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 Voorwoord 

 
 
Het huidige Sociaal Economische Beleidsplan Trekkracht van de 
provincie Gelderland heeft betrekking op de periode 2001-2006. De 
einddatum komt in zicht en de voorbereidingen zijn getroffen voor 
het opstellen van een nieuw plan. Bij het ontwerpen van een Gel-
derse visie is inzicht in de historische en toekomstige economische 
ontwikkeling onontbeerlijk. Over deze materie heeft het Bureau 
Economisch Onderzoek van de Provincie Gelderland regelmatig ge-
publiceerd: 
 

• Jaarrapportages van de Provinciale Werkgelegenheids- 
enquête (PWE); 

• Jaargangen van de Provinciale Economische 
Verkenning (PEV); 

• Sociale Atlas; 
• R&T-verkenningen (o.a. maak KENNIS met toerisme en re-

creatie in GELDERLAND); 
• Industrie en Logistieke Dienstverlening; 
• Langetermijnstudie Hedenmorgen 2004-2040. 

 
Ten behoeve van het opstellen van het nieuwe Sociaal Economisch 
Beleidsplan wordt in deze speciale editie van de Provinciale Eco-
nomische Verkenning een compilatie gepresenteerd van de be-
schikbare analyses en toekomstverkenningen. Waar nodig en mo-
gelijk zijn de gegevens geactualiseerd. In deze verkenning wordt op 
hoofdlijnen inzicht verschaft in de economische ontwikkeling, de 
structuur en de omstandigheden van Gelderland. Voor meer gede-
tailleerde gegevens wordt verwezen naar de oorspronkelijke rappor-
tages. De verkenning bestaat uit drie afzonderlijke afdelingen: 
 

• Een algemene en globale schets over de Gelderse eco-
nomie: verleden, heden en toekomst; 

• Aansluitend op de Rijksnota ‘Pieken in de Delta’ een korte 
beschouwing over het Gelderse vestigingsmilieu; 

• Een serie thema-artikelen over onderwerpen waar provin-
ciaal beleid op wordt - of op kan worden - gevoerd: food / 
agro, health, starters, creatieve sector, detailhandel, R&T. 
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de conjunctuur in 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenvatting 
 
de gelderse economie 
 
Na een periode van hoogconjunctuur viel de internationale econo-
mische groei in 2001 scherp terug. In Gelderland werden de gevol-
gen scherp gevoeld. Hier vertraagde de economische groei nog 
sterker dan in Nederland en steeg de werkloosheid sneller. De 
laagconjunctuur heeft 17 kwartalen aangehouden. Gedurende de 
gehele periode was de economische groei in Nederland lager dan 
in het eurogebied. De belangrijkste oorzaken voor deze mindere 
prestatie zijn de verslechterde Nederlandse concurrentiepositie en 
de internationale zwakke conjunctuur die in een open economie als 
de Nederlandse extra zwaar aankomt.  Maar ook vertonen een aan-
tal structurele factoren een neerwaartse trend.  De internationale 
positie van Nederland is verzwakt. Daarbij gaat het om factoren die 
op langetermijn de economische vooruitzichten bepalen, zoals in-
vesteringsniveau, export, innovatie, technologie, onderwijs, produc-
tiviteitsontwikkeling en concurrentiepositie. In het kielzog van de 
Nederlandse ontwikkeling is ook de (inter)nationale positie van Gel-
derland verslechterd. Zonder de groei in de quartaire sector zou de 
Gelderse werkgelegenheid sterk zijn teruggelopen en zou de werk-
loosheid nog verder zijn opgelopen. De grootste klappen vielen bij 
het bedrijfsleven. De omzetontwikkeling is in tientallen jaren niet zo 
laag geweest, de export nam af, de winstgevendheid daalde, de 
rendementen stonden onder druk en de investeringsbereidheid was 
tanende. De werkgelegenheid in het bedrijfsleven is vier achtereen-
volgende jaren gedaald. 

