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WOORD VOORAF 

De Provinciale Economische Verkenning (PEV) is een jaar-
lijks onderzoek dat inzicht verschaft in de economische ont-
wikkeling van Gelderland. De periodieke onderzoeken en 
statistieken van het CBS, de Kamers van Koophandel, 
Arbeidsvoorziening en de Provincie Gelderland beschrijven 
allemaal een deelaspect van de economie. In dit rapport 
wordt de beschikbare informatie gecombineerd en geanaly-
seerd waardoor een totaal beeld van de Gelderse economie 
kan worden geschetst. Het gebruikte cijfermateriaal is niet 
zondermeer overgenomen uit de primaire bronnen. Zo nodig 
is gecorrigeerd voor trendbreuken en definitiewijzigingen. 
Daarnaast is het materiaal beoordeeld op plausibiliteit en 
consistentie en is er voor zorggedragen dat de gegevens 
van Gelderland vergelijkbaar zijn met de landelijke en inter-
nationale gegevens van het Centraal Planbureau en het 
CBS. 

Zoals gebruikelijk bevat de PEV een beschrijving van de 
arbeidsmarkt, een schets van de recente economische ont-
wikkeling en een vooruitblik op de komende periode. In dat 
opzicht kan de verkenning worden gezien als een regionale 
aanvulling op het Centraal Economisch Plan van het 
Centraal Planbureau. Daarnaast wordt altijd aandacht 
besteed aan één of meer bijzondere onderwerpen. Zo is in 
1997 een ontwikkelingsanalyse opgenomen van de 
Gelderse economie. Hierin werd geschetst welke macro-
economische ontwikkeling Gelderland de laatste 25 jaar 
heeft door gemaakt. Dit jaar is een toekomstverkenning 
opgenomen. Ten behoeve van de provinciale beleidsontwik-
keling is een lange termijn beeld van de Gelderse economie 
vervaardigd. Het Gelderse toekomstscenario is consistent 
met de verwachtingen voor de Nederlandse economie van 
het CPB. Voorts is rekening gehouden met het beleid van de 
provincie Gelderland (Streekplan en Sociaal-economisch 
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beleidsplan). Het maken van ruimtelijke en economische 
keuzes beïnvloedt de toekomstige ontwikkeling. Het realise-
ren van grootschalige projecten genereert werkgelegenheid 
en inkomen. Voorts doemen vragen op als: 'wat zijn de eco-
nomische gevolgen van de afnemende bevolkingsgroei' of 
'tot welke hoogte kunnen de structurele werkgelegenheids-
verliezen 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. 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 toe-
komstscenario verlangt op regionaal niveau belangrijke 
inspanningen. De gunstige ontwikkeling wordt alleen bereikt 
wanneer naast de autonome groei extra groei-impulsen wor-  r 
den gegeven door het benutten van het regionale potentieel. 
Daarnaast is een herstructurering van de Nederlandse eco-
nomie noodzakelijk. Deze herstructurering moet uiteindelijk 
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 bedrijfsle-
ven, tijdig inspelen op de (internationale) trends en tenslotte 
een slagvaardige regionale overheid die bereid en in staat is 
de randvoorwaarden te scheppen. 
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1 	Samenvatting en conclusies 

1.1 	DE GELDERSE ECONOMIE IN 1997- 1999 

1.1.1 	Terugblik 1997 

economische ontwikkeling 

In 1997 beleefde de Europese Unie een conjunctuurverbe-
tering. Dit leidde in Nederland en Gelderland tot een groei-
versnelling van de economie. De toegenomen concurrentie-
kracht van het bedrijfsleven resulteerde in een herstel van 
de exportgroei. Al jaren lang draait bijna negentig procent 
van de bedrijven met winst. Driekwart van de bedrijven 
beoordeelt bovendien het behaalde rendement als voldoen-

fl de. Dit lag in de voorgaande jaren steeds op tweederde. De 
toch al goede winstpositie van het bedrijfsleven werd daar- 
mee nog verder versterkt. 

Tabel 1.1 	Omzetontwikkeling van het bedrijfsleven, gemiddelde pro- 
centuele groei per jaar (zie voor gebiedsindeling bijlage 4 en 6) 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1990/1995 	3 	2 	2 	3 	3 	2 
1996 	 2 	3 	3 	2 	3 	3 
1997 	 3 	3 	4 	4 	4 	5 

Bron: ERBO'90-'97, Kamers van Koophandel 

Hoewel de economische ontwikkeling van Gelderland over 
het afgelopen decennium gezien gunstiger is verlopen dan 

. vankelijk snellere ontwikkeling neigde de laatste jaren al wat 
in Nederland, lijkt hier enige kentering in te komen. De aan-

meer naar het Nederlands gemiddelde. In 1997 is het 
moment aangebroken waarop de Gelderse groei onder het 
gemiddelde is gezakt. Het is nog te vroeg om van een keer- 
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punt te spreken. Het gaat mogelijk om een natuurlijke fluctu- 
atie die volgend jaar alweer in haar tegendeel kan verkeren. 

Werkgelegenheidsontwikkeling 

Onder invloed van de aanhoudend gunstige conjunctuur is 
de Nederlandse werkgelegenheidsgroei de laatste twee jaar 
in een stroomversnelling geraakt. De recente positiewijzi-
ging van Gelderland ten opzichte van Nederland tekent zich 
ook af in het tempo van de banengroei. Na een periode van 
grotere expansie is een episode aangebroken waarin de 
Gelderse ontwikkeling achterblijft. 
In de regio Arnhem/Nijmegen is de terugval het meest opval-
lend, temeer daar de regio in 1996 nog koploper was. De 
trage groei in de Achterhoek wordt voornamelijk veroorzaakt 
door de werkgelegenheidsverliezen in de landbouw die in 
1997 zeer hoog waren. Afgezet tegen Nederland was de 
werkgelegenheidsgroei In Zuidwest-Gelderland en op de 
Veluwe in 1996 aan de lage kant. In 1997 werd dit weer 
enigszins goed gemaakt, hoewel de oude groeiverschillen 
met Nederland niet meer gehaald werden. 

Tabel 1.2 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid (banen van 12 uur en 
meer), gemiddelde procentuelegroei per jaar 

Vel Ach AIN ZWG Gid Ned 

199011995 	1,8 0,9 1,3 2,6 1,5 1,1 
1996 	 2,2 1,7 2,5 2,0 2,2 2,4 
1997 	 2,8 1,5 1,8 2,5 2,2 2,6 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Nationale cijfers CBS /CPB 
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1.1.2 	Vooruitblik 1998-1999 

groeiverwachtingen 

Na de relatief zwakke ontwikkeling vorig jaar zal naar ver-
wachting de Gelderse economie haar positie ten opzichte 
van Nederland hernemen. De productie- en de werkgele-
genheidsgroei komt in de jaren 1998 en 1999 weer boven 
het landelijk gemiddelde uit. 

Door de hoge industrialisatiegraad van de Achterhoek zal 
het regionaal product in deze regio een sterke groei door-
maken. In vergelijking daarmee is de werkgelegenheids-
groei laag. Daarbij speelt het structurele verlies aan agrari-
sche werkgelegenheid de regio parten. 
In de regio Arnhem/Nijmegen mag - na de terugval vorig 
jaar - worden gerekend op een meer dan gemiddelde groei. 
Dit is vooral te danken aan de gunstige groeiverwachtingen 
voor de industrie. 
In het verleden behoorden Zuidwest-Gelderland en de 
Veluwe tot de snelle groeiers. De dienstensector nam begin 
jaren negentig zo krachtig toe dat de banencreatie in deze 
gebieden ver boven het gemiddelde lag. Sinds enige jaren is 
tussen de Gelderse regio's een zekere nivellering opgetre-
den. Voor 1998 en 1999 worden nog maar kleine groeiver -
schillen voorzien. 

Tabel 1.3 	Ontwikkeling van het regionaal product en de werkgelegen- 
heid (banen van 12 uur of meer), jaarlijkse procentuele groei 
in 1998 en 1999 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 
regionaal 
product 	3,4 	3,6 	3,3 	3,9 	3,4 	3,1 

Ie 	werkgelegen- 
heid 	 2,3 	1,9 	2,4 	2,3 	2,3 	2,1 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Nationale cijfers CEP'98, CPB 
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1.1.3 	De arbeidsmarkt 1997-1999 

arbeidsaanbod 

Het arbeidsaanbod ontwikkelt zich trendmatig en is minder 
aan conjuncturele fluctuaties onderhevig dan de vraag naar 
arbeid. Op grond van de demografische ontwikkelingen zou 
de aanwas van de beroepsbevolking dit en volgend jaar ver-
tragen. De arbeidsparticipatie van vrouwen stijgt echter zo 

al 	 Jaarlijks
dat de groei van het arbeidsaanbod op peil blijft. 

Jaarlijks neemt de Gelderse beroepsbevolking toe met ca. 
elfduizend personen. 

Tabel 1.4 	Jaarlijkse groei van de beroepsbevolking (voor banen van 
12 uur of meer), in procenten 

Vel 	Ach 	A/N ZWG GId Ned 

1996 	 1,6 	1,1 	1,2 2,0 1,4 1,3 
1997 	 1,4 	1,7 	0,8 1,8 1,3 1,3 
1998-1999 	1,4 	1,2 	1,4 1,3 1,4 1,3  

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Nationale cijfers afgeleid van CEP'98, CPB 

arbeidsvraag 

In 1997 zijn er in Gelderland 14.000 banen bijgekomen. De 
toegenomen vraag naar arbeid manifesteerde zich in vrijwel 
alle sectoren. In Nederland wordt voor de komende twee 
jaar uitgegaan van een aanhoudend hoge arbeidsvraag. Het 
groeitempo zakt echter wat terug. Na de relatief zwakke ont-
wikkeling in 1997 herstelt de Gelderse werkgelegenheids-
groei zich. De totale banengroei stijgt daardoor weer boven 
het landelijk gemiddelde uit. Jaarlijks zullen er ruim zestien-
duizend banen bijkomen. 
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Werkloosheid 

De vraag naar arbeid neemt zo snel toe dat het arbeidsaan-
bod de groei niet kan bijbenen. Als gevolg daarvan neemt de 
werkloosheid in een ongekend hoog tempo af. De Gelderse 
werkloosheid is relatief laag. In drie van de vier Gelderse 
regio's ligt de werkloosheid een kwart tot een derde onder 
het landelijk gemiddelde. Alleen in de regio Arnhem! 
Nijmegen is de situatie naar verhouding problematisch. In de 
afgelopen tien jaar is in deze regio de extreem hoge werk-
loosheid echter belangrijk teruggedrongen. Dit betreft dan 
vooral de omvang in het algemeen. Voor bepaalde groepen 
op de arbeidsmarkt zijn de problemen onverminderd groot. 

De afnemende werkloosheid gaat gepaard met problemen in 
de personeelsvoorziening. Niet alleen wordt het gekwalifi-
ceerde arbeidsaanbod steeds schaarser, maar ook in kwan-
titatief opzicht zijn of dreigen er tekorten in bepaalde 
beroepsgroepen. Gezien de vooruitzichten zal dit de komen-
de jaren nog verder toenemen. Vooral in de regio's waar de 
werkloosheid nu al laag is en waarbij de verwachtingen voor 
1999 op een overspannen arbeidsmarkt duiden. 

Tabel 1.5 	Werkloosheidspercentage (voor banen van 12 uur of meer) 
1996-1999 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 

1996 	5 	5 	8 	5 	6 	7 
1997 	4 	4 	7 	4 	5 	6 
1998 	3 	3 	6 	3 	4 	5 
1999 	2 	3 	5 	3 	3 	4 

S 	
Bron 1996-1997: berekend op basis van EBB, CBS; Bron 1998-1999 regionale cijfers: Bureau 

Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland; Bron 1998-1999 

Nederlandse cijfers: berekend op basis van CEP'98,CPB 
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1.2 	De Gelderse Economie in 2020 

1.2.1 	Inleiding 

In deze verkenning wordt een scenario geschetst voor de 
komende vijfentwintig jaar. Daarbij is het huidige economi-
sche en ruimtelijke beleid van de provincie gekoppeld aan 
een bepaald ontwikkelingsscenario voor de Nederlandse 
economie. Op basis daarvan wordt een tentatief beeld 
geschetst van de toekomstige ontwikkelingen in Gelderland. 
Bij de opstelling en doorrekening van het Gelderse toe-
komstscenario is uitgegaan van een bevolkingsgroei con-
form het Streekplan en een benutting van de economische 
potenties van Gelderland volgens het Sociaal-economisch 
beleidsplan van de provincie. Alle andere elementen die een 
rol spelen bij de toekomstige (inter)nationale economische 
ontwikkeling zijn ontleend aan het CPB-scenario Global 
Competition. 

1.2.2 	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 wijzi-
gen: het groeitempo vlakt af, het migratiepatroon verandert, 
de regionale groeiverschillen nemen af en de vergrijzing ver-
snelt. 

1.2.3 	Het aanbod van arbeid 

De demografische veranderingen werken door in de ontwik-
keling van de beroepsbevolking. Een tweede factor van 
belang is de arbeidsparticipatie (het percentage van de 
bevolking dat deelneemt of deel wil nemen aan het arbeids-
proces). 
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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 men-
sen boven de 55 jaar langer blijven werken dan nu het geval 
Is. 

EN 	 Ontwikkeling beroepsbevolking 

Ondanks de sterk terugvallende bevolkingsaanwas ligt het 
groeitempo van de beroepsbevolking toch nog redelijk hoog. 
Het arbeidsaanbod van mannen blijft de komende vijfen-
twintig 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. Ongeveer de helft van de beroepsbevolking bestaat 
dan uit vrouwen. Een tweede belangrijke verandering speelt 
zich af in de leeftijdsopbouw: het aantal jongeren daalt met 

(-k 	 ca. 10% en het aantal beroepsbeoefenaren boven de 45 jaar 
verdu bbe lt.  

Tabel 1.6 	Beroepsbevolking (voor banen van 12 uur of meer), gemid- 
delde jaarlijkse groei 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	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 

Ge/der/and / Nationale cijfers CBS / CPB 
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De afnemende bevolkingsgroei, de vergrijzing en de sterk 
stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen doen 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 bevol-
kingsgroei 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 verge-
lijking met het verleden een belangrijke trendbreuk. 

Ontwikkeling WAO 

De internationale economische dynamiek en de toenemen-
de vergrijzing dwingen de Nederlandse samenleving tot een 
scherper WAO-beleid. De omvang van de WAO in 
Gelderland, uitgedrukt in procenten van de beroepsbevol-
king, 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 leeftijdsaf -
hankelijk. 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 uit-
gegaan 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 drie van de vier Gelderse regio's ligt het onderwijsniveau 
van de beroepsbevolking onder het landelijk gemiddelde, 
alleen in de regio Arnhem/Nijmegen stijgt het niveau boven 
het Nederlandse uit. De regionale verschillen kunnen ten 
dele verklaard worden uit de regionale werkgelegenheids-
structuur. Ook speelt de aanwezigheid van hoger onderwijs-
instellingen een rol. 
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In vergelijking met het verleden zal het gemiddelde oplei-
dingsniveau 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 ander-
zijds 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 con-
centreert binnen deze bevolkingsgroep. 

1.2.4 	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 geste-
gen. In het toekomstscenario wordt uitgaan van een gunsti-
ge internationale conjunctuur waarbij Nederland haar eco-
nomische positie kan handhaven en op onderdelen verster-
ken. Dit biedt in beginsel het vooruitzicht op een verdere ver-
groting van het Gelderse aandeel. In de loop van de prog-
noseperiode treedt echter een ombuiging op: tot 2010 is de 
economische groei hoger dan in Nederland, daarna lager. 
Maar gemiddeld over de gehele periode 1995-2020 zal de 
Gelderse groei toch nog iets boven de Nederlandse uitko-
men. De slechte groeiverwachtingen voor de landbouw wer-
ken negatief door op de Veluwe en vooral in de Achterhoek. 
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De effecten voor het regionaal product worden gecompen-
seerd door een relatief hoge groei van de industrie en de 
bouwnijverheid. 

Tabel 1.7 	Gemiddelde jaarlijkse groei van het regionaal product (volu- 
memutatie) 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 	2,5 	2,2 	2,1 	3,1 	2,4 	2,3 
1995-2020 	3,4 	3,4 	3,4 	3,8 	3,5 	3,4 

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 

1.2.5 	Werkgelegenheidsontwikkeling 

De werkgelegenheidsverliezen in de landbouw, de industrie 
en de bouwnijverheid zijn in het verleden ruimschoots 
gecompenseerd door de groei van de dienstensector. De 
Ge lderse  werkgelegenheidsontwikkeling is op vrijwel alle 
fronten beter verlopen dan de Nederlandse. 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. 
Ten opzichte van het verleden worden verschillende trend-
breuken voorzien: het verlies aan agrarische werkgelegen-
heid verdubbelt, de afname bij de industrie halveert. 
Tegelijkertijd neemt de werkgelegenheid in de bouwnijver-
heid weer toe. Bij alle wisselingen en omslagpunten lijkt de 
groei van de dienstensector een constante factor in de eco-
nomische 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 vergelijking met Nederland is de landbouwproblematiek in 
Gelderland ernstiger en ingrijpender. Aan de snellere expan-
sie van de Gelderse dienstensector komt een einde. Daar 
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staat tegenover dat het herstel van de bouwsector en van de 
industrie zich duidelijker manifesteert. De totale werkgele-
genheidsgroei neigt naar het landelijk gemiddelde. 

Tabel 1.8 	Ontwikkeling van de totale werkgelegenheid (banen van 12 
uur of meer), gemiddelde jaarlijkse groei in procenten 

Vel 	Ach 	NN 	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 	1,1 	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 regio-
nale 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 ont-
wikkeling in de regio's. 

Evenals in het verleden zal de dienstensector veruit de 
belangrijkste banenmotor zijn. Voor de industrie en de 
bouwnijverheid treedt een belangrijk keerpunt op. Hadden 
deze sectoren in het verleden te kampen met ernstige werk-
gelegenheidsverliezen, 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. 

17 
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In het toekomstscenario is voor de meest nabije periode 
2000-2005 rekening gehouden met een groeivertraging van 
de werkgelegenheid. Sinds 1995 verkeert de banengroei in 
Nederland in een periode van hoogconjunctuur. Als reactie 
daarop -en als gevolg van de conjuncturele situatie in Azië 
en in Latijns-Amerika en de economische problemen in 
Rusland- zal in de eerste jaren van de volgende eeuw de 
banencreatie sterk afvlakken. Daarna herstelt de trendmati-
ge groei zich weer. 

1.2.6 	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. 

Tabel 1.9 	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 

Gedurende de prognoseperiode zullen er momenten optre-
den waarin de conjunctuur verslechtert, de werkgelegen-
heidsgroei stagneert en de werkloosheid bijgevolg stijgt. In 
het toekomst-scenario is een dergelijke terugval voorzien in 
de eerste jaren van de volgende eeuw. Dan wordt duidelijk 
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hoe snel een omslagpunt kan optreden. Een relatief korte 
periode waarin de werkgelegenheidsgroei vertraagt leidt 
onmiddellijk tot een scherpe stijging van de werkloosheid. 
Tot 2000 daalt de werkloosheid nog, maar in de daaropvol-
gende jaren stijgt de Gelderse werkloosheid met 50%. In 
2005 is de werkloosheid dan weer even hoog als begin jaren 
negentig. Daarna hersteld de conjunctuur en hervat de 
trendmatige ontwikkeling naar evenwicht op de arbeids-
markt. 

