem / Nijmegen aanbod 606 371 155 81
- w.v. zachte plannen 114 35 45 34

vraag 1003 336 245 422
discrepantie -397 35 -90 -341

Achterhoek aanbod 252 172 71 10
- w.v. zachte plannen 112 56 46 10

vraag  367 163 95 109
discrepantie -115 9 -24 -99

Rivierenland aanbod 388 203 119 66
- w.v. zachte plannen 176 80 50 46

vraag  468 161 122 185
discrepantie -80 42 -3 -119

Gelderland aanbod 1957 1161 504 293
- w.v. zachte plannen 739 235 278 226

vraag 2778 962 686 1130
discrepantie -821 199 -182 -837
  waarvan:

- zwaar 90 88 -13 15

- gemengd -801 99 -163 -737

   - distributie -110 12 -6 -115

Bron: Onderzoek Ruimte voor Bedrijven, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland
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Een belangrijk deel van de planologische voorraad verkeerd nog in de fase van zachte plannen  Het is
dus nog onzeker of dit aanbod daadwekelijk -en binnen de beoogde periode- voor de markt beschikbaar
komt. Ook van het aanbod  dat op korte termijn beschikbaar zou moeten komen, is gemiddeld 20% de
zachte planfase nog niet ontgroeid. De eerdere conclusie dat op middellange termijn geen ernstige
discrepanties te verwachten zijn, moet dus geclausuleerd worden voor de hoge onzekerheidsgraad van
de zachte plannen en het relatief hoge aandeel daarvan in de totale plancapaciteit.

Wanneer bij de confrontatie ook nog kwalitatieve componenten worden meegenomen, dan blijken de
tekorten zich vooral te concentreren in de categorie ‘gemengd terrein’. Opvallend is de relatief grote
planologische voorraad industrieterrein voor zware- en milieuhinderlijke bedrijvigheid. Voor specifieke
distributieterreinen zijn de Gelderse vraag- en aanbodverhoudingen tot 2010 redelijk in evenwicht. Na
2010 openbaart zich een relatief groot tekort. Voor de periode na 2010 zal dus een belangrijk deel van
de planningsopgave ingevuld moeten worden met specifieke distributieterreinen. De plancapaciteit voor
zware industrieterreinen lijkt voor de komende twee decennia voldoende. Hierbij moet echter de
kanttekening worden geplaatst dat een deel van de voorraad slechts in theorie aanwezig is. In de praktijk
gebeurt het nog al eens dat gemeenten de reeds gevestigde bedrijven toezeggen dat er geen
milieuhinderlijk bedrijf in hun nabijheid zal worden toegestaan. Hoeveel ruimte er feitelijk nog voor zware-
en milieuhinderlijke bedrijvigheid beschikbaar is, is daardoor hoogst onduidelijk.

Naast de zojuist in kaart gebrachte discrepanties, is het ook interessant te bezien hoe de verwachte
ontwikkelingen van vraag en aanbod zich verhouden tot de taakstellingen uit het Streekplan. Daartoe zijn
de vraagramingen tot 2005 uit het Onderzoek Ruimte voor Bedrijven vergeleken met de mogelijkheden
die het Streekplan biedt. Voorts is gekeken naar de nog aanwezige restcapaciteit (Streekplanplanning
1995-2005 minus gerealiseerde uitgifte 1995-1998). Om de ontwikkelingen in een bredere context te
kunnen beoordelen zijn tevens de historische uitgiftecijfers opgenomen. Tenslotte is nagegaan welk deel
van de planologisch voorraad onmiddellijk voor de markt beschikbaar is, de zogenaamde ‘terstond
uitgeefbare voorraad’. 

De afwijkingen tussen het Streekplan en de nieuwe behoefteberekeningen zijn voor geheel Gelderland
marginaal. Ook voor de meeste regio’s blijven de verschillen beperkt. In de regio West-Veluwe / Vallei
en de Regio Noordwest-Veluwe zal zich volgens de nieuwe ramingen mogelijk een wat grotere behoefte
manifesteren. De opvallendste verschillen doen zich voor in de Achterhoek en Rivierenland. Deze
verschillen zijn voor een belangrijk deel terug te voeren op een verfijning van de prognosemethodiek,
waardoor meer rekening kon worden gehouden met regiospecifieke omstandigheden. Het gevolg daarvan
is dat in de nieuwe ramingen de feitelijke verschillen in regiodynamiek sterker tot uitdrukking komen. Ten
slotte heeft een deel van de verschillen te maken met de afwijkende definitie van de gegevens. De
ramingen in deze paragraaf zijn blote modeluitkomsten terwijl de opgave zoals die in de
Streekplanuitwerking staat verwoord de resultante is van een modelmatige behoefteraming en de
beleidsmatige implementatie daarvan.