Inmiddels lijkt er een einde gekomen aan de lange periode van 
laagconjunctuur Op meerdere vlakken markeert 2006 een wending 
ten goede. Zo groeit de economie naar verwachting voor het eerst 
sinds de eeuwwisseling sneller dan die van het eurogebied, is spra-
ke van groeiherstel bij de particuliere consumptie, de bedrijfsinves-
teringen en de uitvoer en verbetert de concurrentiepositie. Ook op 
de arbeidsmarkt is dit jaar sprake van een omslag. De werkge-
legenheid neemt weer toe, terwijl de werkloosheid daalt.  De ge-
raamde economische groei in Gelderland loopt achter bij het Neder-
landse groeitempo. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat 
een aantal economische indicatoren zich iets minder goed ontwik-
kelen dan gemiddeld in Nederland: de werkloosheid loopt minder 
snel terug en het aantal vacatures blijft achter. Toch is ook in Gel-
derland de opwaartse lijn duidelijk herkenbaar. De werkloosheid en 
het aantal ontslagaanvragen neemt bestendig af, de vraag naar 
personeel is hoog en de huizenprijzen zitten weer in de lift. De 
werkgelegenheid heeft zich na jaren van stagnatie sterk hersteld 
met een groei van 1,9%. Naar verwachting zal het aantal werklozen  
in Gelderland dit jaar afnemen van 52 duizend naar 45 duizend. Het 
werkloosheidspercentage daalt van 6% naar 5%. Samengevat kan 
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de vooruizichten op middel-
langetermijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de vooruizichten op  
langetermijn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

worden geconcludeerd dat de trend bij de meeste economische in-
dicatoren positief is, maar dat het herstel nog minder snel verloopt 
dan gemiddeld in Nederland. 

De economische vooruitzichten op middellange termijn worden bij 
de sterk verbeterde conjunctuuur positief beoordeeld. Het CPB 
raamt voor Nederland een economische groei van 2½ % voor de ja-
ren 2007-2011. Doorrekening van dit landelijke beeld naar een Gel-
ders groeiperspectief laat zien dat de werkloosheid de komende ja-
ren niet verder vermindert. Voor de middellangetermijn tekent zich 
op de arbeidsmarkt een status quo af. De werkgelegenheidsgroei 
en de aanwas van de beroepsbevolking houden elkaar in even-
wicht. Hierdoor zal de werkloosheid de komende jaren ongeveer 
gelijk blijven en bij een iets tegenvallende conjunctuur onmiddellijk 
weer toenemen. Het Gelderse werkloosheidspercentage zal naar 
verwachting tussen 4 à 5 % schommelen.  
 
Op langetermijn zijn de vooruizichten onzeker. Er zijn belangrijke 
demografische veranderingen op komst. De koers van de Europese 
samenwerking is onduidelijk en nieuwe economische grootmachten 
zijn in opkomst. In de Gelderse toekomstscenario’s worden vier 
economische beelden  tot 2040 geschetst. De vier scenario's leiden 
tot grote verschillen in economische groei maar In alle toekomst-
projecties loopt de groei van de werkgelegenheid, het arbeids-
aanbod en de vraag naar bedrijventerreinen sterk terug. Zelfs in het 
scenario waarin de bevolkingsgroei op peil blijft is de dynamiek nog 
maar een flauwe afspiegeling van het verleden. Vooral de groei van 
de beroepsbevolking valt scherp terug. Toch zal in alle scenario’s 
de werkgelegenheidsomvang niet groot genoeg zijn om het arbeids-
aanbod aan volledige werkgelegenheid te helpen. Steeds is het ar-
beidsaanbod groter dan de vraag, met werkloosheid als gevolg. 
Hoewel de veranderingen van het groeitempo zich geleidelijk vol-
trekken, doet zich rondom 2020 een kentering voor. De toch al af-
vlakkende groei zal onder invloed van de vergrijzing nog verder te-
rugvallen. Afgezet tegen het verleden zakt het tempo van de banen-
groei sterk in. In drie van de vier scenario’s wordt de hoge produc-
tiegroei uit het verleden niet meer geëvenaard, terwijl de stijging 
van de arbeidsproductiviteit juist sneller zal verlopen. Dit betekent 
dat de productie met steeds minder mensen kan worden gereali-
seerd. Dit resulteert in een daling van de werkgelegenheid, of op 
zijn best in een matige groei. In het laagste groeiscenario dragen de 
werkgelegenheidsverliezen zelfs een structureel karakter. Tot 2020 
ontstaat er jaarlijks een zekere behoefte aan nieuw bedrijventerrein, 
daarna valt de vraag bijna volledig weg. In drie scenario’s zal onder 
invloed van de afnemende werkgelegenheid(sgroei) het totale be-
nodigde areaal bedrijventerrein op den duur zelfs krimpen. Toch 
neemt in alle scenario’s de welvaart per hoofd van de bevolking toe, 
variërend van +30% tot +120%. 
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buitenlandse investeringen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bereikbaarheid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R&D 
 
 
 
 

vestigingsmilieu
 
Om het groeivermogen van de economie te herstellen en de  regio-
nale economische potenties zo goed mogelijk te benutten,  moeten 
de knelpunten in het vestigingsklimaat worden opgelost. Drie 
thema's staan daarbij centraal: ruimte om te ondernemen, goed 
werkende en bereikbare markten en een excellent innovatieklimaat.  
Cruciaal voor het vestigingsklimaat zijn:  
 

• goed functionerende mainports;  
• goed bereikbare steden, werklocaties en mainports;  
• passend arbeidsaanbod;  
• voldoende huisvestigingsmogelijkheden en een aantrekke-

lijk woon- en werkmilieu.  
 