1 	 Bedacht moet worden dat voor het bepalen van de toekom- 
stige werkloosheidsomvang alleen rekening is gehouden 
met de kwantitatieve ontwikkelingen van vraag en aanbod. 
Er zal altijd een zekere wrijving blijven bestaan in tijd, plaats 
en kwaliteit tussen vacatures en beschikbaar arbeidsaan-
bod. In het gepresenteerde arbeidsmarktbeeld is uitgegaan 
van een minimale frictie werkloosheid van 2%. Het is even-
wel denkbaar dat de frictiewerkloosheid hoger uitvalt. Veel 
zal afhangen van het scholingsbeleid van het bedrijfsleven 
en de 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 cate-
gorie frictiewerklozen groter worden en moet vooral in de 
stedelijke regio's van Gelderland rekening worden gehou-
den met werkloosheidspercentages die aanzienlijk boven de 
2% uitkomen. 

19 
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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). 

werkgelegenheid 	 Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	GId 	Ned 
(totale groei 1995-2020 in%) 
- Global Competition 	 36 	22 	38 	32 	33 	33 
- European Coordination 	 31 	18 	32 	27 	28 	28 
- Divided Europe 	 10 	-1 	12 	7 	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 	5 	3 	4 
- Divided Europe 	 3 	6 	7 	6 	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 werkloosheidsproble-
matiek van Arnhem/Nijmegen in alle scenario's zal zijn opgelost. De werkloosheidsontwik-
keling op de Veluwe lijkt het minst gevoelig voor de vraag welk toekomstscenario verwe-
zenlijkt wordt. In alle gevallen daalt de werkloosheid tot een zeer laag niveau. De 
Achterhoek en Zuidwest-Gelderland zijn -in vergelijking met 1995- regio's waar de werk-
loosheid 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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2 	De Gelderse economie 
in 1997- 1999 

In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de eco-
nomische ontwikkeling in 1997. Daarnaast wordt een voor-
uitblik gepresenteerd voor de jaren 1998-1999. De Gelderse 
prognoses zijn door het Bureau Economisch Onderzoek van 
de provincie Gelderland opgesteld'. De landelijke ramingen 

E en de gegevens over de (inter)nationale context zijn ont-
leend aan het Centraal Economisch Plan 1998 (Centraal 
Planbureau). 

2.1 	Terugblik, het bedrijfsleven in 1997 

economische ontwikkeling 

. 

	

De economische groei in Nederland verloopt al jaren voor- 
spoedig. 1997 maakte hierop geen uitzondering, integen-
deel. Veel EU-landen waar de economische ontwikkeling 
maar moeizaam verliep -zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje 
en Italië- kenden vorig jaar een relatief sterke productie-
groei. Deze internationale conjunctuurverbetering leidde in 
Nederland tot een verdere groeiversnelling. De omzet van 
het bedrijfsleven steeg vorig jaar met 5% tegen 3% in 1996. 
De toegenomen concurrentiekracht van het Nederlandse 
bedrijfsleven resulteerde in een herstel van de exportgroei 
(van 3% in 1996 naar 7% in 1997). Naast de export heeft 
ook de binnenlandse afzet belangrijk bijgedragen aan de 
economische groei. De investeringen handhaafden zich op 
het hoge niveau van 1996. Internationaal gezien is de winst-
positie van het Nederlandse bedrijfsleven gunstig. 

1 	Zie voor een methodebeschrijving "De werkgelegenheid in Gelderland 1973-1997, presentatie 

vanschattingsmodel en resultaten" en 'De Gelderse beroepsbevolking, een toekomstscenario 

tot 2020, 1998, Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie 

Gelderland. 
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Tabel 2.1 	De ontwikkeling van het bedrijfsleven in 1997 

Omzetresultaten 	 Vel 	Ach 	AJN 	ZWG 	GId 	Ned 

-binnenlandse omzet (%- mutatie) 	4 	3 	2 	3 	3 	5 

-buitenlandse omzet (%-mutatie) 	0 	5 	11 	5 	6 	7 

-totale omzet (%-mutatie) 	3 	3 	4 	4 	4 	5 

Investeringen 

- investeringssom (°k- mutatie) 	0 	5 	-7 	4 	-2 	0 

- percentage bedrijven met: 

- investeringen 	 50 	51 	54 	59 	53 	54 

- w.v. uitbreidingsinvesteringen 	32 	25 	38 	29 	32 	30 

Bedrijfsresultaten 
percentage bedrijven met: 

-winst 	 87 	86 	87 	90 	87 	88 

- voldoende rendement 	74 	76 	74 	80 	75 	75 

Bron: ERBO'97, Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland 

In 1997 stegen de bedrijfsresultaten naar recordhoogten. Al 
jaren lang draait bijna negentig procent van de bedrijven met 
winst. Driekwart van de bedrijven beoordeelt bovendien het 
behaalde rendement als voldoende. Dit lag in de voorgaan-
de jaren steeds op tweederde, zodat hier sprake is van een 
duidelijke positieversterking. 

De macro-economische ontwikkeling in de verschillende 
Gelderse regio's ontliep elkaar vorig jaar niet veel. Slechts 
op onderdelen traden significante verschillen aan de dag. Zo 
was voor het tweede achtereenvolgende jaar de investe-
ringsgroei in de Achterhoek opvallend hoog. In Arnhem! 
Nijmegen daarentegen blijven de investeringen sinds 1995 
ver achter bij de landelijke trend. De binnenlandse afzet van 
het bedrijfsleven vertoonde weinig groei. Daar staat tegen-
over dat de export met meer dan 10% toenam. 
De export op de Veluwe is al enige jaren tanende. In 1997 
kon het Veluwse bedrijfsleven op de buitenlandse markten 

n 
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geen groei realiseren. In 1996 moest zelfs enig terrein wor-
den prijsgegeven. Dit is des te opvallender omdat juist de 
export de belangrijkste gangmaker van de Nederlandse eco-
nomie is. 
Ondanks de wat achterblijvende omzetontwikkeling, is het 
totaalbeeld in Zuidwest-Gelderland van alle Gelderse regio's 
het meest gunstige. De winstgevendheid, de investerings-
ontwikkeling en de investeringsneiging van het bedrijfsleven 
liggen boven het algemeen gemiddelde. 

El 
Tabel 2.2 	Omzetontwikkeling van het bedrijfsleven, procentuele groei 

per jaar 

	

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	Gid 	Ned 

. 1990/1995 	3 	2 	2 	3 	3 	2 
1996 	 2 	3 	3 	2 	3 	3 
1997 	 3 	3 	4 	4 	4 	5 

Bron: ERBO90-'97, Kamers van Koophandel 

(J) 	 Hoewel de economische ontwikkeling van Gelderland over 
het afgelopen decennium gezien gunstiger is verlopen dan 
in Nederland, lijkt hier enige kentering in te komen. De aan-
vankelijk snellere ontwikkeling neigde de laatste jaren al wat 
meer naar het Nederlands gemiddelde. In 1997 is het 
moment aangebroken waarop de Gelderse groei onder het 
landelijk gemiddelde is gezakt. Het is nog te vroeg om van 
een keerpunt te spreken. Het gaat mogelijk om een natuur-
lijke fluctuatie die volgend jaar alweer in haar tegendeel kan 
verkeren. Op wat langere termijn is pas te beoordelen naar 
welke kant de balans overhelt. 

Werkgelegenheidsontwikkeling in 1997 

De Nederlandse werkgelegenheid neemt al bijna vijftien jaar 
lang vrijwel onafgebroken toe. Zowel in Europees verband 
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als in historisch perspectief is de banengroei hoog tot zeer 
hoog. Onder invloed van de aanhoudend gunstige conjunc-
tuur is de groei de laatste twee jaar in een stroom-versnel-
ling geraakt. 
De recente positiewijziging van Gelderland ten opzichte van 
Nederland tekent zich ook af in het tempo van de banen-
groei. Na een periode van grotere expansie is een episode 
aangebroken waarin de Gelderse ontwikkeling achterblijft. 

Tabel 2.3 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid (banen van 12 uur en 
meer), procentuele groei 

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	Gld 	Ned 

199011995 	1,8 	0,9 	1,3 	2,6 	1,5 	1,1 
1996 	2,2 	1,7 	2,5 	2,0 	2,2 	2,4 
1997 	2,8 	1,5 	1,8 	2,5 	2,2 	2,6 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Nationale cijfers CBS / CPB 

In de regio Arnhem/Nijmegen is de terugval het meest opval-
lend, temeer daar de regio in 1996 nog koploper was. De 
omslag in het Knooppunt is terug te voeren op de ontwikke-
lingen. in de dienstensector. Traditioneel worden in deze sec-
tor de werkgelegenheidsverliezen gecompenseerd van de 
bouw, de landbouw en de industrie. In 1997 werd dit patroon 
doorbroken. De industrie en de bouwnijverheid gaven een 
behoorlijke werkgelegenheidsgroei te zien terwijl de banen-
groei in de dienstensector sterk afvlakte. 

De trage groei in de Achterhoek wordt voornamelijk veroor-
zaakt door de werkgelegenheids-verliezen in de landbouw 
die in 1997 zeer hoog waren. Wanneer de landbouwsector 
buiten beschouwing wordt gelaten, dan blijkt de totale werk-
gelegenheidsgroei in de Achterhoek nauwelijks onder te 
doen voor Nederland, 
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Terwijl de groei van de diensten in Arnhem/Nijmegen naar 
verhouding laag was, heeft deze sector in Zuidwest-
Gelderland en op de Veluwe een meer dan gemiddelde ont-
wikkeling doorgemaakt. Afgezet tegen Nederland was de 
totale werkgelegenheidsgroei van deze twee regio's in 1996 
aan de lage kant. In 1997 werd dit weer enigszins goed 
gemaakt, hoewel de oude groeiverschillen met Nederland 
niet meer gehaald werden. 

Bij alle -soms wat teleurstellende- Gelderse ontwikkelingen 
biedt de industrie een positieve aanblik. Sinds 1996 is aan 
de dalende industriële werkgelegenheid in Nederland een 
einde gekomen en bleef het aantal arbeidsplaatsen op peil. 
In Gelderland werd reeds eerder een keerpunt bereikt. De 
stijgende lijn werd al in 1995 ingezet. Sindsdien heeft de 
Gelderse industrie zelfs een paar procent werkgelegen-
heidsgroei gerealiseerd. 

1 

Groei van de werkgelegenheid in % (banen van 12 uur en meer), 1997 

Vel Ach NN ZWG Gid Ned 

Landbouw -3,8 -4,6 -1,4 -2,3 -3,4 -2,5 

Industrie 0,3 0,7 2,1 2,8 1,3 0,1 
Bouw 6,4 2,5 2,0 1,2 3,5 2,8 
Diensten 4,2 2,1 2,5 3,7 3,1 3,7 

Overheid 1,0 6,3 -0,5 3,2 1,3 1,7 

Totaal 2,8 1,5 1,8 2,5 2,2 2,6 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek; bron Nederlandse cijfers: CEP'98 / CPB 
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Vel Ach NN ZWG GId 
Uitgifte: 
199011995 28 27 40 28 123 
1996 32 32 29 33 126 
1997 43 43 66 26 178 

Voorraad: 
1-1-97 107 75 216 46 443 
1-1-'98 88 52 204 23 366 
toename -19 -23 -12 -23 -77 
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Uitgifte van bedrijfsterrein in 1997 

In de periode 1990/1995 verliep de uitgifte van nieuwe 
bedrijfsterreinen langzaam, zeker wanneer daarbij de stand 
van de conjunctuur in ogenschouw wordt genomen. In 1996 
kwam een einde aan de stagnatie, gevolgd door een ware 
hausse in 1997. De verkoop van bedrijfsterreinen evenaar-
de het hoge niveau uit de topperiode 1987/1 991. De uitgifte 
in de regio Arnhem/Nijmegen bereikte een historisch hoog- 

10 	
tepunt. 

Tabel 2.4 	Jaargemiddelde 199011995, 1996 en 1997 van de uitgifte 
bedrijfsterrein (netto in ha.)en de voorraad terstond uitgeef-
baar bedrijfsterrein in ha. per 1-1-'97 en 1-1-'98. 

Bron: REW Provincie Gelderland / RPD 

Tegenover de hoge uitgifte in Gelderland stond vorig jaar 
maar een beperkte aanvulling van nieuw terrein. De direct 
voor de markt beschikbare voorraad slonk met bijna een vijf-
de deel. In de Achterhoek nam de voorraad af met een 
derde. In Zuidwest-Gelderland -waar de voorraad al relatief 
klein was- trad zelfs een halvering op. Daardoor was op 1 
januari 1998 de voorraad in deze regio niet eens meer vol-
doende voor één jaar. c 
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Interprovinciale vergelijking voorraad bedrijfsterreinen 

In de spreiding van de voorraad bedrijfsterreinen over Nederland is een duidelijk patroon 
herkenbaar. In relatie tot de omvang van het regionale bedrijfsleven is de voorraad In de 
Randstad relatief krap. De perifere provincies hebben naar verhouding een zeer ruime voor-
raad. De intermediaire zone zit daar tussen in en bevindt zich om en nabij het Nederlands 
gemiddelde. De omvang van de uitgifte voltrekt zich in grote lijnen volgens het zelfde 
patroon: relatief weinig in de Randstad, veel in de periferie, gemiddeld in de provincies daar-
tussenin. De bijzondere positie van Flevoland kan verklaard worden uit het feit dat dit nog 
een jonge provincie in ontwikkeling is. De gemiddelde voorraad in Nederland lijkt voldoen-
de voor de komende tien jaar. Dit geldt met een marge van enige jaren ook voor de mees-
te provincies. 

Noord-Brabant bezit de grootste voorraad bedrijfsterrein van Nederland en kent de omvang-
rijkste uitgifte. Daarna volgt Gelderland. Worden de absolute cijfers gerelateerd aan de 
omvang van het regionale bedrijfsleven, dan blijken beide provincies zich op het normale 
Nederlandse niveau te bevinden. Dit geldt zowel voor het uitgiftetempo als voor de omvang 
van de voorraad. Het beeld sluit aan bij de gemiddelde intermediaire provincie. Voor de 
Gelderse regio's geldt grosso modo hetzelfde, alleen Zuidwest-Gelderland vormt hierop een 
uitzondering. In deze regio is het uitgifte tempo relatief hoog. In combinatie met de geringe 
voorraad kan dit binnen afzienbare tijd leiden tot omvangrijke tekorten. Bij het huidige uit-
gifte tempo is de voorraad slechts voldoende voor vier jaar. (Zie voor een toelichting op de 
cijfers bijlage 6). 

1. 	 2. 	 3. 	 4. 	 5. 
Voorraad 	Jaarlijkse uitgifte 	Indicatie voor het 	Voorraad 	Gemiddelde 
bedrijfsterrein 	per 1.000 arbeids 	aantal jaren waar 	bedrijfsterrein 	jaarlijkse 
per 1.000 arbeids 	plaatsen (ha.) 	voor de voorraad 	in ha. 	uitgifte in ha 
plaatsen (ha.) 	 toereikend is 

Zuid-Holland 	 3 	 0,4 	 8 	 942 	 117 
Noord-Holland 	 4 	 0,3 	 11 	 887 	 82 
Utrecht 	 4 	 0,4 	 9 	 367 	 42 
Overijssel 	 6 	 0,8 	 7 	 642 	 92 
Noord-Brabant 	 6 	 0,7 	 8 	1.808 	 222 
Nederland 	 6 	 0.7 	 10 	10.949 	 1.152 
Gelderland 	 7 	 0,8 	 9 	1.184 	 129 
Limburg 	 8 	 1,1 	 7 	 800 	 110 
Groningen 	 12 	 0.7 	 16 	 592 	 38 
Zeeland 	 12 	 0.6 	 20 	 422 	 21 
Friesland 	 17 	 1,4 	 12 	 837 	 70 
Drenthe 	 18 	 1,3 	 14 	 694 	 49 
Flevoland 	 42 	 3,5 	 12 	 590 	 49 

ZW-Gelderland 	 6 	 1,3 	 4 	 117 	 28 
Achtenhoek 	 6 	 0,7 	 8 	 234 	 30 
Veluwe 	 7 	 0.6 	 12 	 355 	 30 
Arnhem/Nijmegen 	9 	 0,7 	 11 	 478 	 42 

De hier gepresenteerde cijfers hebben betrekking op regio's en zijn niet gedifferentieerd naar 
kwaliteit. Voor een juiste beoordeling is echter ook de lokale situatie van belang en zijn zaken 
als kwaliteit,, ontsluiting, inrichting en kavelgrootte van doorslaggevende betekenis. Inzicht 
hierin vraagt nader onderzoek. Hoewel de Gelderse situatie in vergelijking met Nederland 
normaal en gemiddeld lijkt, kunnen er op lokaal niveau zeer ernstige knelpunten bestaan. 
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2.2 	Vooruitblik, groeiverwachtingen 1998-1999 

De wereldhandel steeg in 1997 met bijna 9%. Als gevolg van 
de crisis in Azië en de problemen in Rusland en Latijns-
Amerika zal dit hoge groeitempo voorlopig niet gehaald wor-
den. Naar verwachting zal de wereldhandel in 1998/1999 
uitkomen op een groei van ruim 6%. Tegenover de groeiver-
traging van de wereldhandel staat een conjunctuurbestendi-
ging van de Europese economie. Dit laatste is voor 
Nederland van belang omdat driekwart van de export in 
West-Europa wordt afgezet. De economische groei zal zich 
daarom kunnen handhaven op een hoog niveau: 4% in 
1998, 3% in 19992.  Vooral de industrie draagt daaraan bij. In 
deze sector zal de arbeidsproductiviteit volgens het CPB stij-
gen met 4% per jaar. De concurrentiepositie van de 
Nederlandse industrie verbetert dermate dat een (lichte) stij-
ging van de werkgelegenheid mogelijk wordt. Een en ander 
leidt tot een sterke groei van de industriële productie. 
Overigens zijn de economische verwachtingen op dit 
moment tamelijk onzeker. De groei zal in 1999 iets tempe-
ren, er zijn echter geen aanwijzingen dat het economisch tij 
in Nederland keert. Toch zijn er ontwikkelingen gaande die 
zorgen baren. Naast de al genoemde gebieden waar een 
econom ische  crises heerst, kan nog gewezen worden op de 
wereldwijde daling van de aandelenkoersen en de lagere 
winsten van het bedrijfsleven. 