Zoals hiervoor reeds opgemerkt is de totale planologische voorraad (inclusief harde en zachte plannen)
in alle regio’s ruim voldoende voor de periode tot 2005, maar de fasering waarin de terreinen voor de
markt beschikbaar komen kan ernstige knelpunten veroorzaken. Gemiddeld is de terstond uitgeefbare
voorraad bij het geraamde uitgiftetempo maar net toereikend tot 2002. Vanuit de marktvraag bezien is
de conclusie dat in de meeste regio’s op korte termijn nieuwe locaties beschikbaar moeten komen, dan
wel dat de vigerende plannen in uitvoering moeten worden genomen.
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De nieuwe behoefteramingen tot 2005 versus de Streekplanuitwerking Regionale Bedrijventerrein-
planning’97, per WGR-regio 

Terstond

uitgeefbare

voorraad

bedrijven

terrein

Behoefte

raming

Onderzoek

Ruimte voor

Bedrijven

Streekplan

uitwerking

 Regionale

Bedrijventer

reinplanning 

Rest

capaciteit

(streekplanplan

ning 1995-2005

minus uitgifte

1995-1998)

Historische

 uitgifte

stand per

1-1-1999

 1998/2005

gemiddeld per

jaar

1995/2005

gemiddeld per

jaar 

1998/2005

gemiddeld per

jaar

 1976/1998

gemiddeld per

jaar

West-Veluwe / Vallei 25 14 15 14 13
Noordwest-Veluwe 23 9 7 3 8

Stedendriehoek 36 15 18 19 14

Arnhem-Nijmegen 176 42 41 39 33

Achterhoek 51 20 25 24 21

Rivierenland 15 20 17 11 23

Gelderland 326 120 122 110 112

Bron: Onderzoek Ruimte voor Bedrijven, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland

Uit het overzicht blijkt voorts dat in vier van de zes Gelderse regio’s de in het Streekplan toegemeten
ruimte tot 2005 (meer dan) voldoende is. In Rivierenland en vooral op de Noordwest-Veluwe is
daarentegen sprake van een groot deficit. Dit is veroorzaakt door de snelle uitgifte sinds 1995 waardoor
voor de komende jaren nog maar een jaarlijkse Streekplanruimte resteert van 3 ha. op de Noordwest-
Veluwe en 11 ha. in Rivierenland. Om aan de verwachte vraag te voldoen is echter jaarlijks respectievelijk
9 en 20 ha. benodigd.

De berekeningen in het Onderzoek Ruimte voor Bedrijven hebben (per gemeente) geresulteerd in een
schatting van het aantal hectares aan nieuw bedrijventerrein dat benodigd is om aan de behoefte van het
bedrijfsleven te voldoen. Bij de beleidsvertaling van de onderzoekresultaten moeten de behoefteramingen
echter nog opgehoogd worden voor bepaalde omstandigheden die wel de vraag naar bedrijventerreinen
beïnvloeden, maar die niet in de modelberekeningen zijn begrepen. Het gaat hier om de additionele
ruimtevraag die het gevolg is van bepaalde beleidsopgaven. Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld
de extra ruimtevraag die voortvloeit uit het beleid ‘Ruimte voor de Rivier’, het MTC te Valburg en voor  de
gevolgen van provinciegrensoverschrijdende samenwerking.
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bijlage 1 

WGR - West-Veluwe / Vallei

uitgeefbaar
of in planning

per 1-1-1998

   waarvan beschikbaar komt:

voor 2005 voor 2010 na 2010

Aanbod Gemengde bedrijventerreinen
bestaand 23 23 0 0
harde plannen 66 50 15 0
zachte plannen 92 33 44 15
totaal 181 106 59 15

Distributiepark
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 8 8 0 0
zachte plannen 27 10 17 0
totaal 35 18 17 0

Hoogwaardig terrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 19 19 0 0
zachte plannen 26 7 10 9
totaal 45 26 10 9

Zwaar industrieterrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 17 17 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 17 17 0 0

Totaal
bestaand 23 23 0 0
harde plannen 110 94 15 0
zachte plannen 145 50 71 24
totaal 278 167 86 24

Periode 1998/2020 1998/2005 2005/2010 2010/2020

Vraag Gemengde bedrijventerreinen2 328 101 77 150
- waarvan exogeen 103 30 24 49
Distributiepark 30 7 5 18
Zwaar industrieterrein 15 1 5 9
Totaal 372 108 87 177