Gelegen in de Europese megacorridor tussen twee economiische 
zwaartepunten (Randstand en Ruhrgebied) en in de nabijheid van 
belangrijke mainports is de ligging van Gelderland bijzonder kans-
rijk. Bedrijven waarderen dit soort vestigingsgebieden vanwege de 
nabijheid van internationale verbindingsassen, de ligging in de buurt 
van grootstedelijke arbeidsmarkten, de ontwikkelde kennisinfra-
structuur en de goede ontsluiting voor personeel, toeleveranciers en 
afzetmarkten. In vergelijking met de rest van het land kent Gelder-
land bovendien relatief veel waardevol landelijk gebied en mooie 
natuur.  Daardoor behoort ook het  woonmilieu tot de top van Ne-
derland. 
 
Het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland 
(CBIN) richt zich  op de acquisitie van nieuwe buitenlandse vestigin-
gen en uitbreidingsinvesteringen waarvoor Nederland in concurren-
tie ligt met de landen om ons heen. De Gelderse positie is recente-
lijk sustantieel verbeterd. Lange tijd kwam slechts 5% van deze bui-
tenlandse aquisities in Gelderland terrecht.  In de afgelopen 5 jaar 
is het percentage opgelopen tot 10%, een aandeel dat meer in 
overeenstemming is met de economische betekenis van Geldeland. 
 
De verkeersintensiteit stijgt, vooral het verkeer over de weg is sterk 
toegenomen. De problematiek van de files heeft in Gelderland een 
dramatische ontwikkeling doorgemaakt. In ruim twintig jaar is de fi-
le-index zeven keer over de kop gegaan, ofwel een jaarlijkse groei 
van om en nabij de tien procent. Zonder ingrepen staan er op het 
hoofdwegennet in 2020 buiten de spits meer files dan nu in de spits. 
Dat is funest voor de internationale concurrentiekracht. Niet alleen 
de export en wederuitvoer hebben last van congestie. Dat geldt ook 
voor het zakelijk verkeer, het binnenlands goederenverkeer en het 
woon-werkverkeer. Voor een concurrerend vestigingsklimaat is het 
van essentieel belang dat Gelderrland goed bereikbaar is. 
 
De R&D-inspanningen van het Gelderse bedrijfsleven liggen op het 
gemiddelde Nederlandse niveau. De inspanningen van universi-
teiten en vooral van reseachinstellingen liggen daarentegen op een 
hoger niveau. Een achtste deel van het gezamenlijke Nederlandse 
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bedrijventerreinen 
 
 
 
 
 

personeel in researchinstellingen werkt in Gelderland. Wordt echter 
naar de internationale positie gekeken dan is de balans niet onver-
deeld positief. De Nederlandse R&D-inspanningen blijven structu-
reel achter bij de EU en de OESO-landen. Ook zakt Nederland 
steeds verder op allerlei internationale rangordes op het gebied van 
onderwijs wetenschap en technologie. Wordt de Gelderse situatie 
op het gebied van R&D, innovatie en technologie afgezet tegen de 
regio’s van de EU, dan valt op dat Gelderland een wisselende 
klassering behaald. Redelijk hoog (R&D-budget) tot zeer laag 
(industrie). De industrie vormt een drijvende kracht in de economie. 
Belangrijke delen van de dienstensector en het leeuwendeel van de 
export en de investeringen zijn gekoppeld aan de industrie. De 
aanwezigheid van industrie is een absolute randvoorwaarde voor 
productiviteitsgroei, innovatievermogen, technologische ontwikke-
ling en de opkomst van kennisintensieve bedrijvigheid. Op dit mo-
ment biedt de Gelderse industrie nog werk aan 115.000 mensen. 
De industriële productie staat echter onder een hevige wereldwijde 
concurrentie. Gecombineerd met de matige conjunctuur en de af-
genomen concurrentiekracht van Nederland staat de bedrijfstak 
daardoor onder zware druk. Tussen 2001 en 2005 heeft dit geleid 
tot een afname van de industriële werkgelegenheid in Gelderland 
met ruim 17.000 banen. Maar ook los van conjuncturele schomme-
lingen wordt het voortbestaan van de Gelderse industrie bedreigd. 
Naast de verplaatsing van productiecapaciteit naar lagelonenlanden 
moet worden gevreesd dat ook (delen van) de R&D-activiteiten op 
den duur naar het buitenland verdwijnen. 
 