Tabel 2.5 	Ontwikkeling van het regionaal product en de werkgelegen- 
heid (banen van 12 uur of meer), jaarlijkse procentuele groei 
in 1998 en 1999 

Vel Ach NN ZWG Gid Ned 

regionaal product 	3,4 3,6 3,3 3,9 3,4 3,1 
werkgelegenheid 	2,3 1,9 2,4 2,3 2,3 2,1 	 Ie 
Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Nationale cijfers CEP'98, CPB 

2 Macro Economische Verkenning, CPB, september 1998 
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Na de relatief zwakke ontwikkeling vorig jaar zal naar ver-
wachting de Gelderse economie haar positie ten opzichte 
van Nederland hernemen. De productie- en de werkgele-
genheidsgroei komt in de jaren 1998 en 1999 weer boven 
het landelijk gemiddelde uit. Door de hoge industrialisatie-
graad van de Achterhoek zal het regionaal product in deze 
regio een sterke groei doormaken. In vergelijking daarmee is 
de werkgelegenheidsgroei relatief laag. Daarbij speelt het 
structurele verlies aan agrarische werkgelegenheid de regio 
parten. 
In het verleden behoorden Zuidwest-Gelderland en de 
Veluwe tot de snelle groeiers. De dienstensector nam begin 
jaren negentig zo krachtig toe dat de banencreatie in deze 
gebieden ver boven het gemiddelde lag. Sinds enige jaren is 
een zekere nivellering opgetreden. Voor 1998 en 1999 wor-
den nog maar kleine groeiverschillen voorzien. 
Ook in de regio Arnhem/Nijmegen mag worden gerekend op 

. 	 een meer dan gemiddelde groei. Dit is vooral te danken aan 
de gunstige groeiverwachtingen voor de industrie. 

Jaarlijkse groei van de werkgelegenheid in % (banen van 12 uur en meer), 
1998 en 1999 

Vel 	Ach 	A/ N 	ZWG- 	GId 	Ned 

Landbouw -2,6 -3,8 -1,9 -2,3 -2,8 -2,2 

Industrie 1,3 2,2 1,8 1,7 1,7 0,5 

Bouw 1,4 2,3 0,5 1,5 1,3 0,3 

Diensten 3,5 3,1 3,2 3,8 3,3 3,2 

Overheid 0,7 0,8 1,0 1,3 0,9 0,8 

Totaal 2,3 1,9 2,4 2,3 2,3 2,1 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek; bron Nederlandse cijfers: CEP'98 / CPB 

. 
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2.3 	De arbeidsmarkt 1997-1999 

Aanbod van arbeid 

Het arbeidsaanbod ontwikkelt zich trendmatig en is minder 
aan conjuncturele fluctuaties onderhevig dan de vraag naar 
arbeid. Het inwonertal, de samenstelling naar leeftijd en 
geslacht en de arbeidsparticipatie bepalen de omvang van 
het regionale arbeidsaanbod. Al deze factoren zijn op korte 
termijn tamelijk stabiel, hoewel de arbeidsparticipatie wel 
enigszins reageert op de economische conjunctuur. Als 
gevolg van de bevolkingsontwikkeling dienen zich jaarlijks 
nieuwe toetreders aan op de arbeidsmarkt (b.v. migranten 
en schoolverlaters) en trekken mensen zich terug uit het 
arbeidsproces (b.v. VUT, pensionering, WAD). Het saldo van 
deze bewegingen bepaalt de groei van de beroepsbevol- 
king. 
Op grond van de demografische ontwikkelingen zou de aan- 
was van de beroepsbevolking in de toekomst vertragen 
(afnemende bevolkingsgroei en vergrijzing). De arbeidspar- 
ticipatie van vrouwen stijgt echter zo snel dat de groei van 
het arbeidsaanbod op peil blijft. Jaarlijks neemt de Gelderse 
beroepsbevolking toe met ca. elfduizend personen.  

Tabel 2.6 Jaarlijkse groei van de beroepsbevolking (voor banen van 
12 uur of meer), inprocenten en in personen (X 1.000) 

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	Gld 	Ned 
procenten: 
1996 1,6 	1,1 	1,2 	2,0 	1,4 	1,3 
1997 1,4 	1,7 	0,8 	1,8 	1,3 	1,3 
1998-1999 1,4 	1,2 	1,4 	1,3 	1,3 	1,3 

personen 
1996 	3,9 	1,7 	3,6 	1,8 	11,0 	87,6 
1997 	3,5 	2,8 	2,3 	1,7 	10,2 	85,5 
1998-1999 	3,6 	2,0 	4,2 	1,3 	11,1 	86,8 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 
Gelderland; Nationale cijfers afgeleid van CEP'98, CPB 
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Vraag naar arbeid 

In 1997 zijn er in Gelderland 14.000 banen bijgekomen. De 
toegenomen vraag naar arbeid manifesteerde zich in vrijwel 
alle sectoren. Alleen in de landbouw en in enkele delen van 
de industrie nam de werkgelegenheid af. Terwijl tussen 1990 
en 1995 het leeuwendeel van de groei bestond uit deeltijd- 
banen, heeft zich de laatste jaren een ommekeer voltrokken. 
In 1997 ontstonden bijna vijf maal zo veel fulltime arbeids- 
plaatsen dan parttime banen. Dit is het gevolg van de gun- 
stige conjunctuur waarbij de bezettingsgraden van 	het 
bedrijfsleven hoog zijn opgelopen. Hoewel met een aandeel 
van 3% nog maar een klein deel van de totale werkgelegen- 
heid wordt ingevuld door uitzendkrachten, neemt het ver- 
schijnsel als zodanig stormachtig toe. In 1997 werd onge- 
veer een kwart van de nieuwe banen bezet door uitzend- 
krachten 3. 

Tabel 2.7 Jaarlijkse groei van de werkgelegenheid (banen van 12 uur 
of meer), in procenten en in personen (x 1.000) 

Vel 	Ach 	A/N 	ZWG 	GId 	Ned 
procenten: 
1996 2,2 	1,7 	2,5 	2,0 	2,2 	2,4 
1997 2,8 	1,5 	1,8 	2,5 	2,2 	2,6 
1998-1999 2,3 	1,9 	2,4 	2,3 	2,3 	2,1 

personen: 
1996 	5,1 	2,4 	6,2 	1,4 	15,1 	139 
1997 	6,6 	2,1 	4,7 	1,8 	15,3 	154 
1998-1999 	5,7 	2,7 	6,3 	1,7 	16,4 	129 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, provincie 

Gelderland; Nationale cijfers CEP'98, CPB 

. 

3 Zie voor meer informatie de rapportage van de PWE'97, Bureau Economisch Onderzoek, 

afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland, 1998. 
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In Nederland wordt voor de komende twee jaar uitgegaan 
van een aanhoudend hoge arbeidsvraag. Het groeitempo 
zakt echter wat terug. Na de relatief zwakke ontwikkeling in 
1997, herstelt de groei in de regio Arnhem/Nijmegen zich 
krachtig. De totale Gelderse groei stijgt daardoor weer 
boven het landelijk gemiddelde uit. Jaarlijks zullen er ruim 
zestienduizend banen bijkomen. 

Werkloosheid 

De vraag naar arbeid neemt in Nederland zo snel toe dat het 
arbeidsaanbod de groei niet kan bijbenen. Als gevolg daar-
van neemt de werkloosheid in een ongekend hoog tempo af. 
Het verschil met de Europese Unie wordt groter. Hoewel de 
economische groei in de EU bevredigend lijkt te verlopen, 
heeft dit nog nauwelijks geleid tot een verbetering op de 
arbeidsmarkt. De werkloosheid is en blijft zeer hoog (11% in 
de EU tegen 5% in Nederland). 
Neemt Nederland binnen de EU een gunstige positie in, de 
Gelderse situatie is nog rooskleuriger. In drie van de vier 
Gelderse regio's ligt de werkloosheid een kwart tot een 
derde onder het landelijk gemiddelde, en zelfs in 
Arnhem/Nijmegen is de werkloosheid maar half zo hoog als 
in de EU. De positieve trend in Gelderland blijkt ook uit het 
herstel van de regio Arnhem/Nijmegen. In de afgelopen tien 
jaar is in deze regio de extreem hoge werkloosheid belang-
rijk teruggedrongen. Dit betreft dan vooral de omvang in het 
algemeen. Voor bepaalde groepen op de arbeidsmarkt zijn 
de problemen echter onverminderd groot, zoals onge-
schoolden, langdurigwerklozen, allochtonen, bevolking in 
achterstandswijken van de grote steden. Om deze catego-
rieën aan een baan te helpen is kennelijk meer nodig dan 
economische groei alleen. 
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Tabel 2.8 	Aantallen werklozen (voor banen van 12 uur of meer) en het 
werkloosheidspercentage 1996-1999 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	Gld 	Ned 

werkloosheid, X 1.000 personen 

1996 	11,4 	7,3 	23,7 	4,1 	46,5 	440 
1997 	 9,9 	6,2 	19,6 	3,5 	39,2 	375 
1998 	 7,8 	5,0 	17,7 	2,7 	33,2 	308 
1999 	 5,7 	4,7 	15,3 	2,6 	28,4 	291 

werkloosheidspercentage 

. 	 1996 	 5 	5 	8 	5 	6 	7 
1997 	 4 	4 	7 	4 	5 	6 
1998 	 3 	3 	6 	3 	4 	5 
1999 	 2 	3 	5 	3 	3 	4 

Bron 1996-1997: berekend op basis van EBB, CBS; Bron 1998-1999 regionale cijfers: Bureau 

Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland; Bron 1998-1999 

Nederlandse cijfers: berekend op basis van CEP'98, CPB 

Door de grote vraag naar arbeid en de afnemende werk-
loosheid ontstaan 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. Gezien de vooruit-
zichten zal dit de komende jaren nog verder toenemen. 
Vooral in de regio's waar de werkloosheid nu al laag is en 
waarbij de verwachtingen voor 1999 op een overspannen 
arbeidsmarkt duiden. 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 dege- 
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nen zonder werk die staan ingeschreven bij de arbeidsbu-
reaus en die onmiddellijk beschikbaar zijn voor een baan 
van tenminste 12 uur per week. Wanneer echter ook dege-
nen 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 arbeidspro-
ces deel nemen. De behoefte aan banen is dus groter dan 
uit de werkloosheidscijfers blijkt. Bij de huidige omvang van 
de geregistreerde werkloosheid 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 vervul-
baar 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 aan-
geboden banen, als op een tekort aan kwalificaties bij de 
beroepsbevolking. Duidelijk is in ieder geval dat scholing 
een belangrijke bijdrage kan leveren aan de oplossing. 

4 EBB97, CBS 

	 S 
5 Vacature-enquête september 1997, (BS 
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3 	De stedelijke economieën 
in 1997 

3.1 	Inleiding' 

De stedelijke economische ontwikkeling en de specifieke 
stadsproblematiek staan sterk in de belangstelling. Veel 
maatschappelijke verschijnselen komen in de steden in ver-
hevigde mate tot uiting. Anderzijds bestaan over de groeipo-
tentie van stedelijke economieën hooggespannen verwach-
tingen. Steden spelen een vooraanstaande rol in de provin-
ciale economie. Een derde deel van de beroepsbevolking is 
woonachtig in de zes belangrijkste steden van de vier 
Gelderse regio's. Meer dan veertig procent van de totale 
Gelderse werkgelegenheid is daar gelokaliseerd en biedt 
werk aan een stroom van pendelaars. De werkgelegen-
heidsstructuur van vooral Arnhem, Nijmegen en Apeldoorn 
wordt gekenmerkt door een hoog aandeel dienstverlening. 
Met name in Arnhem is de dienstenoriëntatie ver voortge-
schreden. Hier heeft nog maar 13% van de werkgelegen-
heid betrekking op andersoortige activiteiten. 

3.2 	De ontwikkeling in 1997 

De context van de stedelijke ontwikkeling 

De economische groei van het bedrijfsleven in de steden is 
tussen 1992 en 1996 in grote lijnen conform het Gelderse 
gemiddelde verlopen. De investeringsneiging en de animo 
voor uitbreidingen is niet kleiner of groter dan in de rest van 
Gelderland. De winst en rendementspositie wordt door het 
grootste deel van de stedelijke bedrijven niet anders beoor-
deeld dan door het totale Gelderse bedrijfsleven. 

6 In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de economische ontwikkeling van de 

vier grootite Gelderse steden te weten: Apeldoorn, Ede (op de Veluwe) en Arnhem, 

Nijmegen (in de gelijknamige regio). Om het beeld te completeren zijn hieraan de 

grootste steden toegevoegd van de Achterhoek en van Zuidwest-Gelderland, respec-

tievelijk Doetinchem en Tel. 
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Ook de gezamenlijke werkgelegenheidsontwikkeling ligt om 
en nabij de provinciale groei. Geconcludeerd moet worden 
dat -over meerdere jaren bezien- de economische ontwikke-
ling in de Gelderse steden niet eenduidig anders verloopt 
dan in de rest van Gelderland. Per gemeente doen zich op 
onderdelen wel verschillen voor. Tiel scoorde in de periode 
1992-1996 op alle indicatoren gemiddeld of beter dan 
Gelderland. Ook ten opzichte van de andere stedelijke eco-
nomieën heeft Tiel de meest dynamische ontwikkeling door 
gemaakt. Daarna komen Ede, Arnhem en Doetinchem. In 
deze drie steden volgt de economische ontwikkeling op 
hoofdlijnen het Gelderse spoor. Nijmegen en Apeldoorn ten 
slotte presteerden wat onder het Gelderse gemiddelde 7. 

Wanneer bij de verschillende economische indicatoren 
wordt gekeken naar de afzonderlijke jaren, tekent zich per 
gemeente een grillig patroon af. Door de geringe schaal 
doen zich van jaar op jaar grote fluctuaties voor. De 
gemeentelijke cijfers kunnen in enig jaar gedomineerd wor-
den door de ontwikkeling in een of twee bedrijven, of door 
incidentele gebeurtenissen als een bedrijfverplaatsing of uit-
breiding. Daarnaast kan de situatie in een bepaalde 
gemeente niet los worden gezien van de regionale context. 
Zo zal soms de behoefte aan woon- en werklokaties (ten 
dele) worden opgevangen in de buurgemeenten. Hetzelfde 
geldt voor de behoefte aan arbeidsplaatsen voor de plaat-
selijke bevolking (vergelijk Arnhem-Duiven-Westervoort). 
Een oordeel over de locale economische ontwikkeling moet 
dus gebaseerd worden op een meerjarenanalyse in regio-
naal verband. Het is tegen deze achtergrond dat de navol-
gende cijfers over de stedelijke economische ontwikkeling in 
1997 geïnterpreteerd moeten worden. 

7 Zie voor een uitgebreide analyse over de periode 1992-1996: Provinciale Economische 
Verkenning 97, Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie 

Gelderland, 1997. 
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Tabel 3.1 	Werkgelegenheidsontwikkeling zes Gelderse steden (banen 
van 12 uur of meer), periodegroel in procenten, 1993-1996 

Arnhem 	Nijmegen 	Apeldoorn 	Ede 	Doelinchem 	Tel 	Totaal 	Gelderland 

2 	5 	2 	6 	3 	 7 	4 	 5 

Is Bron: Bureau Economisch Onderzoek afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 

Economische ontwikkeling 1997 

In Arnhem en Apeldoorn blijft al een aantal jaren de werkge-
legenheidsontwikkeling achter bij het provinciale gemiddel-
de en bij dat van de andere Gelderse steden. In 1997 was 
de groei opnieuw lager. In de stad Arnhem was zelfs sprake 
van stagnatie. De omzet van het bedrijfsleven ontwikkelde 
zich zwak. De werkgelegenheid stabiliseerde terwijl elders 
een omvangrijke groei plaatsvond. Ook de uitgifte van nieuw 
bedrijfsterrein stokte. In de aanpalende gemeente Duiven 
werd echter 29ha. verkocht. Het terrein langs de Al2 - 
bedoeld als opvang voor Arnhem- was daarmee de best ver-
kochte lokatie van Gelderland. Dit onderstreept overigens de 
eerder gemaakte opmerking dat de stedelijke ontwikkeling in 
een bredere context moet worden beoordeeld. 
Ede beleefde een expansief jaar. Een redelijke hoge omzet-
groei, een winstgevend bedrijfsleven en een krachtige ver-
koop van bedrijfsterreinen gingen gepaard met een sterke 
uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen. De ontwikkeling 
in Nijmegen, Doetinchem en Tiel is in grote lijnen conform 
het Gelders gemiddelde verlopen. 

De arbeidsmarkt in 1997 

In Arnhem en Nijmegen -de twee meest verstedelijkte 
gemeenten van Gelderland- nam het arbeidsaanbod in 1997 
slecht zeer bescheiden toe, terwijl in de overige steden juist 
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Tabel 3.2 	Stedelijke economische ontwikkeling 1997 

Arnhem 	Nijmegen 	Apeldoorn 	Ede 	Doetinchem hel Gelderland 

Omzetgroei ( °Jo) 1 3 4 3 4 3 4 

% bedrijven met: 

- winst 83 87 83 92 82 90 87 

- voldoende 

rendement 

72 74 69 75 74 84 75 

Bedrijfsterrein 

Uitgifte in ha. 0 18 5 21 2 0 178 

Voorraad direct uitgeef- 

baar in ha. 

-01-01-1997 61 53 42 23 6 4 443 

-01-01-1998 75 53 38 7 5 4 366 

- toename +14 0 -4 -16 -1 0 -77 

Arbeidsmarkt 

Werkgelegen- 0,2 1,9 1,1 4,8 3,2 1,7 2,0 

heidsgroei (%) 

Groei beroepsbe- 0,6 0,1 1,4 1,9 1,8 2,9 1,3 

volking (%) 

Verandering -11 -14 -18 -19 -14 -14 -16 

werkloosheid (%) 

Werkloosheids- 9 11 5 4 4 5 5 

percentage 

Bron arbeidsmarkt: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie 

Gelderland / RBA; bronbedrijfsterreinen: afdeling Ruimtelijke Ordening, Provincie Gelderland; bron 

ontwikkeling bedrijfsleven: ERBO'97, Kamervan Koophandel voor Centraal Gelderland 

een meer dan gemiddelde groei optrad. In Gelderland steeg 
de vraag naar arbeid sneller dan het aanbod. Dit geldt ech-
ter niet voor iedere gemeente afzonderlijk. In drie van de zes 
steden was de situatie precies andersom. Niettemin vermin-
derde overal de werkloosheid zeer aanzienlijk. De arbeids- 
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markt is dan ook geen lokaal gebeuren maar een regionaal 
fenomeen. In Arnhem was de daling van de werkloosheid 
vorig jaar relatief laag. De afname bleef ongeveer een derde 
onder het provinciale gemiddelde. De grootste daling werd 
gerealiseerd in de Veluwse steden Ede en Apeldoorn. 

Van alle Gelderse werklozen woont een derde deel in 
Arnhem of Nijmegen. Het werkloosheidspercentage in deze 
steden is ongeveer twee maal zo hoog als in Nederland. In 
Apeldoorn, Ede, Doetinchem en Tiel liggen de werkloos-
heidspercentages onder het landelijk gemiddelde, hetgeen 
voor stedelijke gebieden een vrij uitzonderlijke situatie is. 

Op basis van de cijfers over de stedelijke ontwikkeling kan 
geen eindoordeel worden gegeven over de lokale economie. 
Vanuit het economische proces gezien is een gemeente-
grens een abstractie. De gemeentelijke ontwikkelingen kun-
nen en mogen niet los worden beoordeeld van de regionale 
context en samenhang (zie voor een regionale analyse 
hoofdstuk 2). 