Confrontatie1 Gemengde bedrijventerreinen 2 -102 31 -8 -126
Distributiepark 5 11 12 -18
Zwaar industrieterrein 2 16 -5 -9
Totaal -95 58 -1 -153

1aanbod minus  vraag;  2 inclusief hoogwaardig terrein
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bijlage 2

WGR - Noordwest Veluwe

uitgeefbaar
of in planning

per 1-1-1998

   waarvan beschikbaar komt:

voor 2005 voor 2010 na 2010

Aanbod Gemengde bedrijventerreinen
bestaand 40 37 3 0
harde plannen 35 31 4 0
zachte plannen 30 0 15 15
totaal 105 68 22 15

Distributiepark
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 0 0 0 0

Hoogwaardig terrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 0 0 0 0

Zwaar industrieterrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 0 0 0 0

Totaal
bestaand 40 37 3 0
harde plannen 35 31 4 0
zachte plannen 30 0 15 15
totaal 105 68 22 15

Periode 1998/2020 1998/2005 2005/2010 2010/2020

Vraag Gemengde bedrijventerreinen2 189 67 46 76
- waarvan exogeen 38 13 9 16
Distributiepark 15 3 2 10
Zwaar industrieterrein 13 3 4 6
Totaal 217 73 52 92

Confrontatie1 Gemengde bedrijventerreinen 2 -84 1 -24 -61
Distributiepark -15 -3 -2 -10
Zwaar industrieterrein -13 -3 -4 -6
Totaal -112 -5 -30 -77

1aanbod minus  vraag;  2 inclusief hoogwaardig terrein
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bijlage 3

WGR - Stedendriehoek

uitgeefbaar
of in planning

per 1-1-1998

   waarvan beschikbaar komt:

voor 2005 voor 2010 na 2010

Aanbod Gemengde bedrijventerreinen
bestaand 22 22 0 0
harde plannen 34 34 0 0
zachte plannen 33 11 20 2
totaal 89 67 20 2

Distributiepark
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 0 0 0 0

Hoogwaardig terrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 66 66 0 0
zachte plannen 63 3 30 30
totaal 129 69 30 30

Zwaar industrieterrein
bestaand 40 40 0 0
harde plannen 6 6 0 0
zachte plannen 65 0 0 65
totaal 111 46 0 65

Totaal
bestaand 62 62 0 0
harde plannen 106 106 0 0
zachte plannen 161 14 50 97
totaal 329 182 50 97

Periode 1998/2020 1998/2005 2005/2010 2010/2020

Vraag Gemengde bedrijventerreinen2 313 113 78 122
- waarvan exogeen 79 27 19 33
Distributiepark 27 7 4 16
Zwaar industrieterrein 12 1 5 6
Totaal 352 121 87 144

Confrontatie1 Gemengde bedrijventerreinen 2 -95 23 -28 -90
Distributiepark -27 -7 -4 -16
Zwaar industrieterrein 99 45 -5 59
Totaal -23 61 -37 -47

1aanbod minus  vraag;  2 inclusief hoogwaardig terrein
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bijlage 4

Knoopunt Arnhem - Nijmegen (zie voor een toelichting pagina 18)

uitgeefbaar
of in planning

per 1-1-1998

   waarvan beschikbaar komt:

voor 2005 voor 2010 na 2010

Aanbod Gemengde bedrijventerreinen
bestaand 233 182 51 0
harde plannen 151 111 33 7
zachte plannen 78 21 27 30
totaal 462 314 111 37

Distributiepark
bestaand 15 15 0 0
harde plannen 30 0 8 22
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 45 15 8 22

Hoogwaardig terrein
bestaand 21 21 0 0
harde plannen 42 7 18 18
zachte plannen 36 14 18 4
totaal 99 42 36 22

Zwaar industrieterrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 0 0 0 0

Totaal
bestaand 269 218 51 0
harde plannen 223 118 59 47
zachte plannen 114 35 45 34
totaal 606 371 155 81

  

Periode 1998/2020 1998/2005 2005/2010 2010/2020

Vraag Gemengde bedrijventerreinen2 889 312 219 358
- waarvan exogeen 212 72 51 89
Distributiepark 75 19 12 44
Zwaar industrieterrein 39 5 14 20
Totaal 1003 336 245 422

Confrontatie1 Gemengde bedrijventerreinen 2 -328 44 -72 -299
Distributiepark -30 -4 -4 -22
Zwaar industrieterrein -39 -5 -14 -20
Totaal -397 35 -90 -341