Uit de confrontatie van vraag- en aanbod bedrijventerreinen blijkt 
dat op middellangetermijn geen ernstige discrepanties zijn te ver-
wachten. Qua hectares is het huidige aanbod bedrijventerreinen te-
zamen met de geplande uitbreidingen voldoende om de Gelderse 
vraag tot 2014 op te vangen. Deze algemene conclusie geldt voor 
de provincie als geheel. Op regionaal en lokaal niveau kunnen zich 
desondanks kwantitatieve knelpunten voordoen. Voor een juiste 
beoordeling is bovendien de lokale situatie van belang en zijn zaken 
als kwaliteit,  ontsluiting, inrichting en kavelgrootte van doorslagge-
vende betekenis.  Al deze aspecten lenen zich bij uitstek om in re-
gionaal verband te worden bezien en - waar knelpunten worden ge-
signaleerd - in regionaal verband te worden opgelost. 

  
arbeidsaanbod Het opleidingsniveau van de Gelderse bevolking is in Europees 

perspectief bezien modaal. Op de Europese schaal van 268 be-
kleedt Gelderland de 82ste plaats m.b.t. het aantal hoger opgelei-
den. Een betrekkelijk lage klassering voor een hoogontwikkelde re-
gio met grote ambities op het gebied van innovatie en kennisinten-
sieve werkgelegenheid.  
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Enige (potentiële) beleidsthema’s nader belicht 

sectorale ontwikkelingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uit de voorlopige uitkomsten van de PWE, kan worden afgeleid dat 
het aantal banen in 2006 is toegenomen met ongeveer 17.000. De 
groei deed zich voor in vrijwel alle sectoren. Zelfs de industrie laat  
een lichte groei zien. De zakelijk dienstverlening heeft het hoogste 
groeicijfer gerealiseerd met een toename van 6.000 banen. De om-
vang van de zakelijke dienstverlening is inmiddels vergelijkbaar met 
die van die industrie (beide hebben een sectoraandeel van 13%). 
Ook de bouw is weer aangetrokken (+ 2.000 banen) en de gezond-
heidszorg is goed voor 3.000 nieuwe banen.  
 

food-sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

health-sector 
 
 
 
 
 
 

creatieve sector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
detailhandel 
 
 
 
 
 
 
 
 

De food-sector is voor Gelderland een belangrijke economische ac-
tiviteit (41.000 arbeidsplaatsen) De recente werkgelegenheidsont-
wikkeling is echter minder gunstig verlopen dan in de andere sec-
toren (-7 % vs. gemiddeld 0 % in de periode 2001-2005). In een 
hoogwaardig marktsegment van de food-sector – het Speur- en ont-
wikkelingswerk – zijn de ontwikkkelingen wel positief verlopen. Daar 
is de werkgelegenheid toegnomen met 3 %. Intussen zijn er 90 be-
drijven in deze branche werkzaam met een gezamenlijke aantal ba-
nen van 3.150.  
 
De health-sector bestaat uit ca. 500 bedrijven met 6.400 banen 
(=0,7% van de Gelderse werkgelegenheid). De sector mag dan niet 
omvangrijk zijn, de ontwikkelingen zijn opvallend gunstig geweest. 
In de afgelopenn 10 jaar was de banengroei bijna twee keer zo 
hoog als in de andere sectoren. 
 
De werkgelegenheidsontwikkelingen in de creatieve sector zijn op-
merkelijk. In de periode dat de algehele werkgelegenheid nog fors 
groeide (tot 2001) expandeerde de creatieve sector nog veel ster-
ker. In de periode 1996-2001 groeide het aantal banen met meer 
dan 14.000. Daar staat tegenover dat de terugslag ten tijde van de 
economische laagconjunctuur extra hard is aangekomen. Sinds 
2001 is er sprake van een fors verlies van in totaal bijna 5.000 ba-
nen. Toch is in dezelfde periode in bijna alle regio’s het aantal be-
drijven toegenomen. Het gaat daarbij om relatief kleine bedrijven. 
De groei is vooral toe te schrijven aan drie deelsectoren. Van de to-
tale aanwas van 970 bedrijven zijn er 375 in de softwarebranche 
actief en 265 in de reclame- advies branche. Tot slot was de sector 
‘Dienstverlening t.b.v. kunstbeoefening en organisatie van evene-
menten’ goed voor 140 nieuwe bedrijven. 
 