. 
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4 	De Gelderse economie in 2020 

4.1 	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 ver-
schuivingen van de economische zwaartepunten. Met het 
oog daarop moeten voortdurend strategische keuzes wor-
den gemaakt over economische hervormingen en de daar-
mee samenhangende ruimtelijke vraagstukken. Op tal van 
terreinen zullen fundamentele aanpassingen en veranderin-
gen worden doorgevoerd. Bij het ontwerpen van een ade-
quate Gelderse beleidsstrategie is kennis van de economi-
sche situatie en ontwikkeling belangrijk, evenals de beschik-
baarheid van een toekomstscenario waarin de gevolgen van 
bepaalde trends en beleidskeuzes zichtbaar worden. In de 
Provinciale Economische Verkenning 1997 is voor de afge-
lopen vijfentwintig jaar een ontwikkelingsanalyse van de 
Gelderse economie opgenomen. Aansluitend hierop wordt in 
deze verkenning een scenario geschetst voor de komende 
vijfentwintig jaar. Daarbij zal het huidige economische en 
ruimtelijke beleid van de provincie worden gekoppeld aan 
een bepaald ontwikkelingsscenario voor de Nederlandse 
economie. Op basis daarvan wordt een tentatief beeld 
geschetst van de toekomstige ontwikkelingen in Gelderland. 
Met deze exercitie wordt beoogd een kader gegeven aan de 
discussies over de (provinciale) koers voor de lange termijn. 
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4.1.1 	Het Gelderse toekomstscenario 

Drie landelijke scenario's 

Eind 1997 heeft het Centraal Planbureau een lange-termijn-
studie gepubliceerd van de Nederlandse economie'. Daarin 
worden een aantal toekomstscenario's uitgewerkt. Elk sce-
nario kent een specifieke ontwikkeling op het gebied van de 
internationale situatie, demografische en economische 
trends, sociaal-culturele factoren en technologische ontwik-
keling. Dit heeft geleid tot drie alternatieve scenario's 9 : 

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 technologi-
sche 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 gelei-
delijk tot stand. Terwijl de Europese integratie voort-
schrijdt, treedt op mondiale schaal een zeker isolationis-
me 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 daar-
door beperkt. Er is binnen Europa en Nederland grotere 

8 Economie en fysieke omgeving, beleidsopgaven en oplossingsrichtingen 1995-2020 

9 Idem, pag 59 e.v. 
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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 samenwer-
king toe zonder dat dit leidt tot een verdergaande politie-
ke integratie. De nadruk ligt in dit scenario op een zeer 
dynamische technologische ontwikkeling, hoge econo-
mische groei, sterke internationalisering, liberalisering, 
deregulering en een grote rol van het marktmechanisme. 
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 sce-
nario's in. 

Relatie met het Gelderse beleid 

In 1997 hebben Provinciale Staten van Gelderland het eco-
nomische beleid en het omgevingsbeleid vastgesteld. 
Daarbij is expliciet en impliciet uitgegaan van bepaalde ont-
wikkelingen over bevolkingsgroei, concurrentie, globalise-
ring, internationale handelsstromen etc. Over dit soort 
(inter)nationale ontwikkelingen en verschijnselen zijn door 
het CPB een drietal alternatieve toekomstscenario's ver-
vaardigd (zie vorige paragraaf). Voor de opstelling van een 
Gelders toekomstbeeld is het belangrijk om na te gaan welk 
van deze drie scenario's het beste aansluit bij de beleidsuit-
gangspunten van de provincie Gelderland. 

Scenario keuze 

Alle CPB-scenario's overziend, blijken de economische pre- 
missen en beleidsdoelen van zowel het Sociaal-economi- 
sche Beleidsplan als van het Streekplan het beste te passen 
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in het toekomstbeeld Global Competition (hoge economi-
sche groei, stijgende internationale handelsstromen, toene-
mende rol marktmechanisme, individualisering, technologi-
sche dynamiek en globalisering). Bovendien sluit de bevol-
kingsgroei in het scenario Global Competition goed aan op 
de streekplanprognose (ongeveer 0,4% groei per jaar). In 
Divided Europe wordt uitgegaan van een bevolkingsgroei 
die nog niet de helft is van de streekplanprognose, in 
European Coordination ligt de bevolkingsgroei ongeveer 
een kwart boven de streekplanprognose. Daarnaast lijkt 
Global Competition het meest trendmatige scenario van de 
drie. Veel kenmerkende trends en ontwikkelingen zijn nu 
reeds aanwijsbaar en worden in dit scenario verder doorge-
trokken, terwijl voor de realisering van de andere scenario's 
nog al ingrijpende trendbreuken vereist zijn (blijvende con-
junctuuromslag, herwaardering solidariteitsgedachte, isola-
tionisme). Tegen deze achtergrond moet worden geconclu-
deerd dat Global Competition het meest consistente scena-
rio vormt bij de provinciale visie. Dit betekent in concreto dat 
bij de opstelling en doorrekening van het Gelderse toe-
komstscenario is uitgegaan van een bevolkingsgroei con-
form het Streekplan, en dat alle andere elementen die een 
rol spelen bij de toekomstige (inter)nationale economische 
ontwikkeling zijn ontleend aan het CPB-scenario Global 
Competition. 
De uitgangspunten van Divided Europe en European 
Coordination wijken nogal af, of staan zelfs haaks op de uit-
gangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van het 
provinciale beleid. Een doorrekening van deze twee scena-
rio's leidt dus tot ernstige inconsistenties. Van daar dat 
alleen het scenario is doorgerekend dat het beste aansluit bij 
de Gelderse visie en beleidsplannen. 
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Global Competition 

het Nederlandse ontwikkelingsscenario op hoofdlijnen 

De Europese samenwerking zal in de toekomst versterken. Dit leidt echter niet onmiddellijk tot een ver-
dergaande 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 internationalise-
ring 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, dere-
gulering en een felle concurrentiestrijd leiden tot een sterke economische dynamiek die belangrijke socia-
le gevolgen heeft: de flexibilisering van de werktijden zet door, er treden krachtige individualiseringsten-
denzea op en de verzorgingsstaat wordt soberder ingericht. Wel zorgt de overheid voor een goede uit-
voering van klassieke kerntaken op het terrein van onderwijs, infrastructuur en openbaar bestuur. Tevens 
schept de overheid de voorwaarden voor een goede marktwerking. 
De 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 sub-
cultuur. Naast het toenemende gebruik van elektronische apparatuur en een sterke groei op van de infor-
matietechnologie, is er veel aandacht voor lichamelijke verzorging en recreatie. 

De productiestructuur in Nederland zal belangrijke wijzigingen ondergaan. Vooral hoogwaardige, kennis-
intensieve activiteiten zijn kansrijk. Maar ook minder hoogwaardige activiteiten, zoals distributie en logis-
tiek, kunnen bij een juiste benutting van de comparatieve voordelen tot grote bloei komen. Transnationale 
bedrijven met veel vestigingen hebben een voorsprong op de concurrentie. Het productiepatroon wordt 
variabel, waarmee maatwerk voor de afnemer mogelijk wordt. De neiging van het bedrijfsleven tot het aan-
gaan van strategische allianties, fusies en joint ventures neemt verder toe. 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU betekent voor Nederland dat delen van de tuinbouw 
en de voedingsmiddelenindustrie nieuwe kansen krijgen. Bio-technologie en genetische manipulatie wor-
den belangrijker. Akkerbouw en veehouderij krijgen het daarentegen moeilijk. De schaalvergroting in de 
landbouw gaat gepaard met een sterke uitstoot van arbeid. De midden- en hoogwaardige industrie zal zich 
in Nederland kunnen handhaven of zelfs een sterke productiegroei doormaken (delen van de voedings-
middelenindustrie, chemie en metaal). Kwalitatief laagwaardige activiteiten die ook nog arbeidsintensief 
zijn zullen verder inkrimpen. Als gevolg van de toenemende arbeidsproductiviteit neemt in zijn algemeen-
heid de industriële werkgelegenheid af. In vergelijking met de afbraak uit het verleden is de verwachte 
daling echter gematigd. De grens tussen industrie en dienstverlening zal -zeker in concern verband- ver-
vagen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de omvorming van uitgeverijen tot multimediabedrijven. 
Service en klantgerichtheid worden in de dienstverlening steeds belangrijker. De telecom-, energie-, ver-
voer-, bank- en verzekeringsmarkt worden voor een groot deel geliberaliseerd. Diensten op het gebied van 
de informatietechnologie zullen sterk groeien (zowel door zakelijke vraag als door de particuliere). 
Daarnaast stijgt de vraag naar zakelijke en financiële diensten, neemt de handel toe en stijgt de belang-
stelling voor persoonlijke verzorging. 

Er wordt uitgegaan van een restrictief toelatingsbeleid van migranten waardoor de bevolkingstoename 
beperkt blijft. De groei van het BNP met gemiddeld 3,4% is tamelijk hoog. De bevolkingsgroei komt uit op 
minder dan 0,4% per jaar. De hoge economische groei wordt mede mogelijk gemaakt door de zeer ster -

ke stijging van de arbeidsparticipatie. Als gevolg van de marktwerking en de hoge banengroel daalt de 
werkloosheid naar het lage niveau van 2- â 3%. 

Samengesteld op basis van: 
Omgevingsscenario's Lange Termijn Verkenning 1995-2020, CPB 
Bevolking en arbeidsaanbod: drie scenario's tot 2020, CPB / CBS 
Economie en fysieke omgeving, beleidsopgaven en oplossingsrichtingen 1995-2020, CPB 
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4.2 	Bevolkingsontwikkeling 

Het Gelderse toekomstbeeld wordt voor een belangrijk deel 
beheerst door de groei en leeftijdstructuur van de bevolking. 
Deze bepalen immers de behoefte aan werkgelegenheid, 
ruimte, woningbouw, voorzieningen etc. Nederland zal bij de 
ontwikkelingen volgens het Global Competition scenario in 
2020 ongeveer 17,1 miljoen inwoners tellen. Ten opzichte 
van 1995 komen er 1,7 miljoen mensen bij. Dat is bijna net 
zoveel als het huidige inwonertal van Gelderland. De 

IN Gelderse bevolking stijgt volgens het Streekplan van 1,9 
naar 2,1 miljoen. Een toename ter grootte van anderhalf 
maal de stad Arnhem. 

Tabel 4.1 	Bevolkingsomvang en de gemiddelde jaarlijkse groei, 
Nederland 

Vel Ach 	A/N 	ZWG GId Ned 

1 Bevolkingsomvang, x 1.000 

Ef) 1995 613 368 	673 	211 1.865 15.424 
2020 677 398 	769 	236 2.080 17.148 

gemiddelde jaarlijkse groei in % 

1975-1995 0,8 0,4 	0,6 	1,1 0,7 0,6 
1995-2020 0,4 0,3 	0,5 	0,4 0,4 0,4 

Bron Gelderland: Streekplanbevolkingsprognose 1997, Bouwen en Wonen, Provincie Gelderland; 

bron Nederland: CBS-bevolkingsprognose 1997, midden-variant 

Een belangrijk deel van de Gelderse bevolkingsgroei is het 
gevolg van binnenlandse migratie uit andere provincies. In 
het verleden waren vooral de Veluwe en het Rivierenland in 
trek. Met het Gelderse streekplanbeleid wordt beoogd deze 
binnenlandse migratiestromen af te leiden naar de regio's 
Arnhem/Nijmegen en Achterhoek. Voor de Veluwe moet dat 

46 

MEENEEM.  

n 



nota PEV 98/epp 20-11-1998 10:50 Pagina 47 	(Zwart/Process Black Plaat) 

I j 

1 

Bevolkingsgroei 1975 - 2020, indexcijfers 1975=100 

Nedertand 	 Gelderland 

70 [ 	Ned 

60 

150 

140 

130 

20 

10 

170 = nj, 	M.d 

e0 

50 

1080 1090 2000 2010 2020 
	

1080 1090 2000 2010 2020 

Veluwe 	 Achterhoek 
r mi 

170 	cv 	Ned 
	

170 	ETJA, 	N.d 

150 	 160 

150 	 50 

40 

130 

120 

Do 
1050 1090 2000 2010 2020 	 9U 2000 2010 201 0 

Arnhem/Nijmegen 	 Zukiwest-Gelderland 

. 

70 EAJN 	N.d 

eo 

50 

130 

120 

110 

40 

70 = ZWO - N.d 

60 

50 

40 

20 

10 
nn 
L1. 

Bron ,eg*,s Wonen en Bouwen, Provincie Gehierla,l. &on Nederland CBS 

47 



El 

nota PEV 98/epp 20-11-1998 10:50 Pagina 48 	(Zwart/Process Black Plaat) 

resulteren in een negatief migratiesaldo terwijl voor 
Zuidwest-Gelderland het saldo op nul uitkomt. Was tot op 
heden Zuidwest-Gelderland de snelst groeiende regio, in de 
toekomst zal deze positie als gevolg van het gevoerde ves-
tigingsbeleid over gaan op Arnhem/Nijmegen. In de 
Achterhoek houden geboorte en sterfte elkaar vrijwel in 
evenwicht. Dat de bevolking in deze regio toch nog groeit is 
het gevolg van het positieve migratiesaldo. Na een periode 
van stilstand zal daardoor de bevolking ook in deze regio 
weer toenemen. 

De streekplandoelstellingen over de binnenlandse migratie 
zijn ambitieus en leggen een zware hypotheek op de schou-
ders van alle betrokken overheden (provincie gemeenten en 
rijk). Mede als gevolg van de migratie-toeloop kenden juist 
Zuidwest-Gelderland en de Veluwe in het verleden de hoog-
ste bevolkingsgroei. Het afremmen van de groei door het 
ombuigen van de migratiestromen is voor deze gebieden al 
tientallen jaren lang een beleidsprioriteit. 

Componenten van de bevolkingsgroei 1995-2020 

Veranderingen in de bevolkingsomvang worden bepaald door het saldo van geboorte, sterf-
te en migratie. In Nederland is de helft van de toekomstige bevolkingsgroei het gevolg van 
buitenlandse migratie. De andere helft wordt veroorzaakt door de natuurlijke aanwas (d.w.z. 
het verschil tussen geboorte en sterfte). Ook in Gelderland neemt de natuurlijke aanwas 
ongeveer de helft van de bevolkingsgroei voor haar rekening en is de rest het gevolg van 
migratie. Tweederde deel van het Gelderse migratieoverschot is toe te schrijven aan de 
instroom van buitenlandse migranten, eenderde deel is het gevolg van binnenlandse ver-
huisbewegingen. 

Gelderse bevolkingsgroei naar component, X 1.000: 

geboorte 	 575 
sterfte 	 -476 

natuurlijke aanwas 	 99 

binnenlands migratiesaldo 	 39 
buitenlands migratiesaldo 	 77 

migratiesaldo 	 - 	116 

Totale groei 	 215 
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In geen van de vorige streekplanperiodes kon deze ombui-
ging echter overtuigend gerealiseerd worden. Wil de doel-
stelling voor de komende periode gehaald worden, dan zal 
in dit opzicht een trendbreuk moeten worden bewerkstelligd. 

De bevolking van Gelderland groeit in de komende 25 jaar 
met 12%. 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. 
Voor de arbeidsmarkt is de leeftijdsgroep 15 tot 65 jaar van 
belang, de potentiele beroepsbevolking. Het aandeel van 
deze leeftijdscategorie is in de tijd gezien tamelijk stabiel. 
Wel komt het accent steeds meer te liggen op leeftijden 
boven de 40 jaar. 

Leeftijdstructuur Gelderse bevolking, totaal - 100% 
100 100 

:: 

65 Jaar en ouder 

'----------------------------- :: 
o
14o.64JaarJaar E E 50 

40 
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Bron: CBS-b.volklngstatl.r;.k / StrsakBlanprognO.. REW 

In vergelijking met Europa is de vergrijzing in Nederland 
minder omvangrijk. Op dit moment is 13% van de bevolking 
65 jaar of ouder tegen 15% in de EU. Tot 2010 blijft de 
Nederlandse bevolking aan de relatief jonge kant. Daarna 
bereikt de naoorlogse babyboomgeneratie de pensioenge-
rechtigde leeftijd en wordt het verschil met Europa kleiner. 
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4.3 	Beroepsbevolking 

4.3.1 	De arbeidsparticipatie 

Ten opzichte van het verleden zal de Gelderse bevolkings-
groei op vier punten wijzigen: het groeitempo vlakt af, het 
migratiepatroon verandert, de regionale groeiverschillen 
nemen af en de vergrijzing versnelt. Al deze 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). 

Arbeidsparticipatie en arbeidsaanbod 

De mate van arbeidsparticipatie is sterk afhankelijk van de leeftijd. In de categorie 15 tot 25 
jaar bijvoorbeeld is de arbeidsparticipatie laag omdat een groot deel van de populatie dag-
onderwijs volgt. Tussen 25 en 55 jaar is de deelname het hoogst. Naarmate de pensioen-
leeftijd dichter bij komt daalt de participatie als gevolg van o.a. de toenemende kans op 
arbeidsongeschikt en de wens op vervroegd uittreden. 
Wanneer de arbeidsparticipatie de komende periode niet toeneemt zal het aanbod van 
arbeid dalen als gevolg van de demografische ontwikkelingen. In die situatie zou een ster-
ke bevolkingsgroei in de leeftijdsgroep boven de 65 jaar gepaard gaan met een daling van 
de beroepsbevolking. Met andere woorden de verhouding actieven / inactieven zou ver-
slechteren. Het streven van de rijksoverheid is er dan ook op gericht de arbeidsparticipatie 
verder te laten toenemen met als doel de verhouding actieven / inactieven te verbeteren en 
het inkomen per hoofd van de bevolking te vergroten. Ook Provinciale Staten van 
Gelderland kennen aan de bevordering van de arbeidsparticipatie een hoge prioriteit toe 
(Sociaal-Economisch Beleidsplan en het project Maatschappelijke Participatie). De ruimte 
voor een hogere arbeidsparticipatie van de bevolking ligt vooral bij de vrouwen vanaf 25 jaar 
en ouder. Daar is nog een groot onbenut arbeidspotentieel aanwezig. 

. 

In het toekomstscenario Global Competition wordt uitgegaan 
van een krachtige stijging van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. Deze ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door 
een groot aantal maatschappelijke veranderingen en aan-
passingen: toenemende emancipatie en individualisering, 
beschikbaarheid van kinderopvang, hervormingen van de 
sociale voorzieningen en het belastingstelsel. Al deze facto-
ren dragen er toe bij dat de arbeidsparticipatie van vrouwen 
in 2020 het hoge niveau zal hebben bereikt zoals dat nu 
reeds in Zweden en in de Verenigde Staten bestaat. 
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Arbeidsparticipatie in Nederland 
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Daarnaast wordt er van uitgegaan dat mensen boven de 55 
jaar langer blijven werken dan nu het geval is (terugdringen 
van de WAO en de invoering van flexibele pensionering in 

. 

	 plaats van de VUT). 