1aanbod minus  vraag;  2 inclusief hoogwaardig terrein
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bijlage 5

WGR - Achterhoek

uitgeefbaar
of in planning

per 1-1-1998

   waarvan beschikbaar komt:

voor 2005 voor 2010 na 2010

Aanbod Gemengde bedrijventerreinen
bestaand 60 52 8 0
harde plannen 42 29 13 0
zachte plannen 82 36 36 10
totaal 184 117 57 10

Distributiepark
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 35 32 4 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 35 32 4 0

Hoogwaardig terrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 0 0 0 0

Zwaar industrieterrein
bestaand 3 3 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 30 20 10 0
totaal 33 23 10 0

Totaal
bestaand 63 55 8 0
harde plannen 77 61 17 0
zachte plannen 112 56 46 10
totaal 252 172 71 10

Periode 1998/2020 1998/2005 2005/2010 2010/2020

Vraag Gemengde bedrijventerreinen2 323 153 85 85
- waarvan exogeen 58 26 15 17
Distributiepark 30 6 4 20
Zwaar industrieterrein 14 4 6 4
Totaal 367 163 95 109

Confrontatie1 Gemengde bedrijventerreinen 2 -139 -36 -28 -75
Distributiepark 5 26 0 -20
Zwaar industrieterrein 19 19 4 -4
Totaal -115 9 -24 -99

1aanbod minus  vraag;  2 inclusief hoogwaardig terrein
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bijlage 6

WGR - Rivierenland

uitgeefbaar
of in planning

per 1-1-1998

   waarvan beschikbaar komt:

voor 2005 voor 2010 na 2010

Aanbod Gemengde bedrijventerreinen
bestaand 23 23 0 0
harde plannen 151 85 52 14
zachte plannen 176 80 50 46
totaal 350 188 102 60

Distributiepark
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 0 0 0 0

Hoogwaardig terrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 0 0 0 0
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 0 0 0 0

Zwaar industrieterrein
bestaand 0 0 0 0
harde plannen 38 15 17 6
zachte plannen 0 0 0 0
totaal 38 15 17 6

Totaal
bestaand 23 23 0 0
harde plannen 189 100 69 20
zachte plannen 176 80 50 46
totaal 388 203 119 66

Periode 1998/2020 1998/2005 2005/2010 2010/2020

Vraag Gemengde bedrijventerreinen2 402 150 106 146
- waarvan exogeen 107 39 28 40
Distributiepark 49 11 9 29
Zwaar industrieterrein 17 0 6 11
Totaal 468 161 122 185

Confrontatie1 Gemengde bedrijventerreinen 2 -52 38 -4 -86
Distributiepark -49 -11 -9 -29
Zwaar industrieterrein 21 15 11 -5
Totaal -80 42 -2 -120

1aanbod minus  vraag;  2 inclusief hoogwaardig terrein
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bijlage 7

Gelderland

uitgeefbaar
of in planning

per 1-1-1998

   waarvan beschikbaar komt:

voor 2005 voor 2010 na 2010

Aanbod Gemengde bedrijventerreinen
bestaand 400 338 62 0
harde plannen 479 340 117 21
zachte plannen 492 181 193 118
totaal 1371 859 372 139

Distributiepark
bestaand 15 15 0 0
harde plannen 73 40 12 22
zachte plannen 27 10 17 0
totaal 115 65 29 22

Hoogwaardig terrein
bestaand 21 21 0 0
harde plannen 126 91 18 18
zachte plannen 125 24 58 43
totaal 272 136 76 61

Zwaar industrieterrein
bestaand 43 43 0 0
harde plannen 61 38 17 6
zachte plannen 95 20 10 65
totaal 199 101 27 71

Totaal
bestaand 479 417 62 0
harde plannen 739 509 164 67
zachte plannen 739 235 278 226
totaal 1957 1161 504 293

Periode 1998/2020 1998/2005 2005/2010 2010/2020

Vraag Gemengde bedrijventerreinen2 2444 896 611 937
- waarvan exogeen 594 205 146 243
Distributiepark 225 53 35 137
Zwaar industrieterrein 109 13 40 56
Totaal 2778 962 686 1130

Confrontatie1 Gemengde bedrijventerreinen 2 -801 99 -163 -737
Distributiepark -110 12 -6 -115
Zwaar industrieterrein 90 88 -13 15
Totaal -821 199 -182 -837

1aanbod minus  vraag;  2 inclusief hoogwaardig terrein