Tot 2003 heeft de detailhandel voor een aanzienlijke banengroei 
gezorgd: een stijging van 17 % in 7 jaar. Na 2003 heeft zich een 
omslag voorgedaan en loopt de werkgelegenheid terug. Deze ont-
wikkeling kan vermoedelijk voor een belangrijk deel worden toege-
schreven aan de neveneffecten van de prijzenoorlog tussen de su-
permarkten.  
Detailhandel is een omvangrijke en ruimtelijk gespreide sector. In 
2005 telde de sector 87.000 banen. Het totale aantal detailhandel-
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starters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R&T 
 
 
 

bedrijven is in de loop van de tijd redelijk constant gebleven. Voor 
bedrijven die ‘primaire levensbehoeften’ verkopen geldt echter een 
forse afname. Het aantal supermarkten nam af van 760 in 1996 tot 
670 in 2005. Het aantal speciaalzaken (bakkers, groentewinkels, 
slagers etc) nam in dezelfde periode af van 2.210 tot 1.500. Met na-
me voor een aantal kleine kernen heeft e.e.a. betekent dat de laat-
ste bakker of buurtwinkel is verdwenen en dat men is aangewezen 
op een grotere kern voor de boodschappen. 
 
Het aantal Gelderse bedrijven is de afgelopen 10 jaar met 20.000  
toegenomen. Achter deze groei zit een enorme dynamiek van star-
ters, stoppers en verhuizers van en naar Gelderland. Sinds 1996 
werden ongeveer 72.000 nieuwe vestigingen in de PWE opgeno-
men en 52.000 afgevoerd. Gemiddelde kwamen er jaarlijks bijna 
8.000 nieuwe bedrijven bij en vielen er 5.800 af, een netto toename 
van ca. 2.200 bedrijven.  Van de gestarte bedrijven valt jaarlijks ook 
weer een aantal uit. Elk jaar stopt  5% tot 10% van de resterende 
populatie. Het gaat daarbij vooral om de relatief kleine bedrijven. 
Van de bedrijven die in 1996 zijn gestart bestaat nu nog 43%. Het 
beeld per sector is zeer uiteenlopend. De zakelijke dienstverlening 
kent relatief veel starters en stoppers. In 10 jaar tijd werden in deze 
sector bijna 20.000 nieuwe bedrijven geteld maar vielen er ook bijna 
11.000 om. De bouwnijverheid en de overige dienstverlening ken-
nen eveneens veel nieuwe bedrijven maar daar is de uitval betrek-
kelijk gering. De sector landbouw kent een zeer laag aantal starters 
dat bovendien wordt overtroffen door het aantal bedrijfsbeëindigin-
gen.   
 
Gelderland is een geliefde vakantiebestemming. Jaarlijks worden er 
bijna 3,5 miljoen vakanties doorgebracht. Met een marktaandeel 
van gemiddeld 17 % is Gelderland onder de binnenlandse toeristen 
veruit de populairste vakantieprovincie. Ook als fietsprovincie staat 
Gelderland op de eerste plaats. Ruim één op de tien binnenlandse 
vakanties in Nederland wordt op de Veluwe doorgebracht. De pro-
vincie Gelderland streeft er naar om de Veluwe op nummer 1 te 
krijgen van de binnenlandse vakantiebestemmingen. De Veluwe 
heeft in de afgelopen jaren de achterstand op de Noordzeekust ver-
kleind en neemt sinds 2002 de 2e plaats in. In Gelderland worden 
ongeveer net zoveel korte  als lange vakanties doorgebracht (ca. 
1,5 miljoen). 
Bijna zes van de tien vakantiegangers in Gelderland komen uit de 
Randstad. Op de Veluwe komt bijna een derde deel van de gasten 
uit Zuid-Holland. Slechts 13% van het aantal vakanties komt voor 
rekening van de eigen Gelderse bevolkking. Het buitenlands toe-
risme speelt in Gelderland geen rol van betekenis. Het marktaan-
deel komt al jaren niet boven de 4% uit. Wel nam in 2005 het aantal 
buitenlandse gasten naar Gelderland met 16 % toe tot een niveau 
van 361.000 gasten, tegenover een landelijke toename van nog 
geen 4%. Ook op het gebied van de dagrecreatie is de positie van 
Gelderland veel minder prominent dan bij de binnenlandse vakan-
ties. Het marktaandeel  van 11,5% ligt zelfs nog iets onder het be-
volkingsaandeel van Gelderland binnen Nederland. Op zich is dit  
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niet zo verwonderlijk. Ruim 80% van de dagjes-uit in Gelderland 
wordt namelijk gemaakt door de eigen inwoners. Het gaat daarbij in 
totaal om 113 miljoen dagtochten.  
Ruim een vijfde van het nationale oppervlak dat in gebruik is voor 
verblijfsrecreatie bevindt zich in Gelderland. Omstreeks 14% van al-
le Nederlandse logiesaccommodaties is te vinden in Gelderland. 
Het grootste deel hiervan ligt op de Veluwe (45%) en in de Achter-
hoek (33%). In Gelderland komen relatief veel vaste standplaatsva-
kanties voor (27%). Met name de Veluwe scoort hierbij met een 
aandeel van 33% hoog. 
De bestedingen tijdens binnenlandse vakanties in Gelderland be-
dragen gemiddeld bijna 430 miljoen euro per jaar. De Veluwe 
neemt ca. 60% van het Gelderse totaal voor haar rekening. De be-
stedingen zijn recentelijk wat afgenomen. In totaal geven Nederlan-
ders naar schatting 26 miljard euro uit aan toerisme en recreatie. 
Het Gelderse aandeel bedraagt ca. 11% (2,9 miljard euro). 
 