4.3.2 	Ontwikkeling beroepsbevolking 

Ondanks de sterk terugvallende bevolkingsaanwas ligt het 
groeitempo van de beroepsbevolking toch nog redelijk hoog.  
Dit is voornamelijk te danken aan de stijgende arbeidsparti- 
cipatie van vrouwen. Het arbeidsaanbod van mannen blijft 
de komende vijfentwintig jaar vrijwel gelijk, het arbeidsaan-
bod 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. Ongeveer de helft van de beroepsbe-
volking bestaat dan uit vrouwen. Een tweede belangrijke 
verandering speelt zich af bij de leeftijdsopbouw. Ook hier 
liggen fundamentele wijzigingen in het verschiet: het aantal 
jongeren daalt met ca. 10% en het aantal beroepsbeoefe-
naren boven de 45 jaar verdubbelt. 
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Tabel 4.2 	Beroepsbevolking x 1000 en de gemiddelde jaarlijkse groei 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 

beroepsbevolking, x 1.000 

1995 	 250 	158 	293 	90 	791 	6.581 

Ii 
	2020 	 310 	185 	367 	112 	974 	8.174 

gemiddelde jaarlijkse groei in % 

	

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 

De afnemende bevolkingsgroei, de vergrijzing en de sterk 
stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen doen 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. 

. 

Groei en arbeidsaanbod 

Om de groei van het arbeidsaanbod te kunnen realiseren is een krachtige stijging van de 
arbeidsparticipatie van vrouwen nodig. De voorwaarden zijn in het Global Competition sce-
nario optimaal. Hervormingen in het belastingstelsel en de sociale zekerheid zullen werken 
in de toekomst aantrekkelijker maken. Door de hoge economische groei stijgt de vraag naar 
arbeid zodanig dat er krapte op de arbeidsmarkt optreedt. De daarmee gepaard gaande 
hogere lonen lokken extra arbeidsaanbod uit. Bovendien zullen de werkgevers bij een 
schaars aanbod geneigd zijn de werktijden te flexibiliseren, de verlofregelingen uit te brei-
den en de Organisatie van het werk aan te passen, waardoor het beter mogelijk wordt 
betaalde arbeid te combineren met zorgtaken. De faciliteiten voor kinderopvang worden 
sterk uitgebreid. 
In vergelijking met West-Europa ligt het groeitempo in Nederland en Gelderland op een zeer 
hoog niveau. Hier neemt de beroepsbevolking in de periode 1995-2020 toe met bijna 25% 
tegen 10% in West-Europa. Dit groeiverschil heeft twee oorzaken. Ten eerste is de bevol-
kingsaanwas in vergelijking met andere landen veel hoger. Ten tweede is het onbenutte 
arbeidspotentieel hoog, vooral bij vrouwen. In het toekomstscenario wordt uitgegaan van 
een krachtige stijging van de arbeidsparticipatie van vrouwen en wordt de WAO terugge-
drongen. Daardoor neemt de beroepsbevolking veel sneller toe dan in de rest van West-
Europa (inhaaleffect). 
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n 

Ei 

Onder invloed van de sterkere bevolkingsgroei in 
Arnhem/Nijmegen zal het aantal jongeren in deze regio min-
der snel afnemen dan elders. Voor Zuidwest-Gelderland ten 
slotte resulteert een groei die niet meer boven het gemid-
delde uitkomt. Dit is in vergelijking met het recente verleden 
een belangrijke trendbreuk. 
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Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

4.3.3 Ontwikkeling WAO 

In afwijking van de ons omringende landen is in Nederland 
niet alleen het beroepsrisico tegen arbeidsongeschiktheid 
verzekerd, maar ook het sociale risico (ongevallen buiten 
het werk, sociaal-psychologische oorzaken e.d.). Het CPB 
gaat er van uit dat dit verschil in de toekomst gehandhaafd 
blijft. Daardoor zal ook in 2020 het aantal WAO-uitkeringen 
in Nederland nog aan de hoge kant zijn. Toch worden de ver-
schillen met het buitenland kleiner. De internationale econo-
mische dynamiek en de toenemende vergrijzing dwingen de 
Nederlandse samenleving tot een scherper WAO-beleid. 
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De uitkeringshoogte zat achterblijven bij de algemene loon-
stijging en er wordt een actief volumebeleid gevoerd (minder 
instroom door strengere keuringen en aangescherpte toela-
tingscriteria). Ondanks de aanzienlijke stijging van de 
beroepsbevolking zal daardoor het aantal arbeidsongeschik-
ten in 2020 ongeveer even hoog zijn als nu. Het verschil met 
de buurlanden wordt kleiner. 

In 	Tabel 4.3 	WAO-volume 1995 en 2020 

	

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	GId 	Ned 

WAO-uitkeringen, X 1.000 personen 

1995 	 30 	20 	36 	9 	95 	787 
2020 	 29 	19 	36 	9 	93 	803 

in procenten van de beroepsbevolking 

1995 	 12 	13 	12 	10 	12 	12 
2020 	 9 	10 	10 	8 	10 	10 

Bron 1995: Regionale Gegevens AAWI WAO 1995, CBS. Bron 2020: Bureau Economisch 

Onderzoek, Provincie Gelderland, berekend op basis van scenario Global-Competition, Bevolking 

en Arbeidsaanbod, CBS/CPB 

Een daling van het aantal WAO'ers van 12% in 1995 naar 
10% in 2020 lijkt weinig spectaculair. Toch gaat het om een 
aanzienlijke reductie. De instroomkans is sterk leeftijdsaf-
hankelijk. Wanneer de huidige instroomkansen worden 
geprojecteerd op de vergrijsde beroepsbevolking van 2020, 
dan zou de WAO in Gelderland stijgen tot 155 duizend en in 
Nederland tot 1,3 miljoen. 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. 
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De arbeidsongeschiktheid in internationaal verband 

Gecorrigeerd voor verschillen in leeftijdsopbouw is in Nederland het aantal mensen met een 
WAO-uitkering twee tot drie maal zo hoog als in de omringende landen. Hiervoor zijn ver-
schillende oorzaken aanwijsbaar. In het verleden werd weinig gedaan aan het beperken van 
de instroom. De uitvoering en de controle lagen bij dezelfde organisatie, oneigenlijk gebruik 
kwam veelvuldig voor en de hoogte en duur van de uitkeringen waren relatief genereus. 
Hierdoor steeg het aantal mensen met een WAO-uitkering tot grote hoogte. Daarnaast is in 
Nederland ook de arbeidsongeschiktheid verzekerd waarvan de oorzaken niet direct voort-
vloeien uit het werk. Arbeidsongeschiktheid die bijvoorbeeld het gevolg is van een ver -
keersongeval of die voortvloeit uit persoonlijke omstandigheden, geeft in Nederland ook 
recht op een uitkering. In de omringende landen is dat niet het geval waardoor de WAO-
instroom lager is. Dit geeft een enigszins vertekend beeld. Ook in die landen daalt de feite-
lijke arbeidsparticipatie, alleen komt dit niet tot uitdrukking in het aantal WAO-uitkeringen. 

4.3.4 	De beroepsbevolking naar opleidingsniveau 10  

In drie van de vier Gelderse regio's ligt het onderwijsniveau 
van de beroepsbevolking onder het landelijk gemiddelde, 
d.w.z. meer VBO/MAVO en minder hoger opgeleiden. Alleen 
in de regio Arnhem/Nijmegen stijgt het niveau boven het 
gemiddelde uit. Dertig procent behoort tot de categorie 
hoger opgeleiden tegen 25% in Nederland. In de Achterhoek 
ligt het accent zwaar op het lager- en middelbaar onderwijs. 
Het aandeel HBO en universitair geschoolden is laag. Dit 
laatste geldt ook voor Zuidwest-Gelderland. Voorts is in 
deze regio het aandeel ongeschoolden nog tamelijk hoog. 
De regionale verschillen kunnen ten dele verklaard worden 
uit de regionale werkgelegenheidsstructuur (hoge oplei-
dingseisen in delen van de dienstensector, ongeschoolde 
arbeid in delen van de industrie, de bouw en de landbouw). 
Ook speelt de aanwezigheid van hoger onderwijsinstellingen 
een rol (in afwachting van het vinden van een baan blijven 
pas afgestudeerden nog op het studentenadres wonen). 

10 Ôngeschoold: basisonderwijs; Lager: VBO / MAVO; Middelbaar: HAVO / VWO / MBO; Semi-

hoger HBO / kandidaats; Hoger: universiteit 

56 

. 

S 



nota PEV 98/epp 20-11-1998 10:50 Pagina 57 	(Zwart/Process Black Plaat) 

Tabel 4.4 	Opleidingsstructuur van de beroepsbevolking (totaal=1 00%) 
1995 en 2020 

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	Gld Ned 

ongeschoold 	1995 	8 	7 	8 	12 	8 	9 
2020 4 	4 	4 	7 	4 	5 

lager 	1995 	25 	26 	20 	27 	24 	22 
2020 	22 	23 	17 	24 	21 	19 

middelbaar 	1995 	45 	51 	42 	43 	45 	44 
2020 47 	54 	43 	47 	47 	46 

semi-hoger 	1995 	15 	13 	20 	14 	16 	17 
2020 	17 	15 	22 	16 	18 	19 

hoger 	1995 	7 	3 	10 	4 	7 	8 
2020 	10 	4 	14 	6 	10 	11 

Bron 1995: EBB 941'96, CBS. Bron 2020: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 

berekend op basis van scenario Global-Competition, Bevolking en Arbeidsaanbod, CBS/CPB 

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

. 
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Van ongeschoold naar hoog opgeleid 

In de afgelopen decennia is het opleidingsniveau van de opeenvolgende generaties school-
verlaters steeds hoger geworden. Door dit proces is het scholingsniveau van de beroeps-
bevolking in de loop der tijd krachtig gestegen. In 25 jaar heeft zich een ware aardverschui-
ving voltrokken. In 1970 was nog ruim 40% van alle beroepsbeoefenaren ongeschoold. Op 
dit moment heeft nog maar 8% alleen basisonderwijs genoten. Het zwaartepunt is verscho-
ven 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 algemeen vormende onderwijs eindniveau. 

	

4.3.5 	Allochtone 	beroepsbevolking 

De allochtone beroepsbevolking verdubbelt de komende vijf-
entwintig jaar. Deze snelle groei is het gevolg van enerzijds 
de voortgaande immigratie en anderzijds de stijgende 
arbeidsparticipatie van allochtonen. Het opleidingsniveau 
van met name de eerste generatie migranten is over het 
algemeen laag. Het arbeidsmarktperspectief van laag- en 
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ongeschoolden is slecht. In 1995 bestond een kwart van de 
ongeschoolde beroepsbevolking in Nederland uit allochto-
nen. Dit aandeel zal volgens het CPB toenemen tot 50% in 
2020. Hierdoor is het gevaar groot dat de langdurige werk-
loosheid zich in de toekomst nog meer dan nu al het geval 
is concentreert binnen deze bevolkingsgroep. Belangrijk is in 
dit verband de aandacht voor scholing en opleiding, bevor-
dering van de arbeidsparticipatie en de creatie van arbeids-
plaatsen op een passend scholingsniveau. 

Tabel 4.5 	Allochtone beroepsbevolking in personen en in procenten 
van de totale beroepsbevolking, 1995 en 2020 

	

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	GId 	Ned 

in personen (X 1.000) 

1995 	 13 	8 	20 	4 	45 	613 
2020 	 35 	16 	37 	8 	96 	1.167 

aandeel in procenten 

1995 	 5 	5 	7 	4 	6 	9 
2020 	 11 	9 	10 	7 	10 	14 

Bron 1995: EBB 94196, CBS. Bron 2020: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 

berekend op basis van scenario Global-Competition, Bevolking en Arbeidsaanbod, CBS/CPB 
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4.4 	Economische ontwikkeling 

4.4.1 	De (inter)nationale context 

Onder invloed van de vrije marktwerking en nieuwe techno-
logische impulsen zal de wereldeconomie zich voorspoedig 
ontwikkelen. In alle werelddelen vinden de noodzakelijke 
veranderingsprocessen plaats die het mogelijk maken van 
de dynamische ontwikkelingen te profiteren. Dit leidt tot een 
wereldwijde opleving van de economie en een sterk stijgen-
de wereldhandel. De opkomende landen in de minder ont-
wikkelde werelddelen kennen een lager loonkostenniveau 
waardoor de concurrentiepositie van West-Europa onder 
druk komt te staan. Bij de groeiende markt vermindert daar-
door het West-Europese handelsaandeel. Dit was overigens 
ook in de afgelopen 25 jaar al het geval. Nederland onder-
vindt van de verslechterde Europese concurrentiepositie 
relatief weinig nadeel. Ongeveer tweederde deel van de 
Nederlandse export wordt afgezet in Noordwest-Europa. 
Bovendien verstevigt de concurrentiepositie van Nederland 
binnen de EU. De spanning op de arbeidsmarkt als gevolg 
van de verminderde bevolkingsgroei en de vergrijzing treedt 
in Nederland later op dan bij de naaste concurrenten. De 
looninflatie zal daardoor minder heftig zijn. De huidige pro-
ductiestructuur van Nederland werkt daarentegen in het 
nadeel. Nederland is gespecialiseerd in producten die inter-
nationaal gezien minder hoge groeiverwachtingen hebben: 
energieproducten, landbouwproducten, voedingsmiddelen 
en producten van de procesindustrie. De meeste expansie 
wordt verwacht in de categorie hoogwaardige eindproduc-
ten. Op deze markt bekleedt Nederland maar een beschei-
den positie. Op termijn zou dat een nadelig effect op de 
exportprestatie hebben. In het scenario Global Competition 
wordt er van uitgegaan dat Nederland er in slaagt de pro-
ductiestructuur op te waarderen en een groter accent te leg-
gen op midden- en hoogwaardige activiteiten. 
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Tabel 4.6 	Enige economische kerncijfers, gemiddelde jaarlijkse groei 
in de periode 1974-1995en in het scenario Global 
Competition 1996-2020 

	

1974-1995 	1996-2020 
Wereldhandel 	 4,7 	 7,4 

1970 	1995 	2020 
Aandeel West-Europa in de wereldhandel 	 52% 	45% 	34% 

	

1974-1995 	1996-2020 
Bruto binnenlands product Europese Unie 	 2,3 	 2,8 
Bruto binnenlands product Nederland 	 2,2 	 3,4 
Exportgroei Nederland 	 3,9 	 6,5 
Particuliere consumptie Nederland 	 2,2 	 3,2 
Arbeidsproductiviteit 	 2,3 	 2,5 
Werkgelegenheid (banen van 12 uur en meer) 	0,7 	 1,1 

Bron: Omgevingsscenario's Lange Termijn Verkenning, CPB, Werkdocument No. 89 

4.4.2 	De ontwikkeling van het regionaal product 

Tussen 1973 en 1984 heerste er wereldwijd economische 
malaise. Tijdens deze periode bleef de economische groei in 
Gelderland achter bij de algemene ontwikkeling in 
Nederland. Sindsdien heeft de conjunctuur zich hersteld en 
zijn de ontwikkelingen in Gelderland gunstig verlopen. In het 
afgelopen decennium is de bijdrage van Gelderland aan het 
nationaal product met een kleine tien procent gestegen. 

In het scenario Global Competition wordt uitgaan van een 
gunstige internationale conjunctuur waarbij Nederland haar 
economische positie kan handhaven en op onderdelen ver-
sterken. Dit biedt in beginsel het vooruitzicht op een verdere 
vergroting van het Gelderse aandeel. In de loop van de 
prognoseperiode treedt echter een ombuiging op: tot 2010 is 
de economische groei hoger dan in Nederland, daarna 
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lager. Maar gemiddeld over de gehele periode 1995-2020 
zal de Gelderse groei toch nog iets boven de Nederlandse 
uitkomen. 

Voor de omslag die rond 2010 wordt verwacht, zijn verschil-
lende oorzaken aan te wijzen. Op termijn vlakt de bevol-
kingsgroei in Gelderland verder af dan in Nederland. 
Daardoor zullen de regionale bestedingen minder hard 
groeien. Daarnaast zal in grote delen van Gelderland min-
der ruimte worden geboden aan het bedrijfsleven waardoor 
op den duur de economische expansie wordt afgeremd. 
Tenslotte voorziet het CPB na 2010 een groeivertraging voor 
de Nederlandse industrie en bouwnijverheid. Het zijn juist 
deze sectoren die in het eerste tijdvak er voor zorgen dat de 
geraamde Gelderse groei boven het landelijk gemiddelde 
uitstijgt. In vergelijking met de Nederlandse ontwikkeling zal 
na 2010 de Gelderse groei van de bouw- en de industrie 
sterker terugvallen. De zojuist genoemde factoren leiden er 
toe dat de e economische groei in Gelderland tussen 2010 
en 2020 bij Nederland achter zal blijven. 

Bijdrage van Gelderland aan het Nationaal Product 
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De jaarlijkse groei van de landbouwproductie" in Nederland 
halveert van gemiddeld 4,1% in deafgelopen 25 jaar naar 
2,2% in de komende 25 jaar. De vooruitzichten voor de ver-
schillende marktsegmenten zijn uiteenlopend. Voor de tuin-
bouw wordt nog een hoge productiegroei voorzien, de 
akkerbouw stabiliseert terwijl de sector veehouderij verder 
afkalft. De Nederlandse industrie zal tot 2020 een productie-
groei kunnen realiseren van gemiddeld 3,4% per jaar. In de 
periode 1975-1995 bedroeg de groei 1,8% per jaar. In histo-
risch perspectief gezien lijkt de groeiprognose nogal aan de 
hoge kant. De verwachting stoelt echter op de veronderstel-
ling dat de industrie er in slaagt nieuwe technologische ken-
nis goed te benutten en dat geprofiteerd kan worden van de 
expanderende wereldhandel. 

In de bouwnijverheid stijgt de productie vooral als gevolg 
van de steeds hogere kwaliteitseisen die aan de bebouwde 
omgeving worden gesteld. De tertiairisering van de econo-
mie zet zich verder voort waardoor in de dienstensector de 
hoge productiegroei uit het verleden nog wordt overtroffen. 

Tabel 4.7 	Gemiddelde jaarlijkse groei van het regionaal product (volu- 
memutatie) 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 	2,5 	2,2 	2,1 	3,1 	2,4 	2,3 
1995-2020 	3,4 	3,4 	3,4 	3,8 	3,5 	3,4 

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

Economisch Onderzoek; bron 1995-2020 Nederland: Economie en fysieke omgeving, CPB 

11 In termen van toegevoegde waarde 
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Gemiddelde jaarlijkse volumegroei van het regionaal product per sector, 
1995-2020, In °h 

Vet Ach 	NN ZWG Gld Ned 

Landbouw 	1,2 0,3 	2,5 3,2 2,0 2,2 

Industrie 	3,8 4,1 	4,0 4,0 4,0 3,4 

Bouw 	 3,3 3,4 	2,8 2,9 3,1 2,7 

Diensten 	3,9 3,6 	3,7 4,2 3,8 3,8 

Overheid 	0,9 1,0 	1,0 1,2 1,0 0,9 

Totaal 	 3,4 3,4 	3,4 3,8 3,5 3,4 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek; bron Nederlandse cijfers: CPB 

4.4.3 	Sectorale ontwikkelingen en werkgelegenheid 

Effi 

. 
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De slechte groeiverwachtingen voor de landbouw werken 
negatief door op de Veluwe en vooral in de Achterhoek. De 
effecten voor het regionaal product worden gecompenseerd 
door een relatief hoge groei van de industrie en de bouwnij-
verheid. 

Landbouw 

Het landbouwbeleid van de EU zal de komende jaren ingrij-
pend worden gewijzigd. Internationaal wordt de markt voor 
landbouwproducten geliberaliseerd. Overheidssteun en 
marktprotectie worden afgebouwd. De hieruit voortvloeiende 
prijsconcurrentie leidt voor de EU tot lagere landbouwop-
brengsten. 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 concurren-
tie op termijn nog zwaarder. Het milieubeleid wordt verder 
aangescherpt: beperking van mest- en ammoniakproductie, 
richtlijnen voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen, ener- 

fl 
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gieheffingen, voorschriften ten behoeve van het dierenwel-
zijn en ingrepen om de veterinaire omstandigheden beter te 
beheersen. De neiging om gronden aan de landbouw te ont-
trekken voor alternatieve aanwendingen neemt toe (woning-
bouw, industrieterrein, wegen, natuur en recreatie), te meer 
daar de opbrengsten van landbouwproducten sterk teruglo-
pen. 

Als gevolg van schaalvergroting en een voortdurende stij-
ging van de arbeidsproductiviteit kampt de landbouw al tien-
tallen 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 arbeidsplaat-
sen. Ten opzichte van 1995 betekent dat een halvering van 
de sector. 

Tabel 4.8 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de landbouw 
(banen van 12 uur of meer), gemiddelde jaarlijkse groei in 
procenten 

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	GId 	Ned 

1975-1995 	-1,7 	-2,0 	-1,1 	0,1 	-1,4 	-1,0 
1995-2020 	-2,9 	-3,7 	-1,6 	-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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Werkgelegenheidsontwikkeling landbouw 1975 - 2020, 
indexcijfers 1975=100  
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Landbouw en platteland 

De voorgenomen herstructurering en reductie van de varkenshouderij vormt voor het 
Gelderse platteland een extra zware belasting. Gelderland kent zon 6.000 bedrijven die 
geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van de varkenshouderij. Op deze bedrijven worden 
ongeveer drie miljoen varkens gehouden. De totale Nederlandse sector bestaat uit ruim 14 
miljoen dieren. De werkgelegenheid in de varkenshouderij kan in Gelderland geraamd wor-
den op ca. 5.400 baneni. Bij een reductie van de varkensstapel met 25% komen meer dan 
duizend arbeidsplaatsen op de tocht te staan en zullen veel bedrijven de poort moeten slui-
ten. Rekening houdend met de indirecte effecten daarvan kan het totale werkgelegenheids-
verlies zelfs oplopen tot enige duizenden. 

Ook voor de (melk)veehouderij dreigen problemen. Veel Gelderse bedrijven zijn te klein om 
nog nieuwe investeringslasten te kunnen dragen. Daarnaast worden zij geconfronteerd met 
een verhevigde internationale concurrentie, stijgende kosten, afnemende opbrengsten, 
opvolgingsproblemen en schaalvergroting. Daar staat tegenover dat bij bedrijfsbeëindiging 
de onroerende goederen een (klein) fortuin kunnen opleveren. Door al deze omstandighe-
den zal het aantal boerenbedrijven in snel tempo afnemen. Dit proces brengt de leefbaar-
heid en kwaliteit van het landelijk gebied ernstig in gevaar. De sociaal-culturele structuur 
komt onder druk te staan. Bovendien zal het karakter van het landschap ingrijpend worden 
aangetast. 
Met name in de Achterhoek en de Gelderse Vallei is een goed renderende landbouw lange 
tijd één van de peilers geweest van de regionale economie en voor het economisch draag-
vlak van natuur en landschap. Het zijn juist deze gebieden waar de plattelandsproblematiek 
zich op dit moment het sterkst manifesteert. 

1 

1 De varkenssector in Oost-Nederland, Provincie Gelderland, 1998 

Industrie 

Door de wereldwijde liberalisering en deregulering ontstaat 
een grote, open markt voor industriële producten. De vrije 
vestiging en markttoetreding werken het ontstaan van spe-
cialisatie en schaalvergroting in de hand. Nederland bezit 
belangrijke comparatieve voordelen (ligging te midden van 
economische zwaartepunten, aanwezigheid van mainports, 
energievoorraad). Vooral de basisindustrieën kunnen hier-
van profiteren. Daarbij gaat het voornamelijk om de produc-
tie van buikgoederen (veelal halffabrikaten van de procesin-
dustrie). De Nederlandse basisindustrie wordt in staat 
geacht de concurrentiepositie binnen Europa te kunnen ver-
sterken. De verwerkende industrie wordt geconfronteerd 
met een scherpe internationale concurrentie. De 
Nederlandse export is sterk op de Europese markt georiën-
teerd en bevat relatief veel laagwaardige producten. 
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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 

10 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 4.9 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de industrie (banen 
van 12 uur of meer), gemiddelde jaarlijkse groei in procen-
ten 

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	Gid 	Ned 

1975-1995 	-0,7 	-0,6 	-1,5 	-0,8 	-1,0 	-1,3 
1995-2020 	-0,3 	-0,1 	0 	-0,4 	-0,1 	-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 productiviteitsverbeterin-
gen 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. 
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Werkgelegenheidsontwikkeling, industrie 1975 - 2020, 
indexcijfers 1975 = 100 
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De Gelderse industrie is over het algemeen minder kapitaal-
intensief en daardoor ook minder in staat productiviteitsver-
beteringen door te voeren. Bij de veronderstelde gunstige 
marktontwikkeling zal de industriële werkgelegenheid in 
Gelderland daardoor nog nauwelijks afnemen. 
De ruimtelijke mogelijkheden voor uitbreidingen en nieuw-
vestiging zijn in Arnhem/Nijmegen en in de Achterhoek gro-
ter dan in de rest van Gelderland. Dit komt duidelijk tot uit-
drukking in de werkgelegenheidsontwikkeling. In Arnhem/-
Njimegen zal de industriële bedrijvigheid stabiel blijven, 
mede door de positieve impulsen die uit gaan van de logis-
tieke infrastructuur en de hoge ambities op dat terrein. Het 
industriële vestigingsklimaat in deze regio verbetert sterk 
door de beschikbaarheid van bedrijfsterreinen in de nabij-
heid van het Multimodaal Transport Centrum. 

Multimodaal Transport Centrum Valburg 

De centrale ligging van Arnhem/Nijmegen, de beschikbaarheid van verschillende vervoers-
modaliteiten en de voorgenomen aanleg van de Betuwelijn hebben de impuls gegeven tot 
de ontwikkeling van een transportknooppunt bij Valburg. Op het snijpunt van snelwegen, de 
Waal en de Betuwelijn moet een Multimodaal Transport Centrum verrijzen. Dit project zal 
de kern vormen van het toekomstige multimodale goederenvervoer, 

Het MTC wordt een knooppunt van transport, opslag, overslag en distributie van goederen. 
Het concept omvat faciliteiten voor containervervoer, ondersteuning voor wegtransport, 
spoor en binnenvaart, een hoogwaardig bedrijventerrein, interne transportbaan en een tele-
matica terminal. Dit leidt tot integratie van de verschillende vervoersmodaliteiten en tot een 
optimale benutting van de innovatieve en technologische mogelijkheden. Een bedrijventer-
rein in deze omgeving oefent een sterke aantrekkingskracht uit op de (internationale) 
assemblage-industrie. 
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Bouwnijverheid 

Voor de bouwnijverheid wordt een productiestijging voorzien 
van ca. 3% per jaar. Deze tamelijk hoge groei vloeit vooral 
voort uit de toenemende aandacht voor kwaliteit en is maar 
ten dele het gevolg van een uitbreiding van het bouwvolume. 
De dalende bevolkingsgroei vermindert de behoefte aan 
nieuwbouw. Hiertegenover staan verschillende positieve 
trends. Bij de woningbouw verschuift het accent van goed-
kope sociale huurwoningen naar kwalitatief hoogwaardige 
koopwoningen. Daarnaast neemt de belangstelling toe voor 
renovatie, restauratie, duurzaam bouwen en beter materi-
aalgebruik. 
De markt voor bedrijfsgebouwen groeit sterk. Vooral de 
vraag naar kantoren stijgt als gevolg van de voortgaande 
expansie in de dienstensector. De nadruk komt te liggen op 
fraai vormgegeven grootschalige complexen met veel aan-. 
dacht voor design en kwaliteit. Al deze ontwikkelingen heb-
ben als gemeenschappelijk kenmerk dat de bouwactiviteiten 
arbeidsintensiever worden. Dit heeft tot gevolg dat de werk-
gelegenheid in de komende periode stijgt. 

Tabel 4.10 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bouwnijverheid 
(banen van 12 uur ofmeer), gemiddelde jaarlijkse groei in 
procenten 

Vel 	Ach 	AIN 	ZWG 	Gid 	Ned 

1975-1995 	0,2 	0,1 	-1,8 	1,7 	-0,4 	-1,0 
1995-2020 	1,4 	1,4 	0,8 	0,9 	1,2 	0,7 

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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Werkgelegenheidsontwikkeling bouw 1975 - 2020, indexcijfers 1975=100 
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Ontwikkeling bedrijventerrein (excl. MTC Valburg) en woningvoorraad 

Vel 	Ach 	AIN ZWG Gel 
Totaal oppervlakte bedrijven- 
terrein in ha. 
1995' 	 1.503 	1.134 	1.625 874 5.136 
20152 	 2.561 	2.152 	2.991 1.337 9.040 
Periodegroei (%) 	 70 	90 	84 53 76 

Woningvoorraad, X 1.000 
19951 	 219 	138 	269 76 702 
20151 	 264 	160 	327 92 843 
Periodegroei (%) 	 21 	16 	22 21 20 

1 	bron: RPD / REW provincie Gelderland 

2 	bron: ontwerp-streekplanuitwerking regionale bedrijventerreinplanning, mei 1988 

3 	bron: CBS 

4 	bron: Uitvoeringsprogramma woningbouw Streekplan, 1997 

1 

S 
Diensten 

Van alle Europese landen is in Nederland de ontwikkeling 
naar een post industriële economie het verst gevorderd. 
Ongeveer driekwart van de totale werkgelegenheid bestaat 
uit banen in de dienstverlening. Dit proces is nog niet ten-
einde. In 2020 zal nog maar een kleine 20% van de werk-
gelegenheid bestaan uit banen buiten de dienstensector. 

In tijden van inkomensgroei dijen de consumentendiensten 
sterk uit. Door het gunstige economische tij zal de con-
sumptie van diensten structureel toenemen. Daarnaast zul-
len gezinnen met tweeverdieners steeds meer geneigd zijn 
diensten in te kopen. Door de stijging van de arbeidspartici-
patie van vrouwen wordt dit een belangrijke groeimarkt. 
Maar ook de producentendiensten profiteren sterk van de 
economische groei. Bedrijven concentreren zich op de kern-
taken en besteden veel werkzaamheden uit die vroeger in 
eigen beheer werden uitgevoerd. Dit proces zet zich voort, 
evenals de toenemende inschakeling van externe specialis-
ten en deskundigen. Handel, vervoer en communicatie 
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varen wel bij de hoge groei van de wereldhandel. De 
opkomst van de informatietechnologie creëert nieuwe mark-
ten en geeft groei-impulsen aan bestaande markten. 

Tabel 4.11 	Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de dienstverlening 
(banen van 12 uur ofmeer), gemiddelde jaarlijkse groei in 
procenten 

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	Gid 	Ned 

1975-1995 	2,9 	2,1 	2,3 	4,2 	2,6 	2,0 
1995-2020 	1,9 	1,7 	1,8 	2,0 	1,8 	1,8 

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

Bron Nederland: Omgevingsscenario's Lange Termijn Verkenning, CPB, Werkdocument No. 89 

In het toekomstscenario Global Competition ontstaat in de 
	

. 

periode tot 2020 geleidelijk een krapte op de arbeidsmarkt. 
Dit gecombineerd met een toenemende vraag naar tertiaire 
diensten lokt een hoge investeringsvraag uit naar arbeids-
besparende productiemiddelen. Hierdoor stijgt de kapitaalin-
tensiteit waardoor de arbeidsproductiviteit verbetert. Als 
gevolg daarvan zal de werkgelegenheidsgroei minder uit-
bundig verlopen dan in het verleden. De achtergrond van de 
relatief sterke groeivertraging op de Veluwe en in Zuidwest-
Gelderland heeft daarnaast ook te maken met de afnemen-
de bevolkingsgroei en de beperkte ruimte voor grootschali-
ge nieuwvestiging in deze regio's. 
De stad Arnhem wordt halteplaats voor de hogesnelheidst-
rein. Daarvan zal te zijner tijd voor de gehele regio een posi-
tieve invloed uitgaan. De status van een halteplaats is hoog. 
De attractiviteit van de stad en de regio daaromheen zal dan 
ook sterk toe nemen. 
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Werkgelegenheidsontwikkeling diensten 1975 - 2020, 
indexcijfers 1975=100 
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4.4.4 	Totale werkgelegenheidsontwikkeling 

De werkgelegenheidsverliezen in de landbouw, de industrie 
en de bouwnijverheid zijn in het verleden ruimschoots 
gecompenseerd door de groei van de dienstensector. De 
Gelderse werkgelegenheidsontwikkeling is op vrijwel alle 
fronten beter verlopen dan de Nederlandse. 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. 

Tabel 4.12 Ontwikkeling van de totale werkgelegenheid (banen van 12 
uur of meer), gemiddeldejaarlijkse groei in procenten 

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	Gld 	Ned 

werkgelegenheid, x 1.000 

1995 228 	136 	254 	70 	688 	5.872 
2020 309 	166 	346 	95 	916 	7.802 

gemiddelde jaarlijkse groei in % 

1975-1995 1,3 	0,5 	0,9 	1,8 	1,0 	0,7 
1995-2020 1,2 	0,8 	1,3 	1,1 	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 

Ten opzichte van het verleden worden verschillende trend-
breuken voorzien: het verlies aan agrarische werkgelegen-
heid verdubbelt, de afname bij de industrie halveert. 
Tegelijkertijd neemt de werkgelegenheid in de bouwnijver-
heid weer toe en bereikt in 2020 een niveau dat even hoog 
is als in 1975. Bij alle wisselingen en omslagpunten lijkt de 
groei van de dienstensector een constante factor in de eco-
nomische 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 
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Totale werkgelegenheidsontwikkeling 1975 - 2020, 
indexcijfers 1975=100 
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Banengroei in de periode 1995-2020, X 1.000 

Vel Ach AJN ZWG Gid Ned 

1 LANDBOUW -7 -9 -2 -2 -20 -106 

2 Voedings- en genotmiddelen industrie -1 -1 -2 0 -3 -34 
3 Chemische industrie 1 2 0 1 5 42 
4 Metaalindustrie 1 2 1 0 6 -51 
5 Overige industrie -3 -4 3 -2 -12 -80 

2-5 INDUSTRIE -2 -1 0 -1 -4 -123 

6 BOUWNIJVERHEID 7 4 3 2 16 77 

7 Handel 13 4 11 5 33 278 
8 Transport en communicatie 4 1 5 1 11 36 
9 Bank- en verzekeringswezen 1 0 0 0 1 -1 
10 Overige tertiaire diensten 40 17 46 13 116 1.235 
11 Quartaire diensten 23 12 24 5 63 440 

7-11 DIENSTEN 80 34 86 25 224 1.989 

12 OVERHEID 4 2 5 1 12 96 

1-12 TOTAAL 81 30 92 24 228 1.930 

E 

n 

Bron regionale cijfer: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland; bron nationale 

cijfers: CPB 

In vergelijking met Nederland is de landbouwproblematiek in 
Gelderland ernstiger en ingrijpender. Aan de snellere expan-
sie van de Gelderse dienstensector komt een einde. Daar 
staat tegenover dat het herstel van de bouwsector en van de 
industrie zich duidelijker manifesteert. De totale werkgele-
genheidsgroei neigt naar het landelijk gemiddelde. 

Zoals hiervoor is gebleken, zal de economische groei in 
Gelderland aanvankelijk nog sneller verlopen dan in 
Nederland, rond 2010 treedt echter een omslag op en blijft 
de ontwikkeling achter. Bij de werkgelegenheidsgroei doet 
zich hetzelfde voor, eerst beter dan Nederland, daarna 
slechter. Opgesplitst naar periode verloopt de ontwikkeling 
als volgt (gemiddelde procentuele groei per jaar): 
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Nederland 	Gelderland 
1995-2010 	1,2 	 1,4 
2010-2020 	1,0 	 0,8 

De toppositie van Gelderland verdwijnt geleidelijk. Dit komt 
door een belangrijke verandering van het groeitempo 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. 

U 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 ontwikkeling in de regio's. 

Werkgelegenheidsstructuur Gelderland 

100 100 

Overheid 
9 90 	 0  

8 80 	 0  

70 70 

60 

50- 

Diensten 	
60

50 

40- 	 40 

30 -30 

10 	 10 
ndbouw 	

995 2000 2005 2010 2015 2020 
0 	

1980 1985  

Bron, Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 

Evenals in het verleden zal de dienstensector veruit de 
belangrijkste banenmotor zijn. Voor de industrie en de bouw-
nijverheid treedt een belangrijk keerpunt op. Hadden deze 
sectoren in het verleden te kampen met ernstige werkgele- 
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genheidsverliezen, in de toekomst zal de industriële werk-
gelegenheid nog maar weinig afnemen terwijl in de bouw 
een substantiële groei optreedt. Bij de overheid is de belang-
rijkste groei eruit. Per saldo ontstaan tussen 1995 en 2020 
in Gelderland bijna 230.000 nieuwe banen. 

In het toekomstscenario is voor de meest nabije periode 
2000-2005 rekening gehouden met een groeivertraging van 
de werkgelegenheid. Sinds 1995 verkeert de banengroei in 
Nederland in een periode van hoogconjunctuur. Als reactie 
daarop -en mede als gevolg van de conjuncturele situatie in 
Azië en in Zuid-Amerika en de economische problemen in 
Rusland- zal in de eerste jaren van de volgende eeuw de 
banencreatie sterk afvlakken. Daarna herstelt de trendmati-
ge groei zich weer. 

1 

4.5 	Werkloosheid 

De werkloosheid kan worden onderscheiden in o.a. structu-
rele werkloosheid en frictiewerk-loosheid. Dit onderscheid is 
niet alleen van belang om het wezen van de werkloosheid te 
door-gronden, maar ook voor het initiëren van beleid. 