Ongeveer een op de twintig Gelderse arbeidsplaatsen hangt samen 
met de sector toerisme en recreatie. De werkgelegenheidsontwikke-
ling in deze sector is voorspoedig verlopen, zij het dat de laatste ja-
ren een kentering is opgetreden. In de eerste helft van de jaren ne-
gentig bevond de groei zich duidelijk boven de groei van alle secto-
ren. In de tweede helft van de jaren negentig is het verschil veel 
minder pregnant geworden. Thans liggen de groeivoeten dichter bij 
elkaar. De sector is met bijna 50.000 banen vertegenwoordigd in 
Gelderland. 
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langetermijnbeeld 

De Gelderse economie 
 
retrospectief 
 
Ruim vijfentwintig jaar geleden verkeerden de westerse economie-
en wereldwijd in een langdurige recessie. De werkloosheid in Gel-
derland liep op tot boven de 10%, in de steden Arnhem en Nijme-
gen zelfs tot boven de 20%. Bedrijfssluitingen en massaontslagen 
waren aan de orde van de dag. De economische groei in Gelder-
land bleef in die jaren achter bij de Nederlandse en de werkloosheid 
steeg sneller. Vanaf het midden van de jaren tachtig trad een inter-
nationaal economisch herstel op. De Gelderse economie heeft 
daarvan sterk geprofiteerd. Dit leidde tot een keerpunt: de bijdrage 
van Gelderland aan het nationaal product nam trendmatig toe, de 
werkgelegenheidsgroei was hoger, het besteedbaar inkomen per 
inwoner groeide harder en de werkloosheid liep sneller terug. Vele 
jaren werd het economische beeld bepaald door de gunstige we-
reldconjunctuur, de hoge economische groei in Nederland en de 
toppositie binnen de EU.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
Met het aanhouden van de hoogconjunctuur vertraagde eind jaren 
negentig de Gelderse ontwikkeling tot het Nederlandse gemiddelde, 
of zakte daar zelfs onder.  
 
Na de periode van hoogconjunctuur viel de internationale economi-
sche groei in 2001 scherp terug. In Nederland was de terugval nog 
groter dan in de EU. De recessie werd serieus en voor het eerst in 
20 jaar daalde het nationaal inkomen. De Nederlandse positie in 
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Europa veranderde van koploper in hekkensluiter. De conjunctuur-
omslag heeft ook in Gelderland krachtig toegeslagen. De economi-
sche groei stond al enige jaren onder druk en ligt sinds het midden 
van de jaren negentig structureel iets onder het Nederlandse ge-
middelde. Als gevolg van de grotere conjunctuurgevoeligheid van 
de Gelderse economie tekenen de gevolgen van de zwakke con-
junctuur zich scherper af dan gemiddeld in Nederland. 
 
De internationale positie van Nederland is verzwakt. Niet alleen is 
de conjuncturele teruggang in Nederland sterker voelbaar dan in de 
ons omringende landen, maar ook vertonen een aantal structurele 
factoren een neerwaartse trend. Daarbij gaat het om factoren die op 
langetermijn de economische vooruitzichten bepalen, zoals investe-
ringsniveau, export, innovatie, technologie, onderwijs, productivi-
teitsontwikkeling en concurrentiepositie. In het kielzog van de Ne-
derlandse ontwikkeling is ook de positie van Gelderland verslech-
terd. 
 

 
 

De economische ontwikkeling gaat gepaard met ingrijpende struc-
tuurveranderingen. Kenmerkend voor dit proces in de twintigste 
eeuw was de voortschrijdende afkalving van de agrarische sector, 
de opkomst van de diensten en in de laatste 40 jaar de dreigende 
teloorgang van de industrie. 

 
 

 
 
 

 

Werkgelegenheidsstructuur in Gelderland 1900-2000 
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de periode  trekkracht Na de periode ‘Werk, werk, werk’,  trad begin 2001 het sociaal-eco-
nomische beleidsplan ‘Trekkracht Gelderland’ in werking. Daarin 
werd opgemerkt dat de omstandigheden de afgelopen collegeperi-
ode drastisch veranderd zijn. Vier jaren van uitbundige economi-
sche groei hebben voor een heel ander economisch beeld gezorgd: 
van een tekort aan werk naar een tekort aan arbeidskrachten. 
Niemand kon nog bevroeden dat 2000 het laatste jaar van de hoog-
conjunctuur zou worden en dat er een periode van economische te-
ruggang zou volgen.  
 
 

Ontwikkelingen in twee sociaal-economische planperiodes van 
de provincie Gelderland 

%-groei per jaar 1996-2000 
 Werk, werk, werk 

2001-2005 
Trekkracht Gelderland 

bevolking 0,6 0,5 

beroepsbevolking 1,9 1,3 

werkgelegenheid 3,2 0 

BBP 3,8 0,9 

                                                       werkloosheidspercentage  

1996 
2001 
2005 

7 
3 
6 

Bron: PWE-Gelderland / Bureau Economisch Onderzoek / CBS 

 
 
 

 Economisch gezien was de periode Trekkracht een moeilijke tijd. 
Na de stormachtige groei ten tijde van de hoogconjunctuur kwam 
onder druk van de internationale recessie de banenmotor geheel tot 
stilstand. Dit heeft geleid tot een keerpunt op de arbeidsmarkt. Het 
tekort aan arbeidskrachten sloeg om in een explosieve groei van de 
werkloosheid. In de jaren 2001-2005 verdubbelde zo ongeveer de 
werkloosheid van 28 duizend naar 54 duizend. 
 
De structurele neergang van de werkgelegenheid in de landbouw 
heeft zich ook in de afgelopen periode gemanifesteerd. Schaalver-
groting, stijgende arbeidsproductiviteit en verslechterende markt-
omstandigheden liggen aan deze ontwikkeling ten grondslag.  
 
Ook bij de industrie zijn de ontwikkelingen zorgelijk. Naast bedrijfs-
beëindiging of de verplaatsing van productiecapaciteit naar lagelo-
nenlanden moet worden geconstateerd dat ook (delen van) de 
R&D-activiteiten naar het buitenland verdwijnen. 
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Ontwikkeling van de werkgelegenheid in de sociaal-economi-
sche planperiode Trekkracht van de provincie Gelderland 

sectoren Werkgelegenheid 
x 1.000, 2005 

jaarlijkse  
groei in %, 
2001/2005 

Landbouw 39 -1,4 

Industrie 120 -3,4 

Nutsbedrijven 3 -1,4 

Bouwnijverheid 60 -1,0 

Groothandel 56 0,3 

Detailhandel 108 0,2 

Horeca 38 0,2 

Vervoer, opslag en communicatie 46 -1,2 

Financiële instellingen 26 -3,0 

Zakelijke dienstverlening 111 -0,1 

Openbaar bestuur 53 -0,1 

Onderwijs 58 1,6 

Gezondheidszorg 146 3,7 

Overige dienstverlening 39 2,6 

Totaal 902 0,0 

Bron: PWE-Gelderland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De teruggang heeft zich niet beperkt tot de traditionele activiteiten 
landbouw, bouwnijverheid en industrie maar ook in de dienstensec-
tor traden gevoelige verliezen op, zoals in de voormalige groeisec-
toren Financiële instellingen, Zakelijke dienstverlening en het Ver-
voer. Alleen in de quartaire sector trad nog enige groei van beteke-
nis op. Intussen is de Gezondheidszorg niet alleen de grootste 
werkgelegenheidsverschaffer maar ook de snelste groeier. In de af-
gelopen 4 jaar zijn er 20.000 arbeidsplaatsen in de zorg bijgeko-
men.  
 
De periode van laagconjunctuur heeft 17 kwartalen geduurd en is 
daarmee verreweg de langste baisse in de afgelopen vijftig jaar. De 
periode van laagconjunctuur heeft niet alleen relatief lang geduurd, 
ook de economische groei was extreem laag. Het beeld van een 
heftige laagconjunctuur komt ook naar voren indien Nederland 
wordt vergeleken met het eurogebied. In alle jaren gedurende de 
periode 2000-2005 was de economische groei in Nederland lager 
dan in het eurogebied. De belangrijkste oorzaak voor deze positie is 
gelegen in de verslechterde Nederlandse concurrentiepositie en de 
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internationale zwakke economische conjunctuur die in een open 
economie als de Nederlandse extra zwaar aankomt 1. 
 