' Structurele werkloosheid is het gevolg van een permanent 
tekort aan banen. De werkgelegenheid is kleiner dan de 
beroepsbevolking waardoor per definitie een groep mensen 
buiten het arbeidsproces komt te staan. Het creëren van 
banen verdient in die situatie de hoogste prioriteit. 
Frictiewerkloosheid ontstaat wanneer er kwalitatieve discre-
panties optreden tussen vraag en aanbod. Wanneer bijvoor-
beeld het scholingsniveau en de vaardigheden van de werk-
lozen lager zijn dan de vacature-eisen van dat moment. 
Scholings-maatregelen zijn in die omstandigheden een ade-
quaat antwoord. 
Indien de ontwikkelingen verlopen als voorzien in het sce-
nario Global Competition, dan zal in 2020 de werkloosheid 
alleen nog maar bestaan uit frictiewerkloosheid. De vraag 
naar arbeid stijgt sneller dan het aanbod van arbeid. De 
arbeidsreserve -die in de vorm van werkloosheid aanwezig 
is- slinkt zienderogen. 
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1 

Tabel 4.13 	Werkloosheid (voor banen van 12 uur of meer) 

	

Vel 	Ach 	NN 	ZWG 	Gid 	Ned 

werkloosheid, x 1.000 

1995 	 12 	7 	27 	4 	51 	464 
2020 	 6 	4 	7 	2 	20 	163 

werkloosheidspercentage 

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 

In Gelderland zijn de ontwikkelingen van vraag en aanbod 
van dien aard dat in alle regio's de werkloosheid tussen 
2015 en 2020 (ver) onder de 2% zou kunnen zakken. Over 
het algemeen wordt echter aangenomen dat een frictiewerk-
loosheid van ca. 2% onontkoombaar is. Er zal altijd een 
zekere wrijving bestaan in tijd, plaats en kwaliteit tussen 
vacatures en beschikbaar arbeidsaanbod. In de presentatie 
van het arbeidsmarktbeeld is daarom uitgegaan van een 
ondergrens van 2%. Hierbij moet worden bedacht dat voor 
het bepalen van de toekomstige werkloosheidsomvang 
alleen rekening is gehouden met de kwantitatieve ontwikke-
lingen van vraag en aanbod. Voor de frictiewerkloosheid is 
een theoretische ondergrens gehanteerd. Het is evenwel 
denkbaar dat deze werkloosheidscomponent hoger uitvalt. 

.  Veel, zo niet alles zal afhan-gen van de kwaliteit van het 
scholingsbeleid van het bedrijfsleven en de overheid, de 
mate waarin de samenleving in staat zal zijn fenomenen te 
beteugelen als uitvallers uit het onderwijs, randgroepjonge-
ren, kansarme minderheden en de 'grote stadsproblematiek' 
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in het algemeen. Naarmate op deze terreinen minder succes 
wordt geboekt, zal de categorie (onbemiddelbare) frictie-
werklozen groter worden en moet vooral in de stedelijke 
regio's van Gelderland rekening worden gehouden met 
werkloosheidspercentages die aanzienlijk boven de 2% uit-
komen. 

Over de gehele periode bezien is de trend van de werkloos-
heid dalend hetgeen uiteindelijkresulteert in een zeer laag 
werkloosheidsniveau in 2020. Gedurende de prognosepe-
node zullen er momenten optreden waarin de conjunctuur 
verslechtert, de werkgelegenheidsgroei stagneert en de 
werkloosheid bijgevolg stijgt. In het hier gepresenteerde toe-
komstscenario is een dergelijke terugval voorzien in de eer-
ste jaren van de volgende eeuw. Dan wordt duidelijk hoe 
snel een omslagpunt kan optreden. Een relatief korte perio-
de waarin de werkgelegenheidsgroei vertraagt leidt onmid-
dellijk tot een scherpe stijging van de werkloosheid. Tot 2000 
daalt de werkloosheid nog, maar in de daaropvolgende jaren 
neemt de Gelderse werkloosheid toe met 50%. In 2005 is de 
werkloosheid dan weer even hoog als begin jaren negentig. 
Daarna hersteld de conjunctuur en hervat de arbeidsmarkt 
de trendmatige ontwikkeling naar evenwicht. Voor Neder-
land is de verwachte terugval overigens nog groter omdat de 
werkgelegenheidsgroei sterker afvlakt. 

1 
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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). Daarbij zijn de volgende kerngegevens van belang: 

gemiddelde jaarlijkse groei 	1960-1973 	1974-1995 1996-2020 
in procenten GC 	EC 	DE 

internationaal: 
wereldhandel 	 8,9 	 4,6 7,4 	6,1 	4,0 
bruto nationaal product EU 	4,7 	 2,3 2,8 	2,4 	1,4 

nationaal: 
bruto nationaal product 	4.9 	 2,2 3,4 	2,7 	1,5 
arbeidsproductiviteit 	 5,5 	 2,3 2,5 	2,3 	1,8 
bevolking 	 1,2 	 0,6 0,4 	0,6 	0,2 

Bron: Economie en fysieke omgeving, pag. 70, CPB 

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 werkloosheidsproble-
matiek van Arnhem/Nijmegen in alle scenario's zal zijn opgelost. De werkloos-heidsontwik-
keling op de Veluwe lijkt het minst gevoelig voor de vraag welk toekomstscenario verwe-
zenlijkt wordt. In alle gevallen daalt de werkloosheid tot een zeer laag niveau. De 
Achterhoek en Zuidwest-Gelderland zijn regio's waar de werkloosheid stijgt wanneer de 
economische conjunctuur duurzaam verslechterd (Divided Europe). 

werkgelegenheid (totale groei 1995-2020 in %) 	Vel 	Ach 	AJN 	ZWG GId 	Ned 

- Global Competitïon 	 36 	22 	38 	32 	33 	33 
- European Coordination 	 31 	18 	32 	27 	28 	28 
- Divided Europe 	 10 	-1 	12 	7 	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 5 3 4 
- Divided Europe 3 6 7 6 5 7 

Bron regio's: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderlanc 

Bron Nederland: Omgevingsscenario's Lange Termijn Verkenning, CPB, Werkdocument No. 89 
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Vel Ach NN ZWG Gld Ned 

X 1.000 personen 

1987 189.6 121.6 219.5 53.8 584.6 5262 
1988 197.3 121.9 223.5 55.2 597.6 5337 
1989 202.2 125.3 229.3 59.3 616.0 5440 
1990 208.0 129.5 236.2 61.8 635.5 5572 
1991 215.4 132.9 240.8 64.0 653.1 5661 
1992 221.3 135.5 244.1 66.5 667.5 5752 
1993 223.2 134.4 244.6 67.5 679.7 5741 
1994 222.7 135.0 244.9 68.0 670.5 5759 
1995 227.7 135.5 252.0 70.3 685.6 5872 
1996 232.8 137.9 258.2 71.7 700.6 6011 
1997 239.4 140.0 262.9 73.5 715.9 6165 
1998 245.9 143.0 269.8 75.4 734.0 6318 
1999 250.7 145.5 275.6 77.0 748.7 6423 

procentuele mutatie per jaar 

1988 4.1 0.2 1.8 2.5 2.2 1.4 
1989 2.5 2.8 2.6 7.5 3.1 1.9 
1990 2.8 3.4 3.0 4.3 3.2 2.4 
1991 3.6 2.6 1.9 3.5 2.8 1.6 
1992 2.8 2.0 1.4 3.8 2.2 1.6 
1993 0.8 -0.8 0.2 1.5 0.3 -0.2 
1994 -0.2 0.4 0.1 0.7 0.1 0.3 
1995 2.3 0.4 2.9 3.4 2.3 2.0 
1996 2.2 1.7 2.5 2.0 2.2 2.4 
1997 2.8 1.5 1.8 2.5 2.2 2.6 
1998 2.7 2.1 2.6 2.5 2.5 2.5 
1999 2.0 1.8 2.1 2.1 2.0 1.7 

Bron Gelderse cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie 

Gelderland. Bron Neder-land.CEP'98, CPB 
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Bijlage la 

Werkgelegenheid 1987-1999 (banen van 12 uur per week of meer), 
Nederland, Gelderland en de Gelderse COROP-gebieden 
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Bijlage Ib 

Beroepsbevolking 1987-1999 (voor banen van 12 uur per week of meer), 
Nederland, Gelderland en de Gelderse COROP-gebieden 

Vel Ach NN ZWG GId Ned 

X 1.000 personen 

1987 225.9 145.5 262.5 77.1 711.0 5890 
1988 229.1 146.9 265.9 78.2 720.1 5972 
1989 231.7 148.2 269.2 79.6 728.7 6043 
1990 234.9 149.6 272.7 81.4 738.6 6132 
1991 237.4 150.8 276.0 82.9 747.1 6214 
1992 241.7 152.9 280.9 84.9 760.4 6336 

S 1993 243.8 153.7 283.2 86.2 766.9 6399 
1994 246.4 155.2 287.7 88.0 777.3 6485 
1995 250.1 157.8 292.8 90.2 790.9 6581 
1996 254.1 159.5 296.4 91.9 801.9 6669 
1997 257.5 162.3 298.7 93.6 812.1 6754 
1998 261.2 164.4 302.7 94.9 823.2 6841 
1999 264.7 166.3 307.1 96.1 834.2 6928 

procentuele mutatie per jaar 

1988 1.4 1.0 1.3 1.5 1.3 1.4 
1989 1.2 0.9 1.3 1.8 1.2 1.2 
1990 1.3 1.0 1.3 2.3 1.3 1.5 
1991 1.1 0.8 1.2 1.9 1.2 1.3 
1992 1.8 1.4 1.8 2.4 1.8 2.0 
1993 0.9 0.5 0.8 1.5 0.8 1.0 
1994 1.0 1.0 1.6 2.1 1.4 1.3 
1995 1.5 1.6 1.8 2.4 1.7 1.5 
1996 1.6 1.1 1.2 2.0 1.4 1.3 

. 1997 1.4 1.7 0.8 1.8 1.3 1.3 
1998 1.4 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 
1999 1.3 1.2 1.5 1.3 1.3 1.3 

Bron 1995: Beroepsbevolking en werkloosheid per gemeente, EBB / CBS; Bron overige cijfers: 
Bureau EconomischOnderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland, berekend op 

basis van CEP'98, CPB 
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meer), Nederland, Gelderland en de Gelderse COROP-gebieden 

Vel Ach A/N 	ZWG GId Ned 

X 1.000 personen 

1988 11,0 8,0 29,0 	5,0 53.0 453 
1989 11,Ô 8,0 26,0 	4,0 49.0 407 
1990 9.1 6.2 23.5 	3.5 42.3 358 
1991 8.5 5.5 21.9 	3,0 38.9 334 
1992 8.1 4.9 22.3 	2.9 38.2 336 
1993 10.3 6.5 25.6 	3.8 46.2 415 
1994 12.1 7.9 29.1 	4.4 53.5 486 
1995 12.2 7.4 26.5 	4.4 50.5 464 
1996 11.4 7.3 23.7 	4.1 46.5 440 
1997 9.9 6.2 19.6 	3.5 39.2 375 
1998 7.8 5.0 17.7 	2.7 33.2 308 

(f) 1999 5.7 4.7 15.3 	2.6 28.4 291 

werkloosheidspercentage 

1988 4.8 5.4 10.9 	6.4 7.4 7.6 
1989 4.7 5.4 9.7 	5.0 6.7 6.7 
1990 3.9 4.1 8.6 	4.3 5.7 5.8 
1991 3.6 3.6 7.9 	3.6 5.2 5.4 
1992 3.4 3.2 7.9 	3.4 5.0 5.3 
1993 4.2 4.2 9.0 	4.4 6.0 6.5 
1994 4.9 5.1 10.1 	5.0 6.9 7.5 
1995 4.9 4.7 9.1 	4.9 6.4 7.1 
1996 4.5 4.6 8.0 	4.5 5.8 6.6 
1997 3.8 3.8 6.6 	3.7 4.8 5.6 
1998 3.0 3.0 5.9 	2.9 4.0 4.5 
1999 2.2 2.8 5.0 	2.7 3.4 4.2 

Bron t/m 1997: berekend op basis van EBB, CBS; Bron 1998 en 1999 regionale cijfers: Bureau 

Economisch Onderzoek,afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland; Bron 1998 en 1999 

Nederlandse cijfers: berekend op basis vanCEP'98, CPB 
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Bijlage Ic 

Geregistreerde werkloosheid 1988-1999 (voor banen van 12 uur per week of 

1 

EI 



nota PEV 98/epp 20-11-1998 10:50 Pagina 89 	(Zwart/Process Black Plaat) 

Bijlage l  

Procentuele mutatie van de werkgelegenheid naar sector (banen van 12 uur 
per week of meer), Nederland, Gelderland en de Gelderse COROP-gebieden, 
1996-1999 

Landbouw Industrie Bouwnijverheid Diensten Overheid Totaal 
Veluwe 
1996 	-2.7 0.4 4.1 3.3 1.0 2.2 
1997 	-3.8 0.3 6.4 4.2 1.0 2.8 
1998 	-2.9 1.0 1.8 4.2 0.7 2.7 
1999 	-2.3 1.6 1.0 2.8 0.7 2.0 

Achterhoek 
1996 	-3.0 2.5 2.9 2.8 -0.6 1.7 
1997 	-4.6 0.7 2.5 2.1 6.3 1.5 

. 1998 	-3.9 1.7 2.7 3.8 0.7 2.1 
1999 	-3.6 2.7 1.8 2.5 0.8 1.8 

Arnhem/Nijmegen 
1996 	-1,4 3.0 0.0 3.4 -0.3 2.4 
1997 	-1.4 2.1 2.0 2.5 -0.5 1.4 
1998 	-2.3 1.3 1.1 3.7 1.0 2.6 
1999 	-1.5 2.3 -0.1 2.7 1.1 2.1 

ZW-Gelderland 
1996 	-0.9 -1.0 0.1 4.8 -1.6 2.0 
1997 	-2.3 2.8 1.2 3.7 3.2 2.5 
1998 	-3.3 1.3 1.7 4.5 1.3 2.6 
1999 	-1.2 2.0 1.3 3.0 1.4 2.1 

Gelderland 
1996 	-2.2 1.5 2.0 3.4 0.0 2.2 
1997 	-3.4 1.3 3.5 3.1 1.3 2.2 
1998 	-3.2 1.2 1.7 3.9 0.9 2.5 
1999 	-2.4 2.2 0.9 2.7 0.9 2.0 

Nederland 
1996 	-0.9 -0.1 3.0 3.9 -0.8 2.4 
1997 	-2.5 0.1 2.8 3.7 1.7 2.6 
1998 	-2.7 0.3 0.7 3.9 0.8 2.5 
1999 	-1.8 0.8 0.0 2.4 0.9 1.7 

Bron Gelderse cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie 

Gelderland. BronNederland: CEP'98, CPB 	 89 
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Bijlage le 

Werkgelegenheid 1997 (alle banen, ongeacht de duur van de werkweek), 
X 1.000 personen 

Vel 	Ach NN ZWG GId Ned 

1 : 

1 LANDBOUW 
2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
3 Textiel-, kleding en lederindustrie 
4 Hout-en bouwmaterialenindustrie 
5 Papier- en grafische industrie 
6 Chemische- rubber en kunststofindustrie 
7 Basismetaal industrie 
8 Metaalproducten- en optische industrie 
9 Elektro- technische industrie 
10 Transportmiddelen industrie 
11 Aardolie industrie 

2-11 INDUSTRIE 

12 Delfstoffenwinning 
13 Openbare nutsbedrijven 

2-1 3NIJVERHEID 

14 BOUWNIJVERHEID 

15 Woningbezit 
16 Handel 
17 Zee- en luchtvaart 
18 Transport- en communicatie bedrijven 
19 Bank- en verzekeringswezen 
20 Andere tertiaire diensten 
21 Medische en veterinaire diensten 
22 Andere quartaire diensten 

15-22 DIENSTEN 

23 OVERHEID 

1-23 TOTAAL 

13.3 15.3 7.9 9.6 46.1 297 
9.6 5.4 5.9 1.5 22.4 169 
1.3 2.7 1.5 0.9 6.4 59 
3.0 4.5 4.4 4.8 16.7 99 
6.8 8.2 5.6 0.9 21.5 142 
4.8 2.0 4.8 1.7 13.3 113 
0.8 0.7 0.4 0.0 1.9 25 
8.8 9.9 9.3 3.8 31.8 218 
2.5 2.0 6.3 0.6 11.4 96 
1.2 0.4 2.0 0.5 4.1 60 
0.0 0.0 0.0 0.0 0 8 

38.8 	35.8 40.2 14.7 129.5 	989 

0.0 	0.0 	0.2 	0.0 	0.2 	10 
0.8 	0.9 	2.1 	0.4 	4.2 	42 

39.6 	36.7 42.5 15.1 133.9 1041 

19.4 	11.2 	16.4 	7.2 	54.2 	443 

1.5 0.7 2.3 0.3 4.8 39 
45.8 24.7 44.6 17.8 132.9 1202 

0.0 0.0 0.0 0.0 0 47 
11.9 6.1 15.1 4.2 37.3 369 
10.4 2.3 9.1 1.2 23 212 
50.2 24.3 63.3 13.9 151.7 1486 
22.9 12.8 31.3 4.4 71.4 545 
21.4 9.9 27.3 3.6 62.2 509 

164.1 80.8 193.0 45.4 483.3 4409 

33.3 14.6 37.5 6.0 91.4 774 

269.7 158.6 297.3 83.3 808.9 6964 fl 
Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Ge/der/and; Bron Nederlandse 

cijfers: berekend op basis van NR / CBS en CEP'98 / CPB 
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1 

Bijlage 1f 

Werkgelegenheidsstructuur 1997 (alle banen, ongeacht de duur van de werk- 
week), totaal per regio = 100% 

Vel Ach NN ZWG GId Ned 

1 	LANDBOUW 4.9 9.6 2.7 11.5 5.7 4.3 

2 	Voedings- en genotmiddelenindustrie 3.6 3.4 2.0 1.8 2.8 2.4 
3 	Textiel-, kleding en lederindustrie 0.5 1.7 0.5 1.1 0.8 0.8 
4 	Hout-en bouwmaterialenindustrie 1.1 2.8 1.5 5.8 2.1 1.4 
5 	Papier- en grafische industrie 2.5 5.2 1.9 1.1 2.7 2.0 
6 	Chemische- rubber en kunststofindustrie 1.8 1.3 1.6 2.0 1.6 1.6 
7 	Basismetaal industrie 0.3 0.4 0.1 0.0 0.2 0.4 
8 	Metaalproducten- en optische industrie 3.3 6.2 3.1 4.6 3.9 3.1 
9 	Elektro- technische industrie 0.9 1.3 2.1 0.7 1.4 1.4 

. 10 Transportmiddelen industrie 0.4 0.3 0.7 0.6 0.5 0.9 
11 	Aardolie industrie 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

2-11 INDUSTRIE 14.4 22.6 13.5 17.6 16.0 14.2 

12 Delfstoffenwinning 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 
13 Openbare nutsbedrijven 0.3 0.6 0.7 0.5 0.5 0.6 

2-13 NIJVERHEID 14.7 23.1 14.3 18.1 16.6 14.9 

14 BOUWNIJVERHEID 7.2 7.1 5.5 8.6 6.7 6.4 

15 Woningbezit 0.6 0.4 0.8 0.4 0.6 0.6 
16 Handel 17.0 15.6 15.0 21.4 16.4 17.3 
17 Zee- en luchtvaart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 
18 Transport- en communicatie bedr. 4.4 3.8 5.1 5.0 4.6 5.3 
19 Bank- en verzekeringswezen 3.9 1.5 3.1 1.4 2.8 3.0 
20 Andere tertiaire diensten 18.6 15.3 21.3 16.7 18.8 21.3 
21 	Medische en veterinaire diensten 8.5 8.1 10.5 5.3 8.8 7.8 
22 Andere quartaire diensten 7.9 6.2 9.2 4.3 7.7 7.3 

15-22 DIENSTEN 60.8 50.9 64.9 54.5 59.7 63.3 

S 23 OVERHEID 12.3 9.2 12.6 7.2 11.3 11.1 

1-23 TOTAAL 100 100 100 100 100 100 

Bron regionale cijfers: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland; Bron Nederlandse 

cijfers: berekend op basis van NR / CBS en CEP'98 / CPB 
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1 

Bijlage 2a 

Werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), Nederland, gemiddelde jaarlijk- 
se groei in % 197511995 en het niveau 1975, 1995 en 2020 

periodemutatie in % nivo X 1.000 personen 
197511995 199512020 1975 1995 2020 

El 1 	LANDBOUW -1.0 -1.9 341 276 171 

2 	Voedings- en genotmiddelenindustrie -1.1 -0.9 202 162 129 
3 	Chemische- rubber en kunststotindustrie -0.6 1.3 128 114 156 
4 	Metaalindustrie -1.6 -0.6 525 379 328 
5 	Overige industrie -1.3 -1.3 381 293 213 

2-5 INDUSTRIE -1.3 -0.6 1236 948 825 

7 	BOUWNIJVERHEID -1.0 0.7 479 390 467 

8 	Handel 1.2 1.0 773 974 1252 
9 	Transport- en communicatie bedrijven 0.5 0.4 330 362 398 
10 	Bank- en verzekeringswezen 1.1 -0.0 161 200 198 
11 	Overige tertiaire diensten 3.7 3.0 537 1115 2350 
12 	Quartaire diensten 2.0 1.7 580 854 1294 

8-12 DIENSTEN 2.0 1.8 2380 3504 5493 

13 	OVERHEID 0.8 0.5 649 753 846 

1-13 TOTAAL 0.7 1.1 5084 5872 7802 

Bron 1975-1995: CBS /CPB, 1995-2020: Omgevingsscenarios Lange Termijn Verkenning, CPB, 

Werkdocument No. 89 
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197511995 199512020 1975 1995 2020 

1 LANDBOUW -1.7 -2.9 18.1 12.8 6.1 

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie -0.8 -0.6 10.8 9.2 8.0 
3 Chemische- rubber en kunststofindustrie 0.1 0.5 4.7 4.8 5.5 
4 Metaalindustrie -0.6 0.3 13.5 12.0 12.9 
5 Overige industrie -1.2 -1.4 12.4 9.7 6.9 

2-5 INDUSTRIE -0.7 -0.3 41.4 35.8 33.3 

7 BOUWNIJVERHEID 0.2 1.4 15.8 16.3 23.1 

8 Handel 2.1 1.2 24.5 37.3 49.9 
9 Transport- en communicatie bedrijven 3.1 1.3 5.2 9.6 13.3 
10 Bank- en verzekeringswezen 2.4 0.4 5.3 8.5 9.5 
11 Overige tertiaire diensten 3.7 2.8 19.3 40.0 79.7 
12 Quartaire diensten 2.9 2.0 19.9 35.3 58.0 

8-12 DIENSTEN 2.9 1.9 74.2 130.8 210.3 

13 OVERHEID 0.9 0.5 27.0 32.1 35.9 

1-13 TOTAAL 1.3 1.2 176.6 227.7 308.8 

1 
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Bijlage 2b 

Werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), COROP-gebied Veluwe, pro-
centuele mutatie 1975/1995 en het niveau 1975, 1995 en 2020 

periodemutatie in % nivo X 1.000 personen 

E 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 

. 
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I- 

Bijlage 2c 

Werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), COROP-gebied Achterhoek, 
procentuele mutatie 1975/1995 en het niveau 1975, 1995 en 2020 

periodemutatie in % nivo X 1.000 personen 
197511995 199512020 1975 1995 2020 

1 	LANDBOUW -2.0 -3.7 22.4 14.9 5.7 

2 	Voedings- en genotmiddelenindustrie 0.1 -1.3 5.3 5.4 3.9 
3 	Chemische- rubber en kunststofindustrie 1.0 3.0 1.4 1.7 3.6 
4 	Metaalindustrie 0.1 0.7 11.4 11.6 14.0 
5 	Overige industrie -1.6 -1.3 17.7 12.8 9.2 

2-5 INDUSTRIE -0.6 -0.1 35.7 31.5 30.7 

7 	BOUWNIJVERHEID 0.1 1.4 9.7 9.9 14.1 

8 	Handel 0.7 0.8 17.5 20.2 24.4 
9 	Transport- en communicatie bedrijven 1.2 0.4 4.2 5.4 6.0 
10 	Bank- en verzekeringswezen 0.8 0.1 1.8 2.1 2.2 
11 	Overige tertiaire diensten 4.3 2.6 8.5 19.5 36.9 
12 	Quartaire diensten 2.6 2.0 11.1 18.5 30.2 

8-12 	DIENSTEN 2.1 1.7 43.1 65.7 99.7 

13 	OVERHEID 	. 0.4 0.5 12.5 13.6 15.6 

1-13 TOTAAL 0.5 0.8 123.3 135.5 165.8 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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III 

Bijlage 2d 

Werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), COROP-gebied 
Arnhem/Nijmegen, procentuele mutatie 197511995 en het niveau 1975, 1995 
en 2020 

periodemutatie in % nivo X 1.000 personen 
197511995 199512020 1975 1995 2020 

1 LANDBOUW -1.1 -1.6 9.1 7.3 4.9 

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie -0.4 -0.2 6.2 5.7 5.5 
3 Chemische- rubber en kunststofindustrie -2.0 1.1 7.4 4.9 6.4 
4 Metaalindustrie -1.3 0.6 20.6 15.9 18.4 
5 Overige industrie -2.1 -1.6 16.0 10.5 7.0 

2-5 INDUSTRIE -1.5 0.0 50.2 37.0 37.3 

7 BOUWNIJVERHEID -1.8 0.8 21.4 15.0 18.5 

8 Handel 1.3 1.0 28.3 36.3 47.1 
9 Transport- en communicatie bedrijven 2.7 1.3 8.1 13.8 18.9 
10 Bank- en verzekeringswezen -0.1 0.3 8.2 8.0 8.6 
11 Overige tertiaire diensten 4.3 2.6 22.4 51.9 99.7 
12 Quartaire diensten 1.7 1.7 32.5 45.6 69.8 

8-12 DIENSTEN 2.3 1.8 99.5 155.6 244.0 

13 OVERHEID 1.2 0.5 29.4 37.1 42.0 

1-13 TOTAAL 0.9 1.3 209.6 252.0 346.7 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Bijlage 2e 

Werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), COROP-gebied Zuidwest- 
Gelderland, procentuele mutatie 197511995 en het niveau 1975, 1995 en 2020 

I1 1 LANDBOUW 

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 
3 Chemische- rubber en kunststotindustrie 
4 	Metaalindustrie 
5 	Overige industrie 

2-5 INDUSTRIE 

7 BOUWNIJVERHEID 

8 Handel 
9 Transport- en communicatie bedrijven 
10 Bank- en verzekeringswezen 
11 Overige tertiaire diensten 
12 Quartaire diensten 

8-12 DIENSTEN 

13 OVERHEID 

1-13 TOTAAL 

periodemutatie in % nivo X 1.000 personen 
197511995 199512020 1975 1995 2020 

0.1 -0.9 8.8 8.9 7.1 

-2.2 -0.4 2.1 1.3 1.2 
1.4 1.4 1.3 1.7 2.4 
0.0 0.4 4.4 4.4 4.9 

-1.5 -1.9 7.6 5.7 3.5 

-0.8 -0.4 15.4 13.1 12.0 

1.7 0.9 4.8 6.6 8.4 

4.2 1.3 6.5 14.7 20.0 
2.3 1.4 2.1 3.2 4.5 
1.3 -0.2 0.9 1.2 1.1 
6.7 3.2 2.9 10.6 23.5 
3.0 1.7 3.4 6.2 9.4 

4.2 2.0 15.7 35.8 58.6 

1.6 0.7 4.2 5.8 6.9 

1.8 1.1 48.8 70.3 93.0 

. 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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Bijlage 2f 

Werkgelegenheid (banen van 12 uur of meer), Gelderland, procentuele muta- 
tie 1975/1995 en het niveau 1975, 1995 en 2020 

periodemutatie in % nivo X 1.000 personen 
197511995 	199512020 1975 1995 2020 

1 LANDBOUW -1.4 -2.4 58.4 43.9 23.9 

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie -0.6 -0.6 24.3 21.6 18.6 
3 Chemische- rubber en kunststofindustrie -0.6 1.3 14.8 13.1 17.9 
4 Metaalindustrie -0.6 0.5 49.9 44.0 50.2 
5 Overige industrie -1.6 -1.5 53.7 38.7 26.6 

2-5 INDUSTRIE -1.0 -0.1 142.7 117.4 113.2 

7 BOUWNIJVERHEID -0.4 1.2 51.7 47.8 64.1 

8 Handel 1.7 1.1 76.8 108.5 141.4 
9 Transport- en communicatie bedrijven 2.5 1.2 19.6 32.1 42.7 
10 Bank-en verzekeringswezen 1.0 0.3 16.2 19.8 21.3 
11 Overige tertiaire diensten 4.3 2.7 53.0 122.0 239.7 
12 Quartaire diensten 2.3 1.9 66.8 105.5 167.5 

8-12 DIENSTEN 2.6 1.8 232.5 387.9 612.6 

13 	OVERHEID 1.0 0.5 73.0 88.5 100.4 

1-13 TOTAAL 1.0 1.2 558.3 685.6 914.2 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, afdeling Economische Zaken, Provincie Gelderland 
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1 

Bijlage 3 

Beroepsbevolking 1995 en 2020 en periodemutatie 1995-2020, Nederland 
Gelderland en de Gelderse COROP-gebieden (a.g.v. afrondingsverschillen 
kan de som der delen afwijken van het totaal) 

Omvang beroepsbevolking: (X 1.000 personen) 

Vel Ach NN ZWG GId Ned 

1995 	mannen 	157 99 177 56 488 4.060 
vrouwen 	 94 59 116 34 303 2.521 
totaal 	 250 158 293 90 791 6.581 

2020 	mannen 	165 99 189 59 513 4.343 
vrouwen 	145 86 178 53 462 3.832 
totaal 	 310 185 367 112 974 8.174 

groei naar geslacht: in procenten 
mannen 	 6 0 7 6 5 7 
vrouwen 	 55 46 53 53 52 52 
totaal 	 24 17 25 24 23 24 

in personen (X 1.000) 
mannen 	 9 0 13 3 25 282 
vrouwen 	 51 27 62 18 159 1.311 
totaal 	 60 27 75 22 183 1.593 

groei naar leeftijd: in procenten 
15-24 jaar 	 -15 -15 -6 -12 -12 -10 
25-44 jaar 	 -1 -12 -3 -4 -4 -3 
45-64 jaar 	 +93 +86 +102 +96 +95 +101 

in personen (X 1.000) 
15-24 jaar 	 -6 -3 -2 -1 -13 -88 
25-44 jaar 	 -2 -10 -5 -2 -19 -133 
45-64 jaar 	 +68 4-41 +81 +25 +215 +1.814 

Bron regionale gegevens: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland (1995 o.b.v. 

EBB'94ï96, CBS). Bron nationale gegevens: bewerking van Bevolking en Arbeidsaanbod, drie sce- 

nario's tot 2020, CPB/CBS 

S 
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Bijlage 4 

GEBIEDSINDELING 

In de PEV zijn naast de provinciale en Nederlandse cijfers ook de cijfers voor 
de vier Gelderse COROP-gebieden vermeld. Sinds 1970 wordt Nederland ten 
behoeve van de ruimtelijke en regionaal-economische planning verdeeld in 40 
COROPgebieden (Coördinatie-commissie Regionaal Onderzoekprogramma). 
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) Binnen Gelderland worden vier regio's onder-
scheiden (zie voor de Gelderse gebieden de kaart van bijlage 5). 

Gebruikte afkortingen gebiedsindeling: 

Vel 	= 	COROP-gebied Veluwe 
Ach 	= 	COROP-gebied Achterhoek 
AIN 	= 	COROP-gebied Arnhem/Nijmegen 
ZWG = 	COROP-gebied Zuidwest-Gelderland 

(J') 	GId 	= 	Provincie Gelderland 
Ned 	= 	Nederland 

Gezien de geringe afwijkingen kunnen voor het Knooppunt Arnhem/-Nijmegen 
de cijfers van het gelijknamige COROPgebied gebruikt worden. 

DEFINITIES 

Werkloosheid (Geregistreerde Werkloosheid definitie CCS'91, CBS`): 

Tot de geregistreerde werklozen worden gerekend de bij een arbeidsbureau 
ingeschreven personen in de leeftijd van 16 tot en met 64 jaar, die: 
- geen werkkring hebben (van minimaal 12 uur per week) en 

, 	
- 12 uur per week of meer in loondienst willen werken en 
- daarvoor beschikbaar zijn. 
De cijfers over de werkloosheid zijn jaargemiddelden. 

12 EBB 91, pagina 33, CBS 
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Beroepsbevolking (definitie CCS'9 1, CBS`) 

De beroepsbevolking bestaat uit de werkzame-beroepsbevolking en de niet-
werkzame beroepsbevolking. 
Werkzame beroepsbevolking: personen die minimaal 12 uur per week arbeid 
verrichten in loondienst, als zelfstandige of als meewerkend gezinslid, inclusief 
personen op aanvullende werken, stagiaires, personen in opleiding die loon 
ontvangen en militairen op eerste oefening. 
Niet-werkzame beroepsbevolking: personen die een werkloosheidsuitkering 
hebben, of die actief werk zoeken, al of niet via een arbeidsbureau. Het moet is gaan om een baan van minimaal 12 uur. 
De cijfers over de beroepsbevolking zijn jaargemiddelden. 

Gelderland als som van de regio's 

In deze publicatie is Gelderland steeds de som van de vier Gelderse COROP-
gebieden. Wanneer afgeronde getallen zijn gepresenteerd is Gelderland dus 
de som van deze afgeronde getallen. Daardoor ontstaan soms kleine afron-
dingsverschillen met de primaire bronnen. 

Werkgelegenheid 

De werkgelegenheid van een regio is berekend op basis van alle werkzame 
personen die -ongeacht hun woonplaats- is de regio werkzaam zijn geweest. 
De werkgelegenheid heeft betrekking op alle arbeid in loondienst en van zelf-
standigen en van meewerkende gezinsleden (inclusief uitzendkrachten, exclu-
sief dienstplichtigen). Het gaat daarbij steeds om banenvan tenminste 12 uur 
per week. 

13 EBB 90, pagina 30-31, CBS 
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Bedrijfstakken indeling, gecomprimeerd 

Bedrijfstakken / sectoren SBI'74 

1 LANDBOUW 0 

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 20,21 
3 Chemische- rubber en kunststofindustrie 29, 30, 31 
4 Metaalindustrie 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 excl. 39.5 

5 Overige industrie 1,22,23,24, 25,26,27,28,32,40 

2-5 INDUSTRIE 1,2,3,4 (excl. 39.5) 

7 BOUWNIJVERHEID 5 

8 Handel 61, 62, 63, 64, 65,66 
9 Transport- en communicatie bedrijven 7 
10 Bank- en verzekeringswezen 81,82 
11 Overige tertiaire diensten 67, 68, 83, 84, 85, 98, 99 
12 Quartaire diensten 91, 93, 94, 95, 96,97 

8-12 DIENSTEN 6-9 (excl. 90,92) 

13 OVERHEID 90, 92 (excl. dienstplichtigen) 

1-13 TOTAAL 0 t/m 9 (excl. 39.5) 
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Bedrijfstakken indeling, uitgebreid 

bedrijfstakken / sectoren SBI-code 1974 

1 LANDBOUW 0 

2 Voedings- en genotmiddelenindustrie 20,21 
3 Textiel-, kleding en lederindustrie 22, 23, 24 
4 Hout-en bouwmaterialenindustrie 25,32 
5 Papier- en grafische industrie 26,27 
6 Chemische-, rubber en kunststofindustrie 29, 30, 31 
7 Basismetaal industrie 33 
8 Metaalproducten- en optische industrie 34,35, 38, 39 excl. 39.5 
9 Elektro- technische industrie 36 
10 Transportmiddelen industrie 37 
11 Aardolie industrie 28 

2-11 INDUSTRIE 2, 3 (excl. 39.5) 

12 Delfstoffenwinning 1 
13 Openbare nutsbedrijven 4 

2-13 NIJVERHEID 1 t/m 4 (excl. 39.5) 

14 BOUWNIJVERHEID 5 

15 Woningbezit 83 
16 Handel 61 t/m 66 
17 Zee- en luchtvaart 73,75 
18 Transport- en communicatie bedrijven 71, 72, 74, 76, 77 
19 Bank- en verzekeringswezen 81,82 
20 Andere tertiaire diensten 67, 68, 84, 85, 98, 99 
21 Medische en veterinaire diensten 93 
22 Andere quartaire diensten 91, 94, 95, 96, 97 

15-22 DIENSTEN 6 t/m 9 (excl. 90, 92) 

23 OVERHEID 90, 92 (excl. dienstplichtigen) 

1-23 TOTAAL 0 t/m 9 (excl. 39.5) 
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Bijlage 5 

Toelichting op de cijfers van de Interprovinciale vergelijking voorraad bedrijf-
sterreinen 

kolom 1 	Voorraad bedrijfsterrein gerelateerd aan de omvang van het rele- 
vante regionale bedrijfsleven, i.c. kolom 4 gedeeld door het totale 
aantal arbeidsplaatsen in de industrie, openbaar nut, bouw en de is vervoers- en communicatiebedrijven (bron arbeidsplaatsen: 
REJ'96, CBS). 

kolom 2 	Gemiddelde jaarlijkse uitgifte, gerelateerd aan de omvang van het 
relevante regionale bedrijfsleven, i.c. kolom 5 gedeeld door het 
totale aantal arbeidsplaatsen in de industrie, openbaar nut, bouw 
en de vervoers- en communicatiebedrijven (bron arbeidsplaatsen: 
REJ'96, CBS). 

kolom 3 	Huidige voorraad bedrijfsterrein gedeeld door de gemiddelde jaar- 
lijkse uitgifte in het verleden, ic. Kolom 4 gedeeld door kolom 5. 
Relatering van de uitgifte in het verleden aan de huidige voorraad 
geeft een indicatie voor het aantal jaren waar voor de voorraad 
toereikend is. 

kolom 4 	Totale voorraad bedrijfsterrein (terstond en niet-terstond uitgeef- 
baar), exclusief zeehaventerreinen. Niet-terstond uitgeefbare ter-
reinen zijn terreinen waarvan de bouw op de peildatum in uit-
voering was, dan wel afgeronde plannen waarvan de bouw nog 
gestart moet worden. De Gelderse cijfers hebben als peildatum l-
1-'98, de overige cijfers hebben betrekking op de situatie 1-1-'97 
(bron respectievelijk Provincie Gelderland en RPD). 

kolom 5 	De Gelderse cijfers hebben betrekking op het gemiddelde van de 
periode 1990-1997, de overige cijfers hebben betrekking op de 
periode 1990-1996 (bron respectievelijk Provincie Gelderland en • 
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Bijlage 6 

KAART (gemeenten-coropgebieden) 

. 
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