het bedrijfsleven 
 
Zonder de groei in de quartaire sector zou de Gelderse werkgele-
genheid sterk zijn teruggelopen en zou de werkloosheid nog verder 
zijn opgelopen. De grootste klappen vielen bij het bedrijfsleven. De 
omzetontwikkeling is in tientallen jaren niet zo laag geweest, de ex-
port nam af, de winstgevendheid daalde, de rendementen stonden 
onder druk en de investeringsbereidheid was tanende. De werkge-
legenheid in het bedrijfsleven is vier achtereenvolgende jaren ge-
daald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de huidige conjunctuur In het laatste jaar van de periode Trekkracht lijkt een einde geko-
men aan een uitzonderlijk lange periode van laagconjunctuur in Ne-
derland. Voor 2006 wordt een economische groei voorzien van ca. 
3%. Op meerdere vlakken markeert 2006 een wending ten goede.  
 
1 Centraal Economisch Plan 2006 / Nieuwsbrief juni 2006, CPB 

Ontwikkeling van het Gelderse bedrijfsleven 2000-2005 

Omzetontwikkeling in % Exportontwikkeling in % 

werkgelegenheidsontwikkeling in % 

% - bedrijven met investeringen % - bedrijven met winst 

% - bedrijven met voldoende rendement 

Bron werkgelegenheid: PWE Gelderland; bron overige gevens ERBO, KvK 
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Zo groeit de Nederlandse economie naar verwachting voor het 
eerst sinds de eeuwwisseling sneller dan die van het eurogebied, is 
sprake van groeiherstel bij de particuliere consumptie, de bedrijfs-
investeringen en de binnenlands geproduceerde uitvoer en verbe-
tert de prijsconcurrentiepositie voor de eerste keer in zes jaar. Ook 
op de arbeidsmarkt is dit jaar sprake van een omslag. De werkge-
legenheid neemt weer toe, terwijl de werkloosheid daalt1. 
 

   
Maandelijkse groei van het Bruto Binnenlands Product 

( %-mutatie t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder) 
 

 
  

Trendbeeld mei 2004 - mei 2006, Gelderland 
 

faillissementen  ontslagaanvragen werkloosheid 

woningprijzen 
 

nieuwe bedrijven  vacatures 

  
Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland / 

 

CBS / KvK / CWI / Kadaster 
 

  
De geraamde economische groei loopt in Gelderland achter bij het 
Nederlandse groeitempo. Deze verwachting is gebaseerd op het feit 
dat een aantal economische indicatoren zich iets minder goed ont-
wikkelen dan gemiddeld in Nederland. Zo loopt de werkloosheid 
minder snel terug en blijft het aantal vacatures achter. 
 
1 Centraal Economisch Plan 2006 / Nieuwsbrief juni 2006, CPB 
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Toch is ook in Gelderland de opwaartse lijn duidelijk herkenbaar. 
De werkloosheid en het aantal ontslagaanvragen neemt bestendig 
af, de vraag naar personeel is hoog en de huizenprijzen zitten weer 
in de lift. Samengevat kan worden geconcludeerd dat de trend bij 
de meeste economische indicatoren positief is, maar dat het herstel 
minder snel verloopt dan gemiddeld in Nederland. 
 

 
Verwachtingen en voorlopige cijfers 2006, Gelderland 

                                                   %-groei per jaar 

bevolking 0,1 

beroepsbevolking 1,1 

werkgelegenheid 1,9 

BBP 2,5 

                                                                    werkloosheidspercentage  

2006 5 

Bron: PWE-Gelderland / Provinciale Economische Verkenning, Bureau 
Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 
De bevolkingsgroei valt in 2006 zo goed als stil, maar door de 
aangetrokken conjuunctuur neemt de beroepsbevolking toch nog 
toe met ruim één procent. De werkgelegenheid heeft zich na jaren 
van stagnatie sterk hersteld met een groei van 1,9% (voorlopige 
uitkomsten PWE Gelderland 2006). Naar verwachting zal het aantal 
werklozen  in Gelderland dit jaar afnemen van  52 duizend naar 45 
duizend. Het werkloosheidspercentage daalt van 6% naar 5%. 
 

 

 
 
2007-2011 

toekomstverwachtingen op middellangetermijn 
 
Het Centraal Planbureau heeft recentelijk voor de Nederlandse eco-
nomie positieve vooruitzichten gepubliceerd1. Voor 2007 wordt ge-
rekend met een economische groei van om en nabij de 3%2. Voor 
de jaren daarna wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de 
conjunctuur doorgroeit naar een evenwichtig niveau, d.w.z. dat de 
trendmatige, structurele ontwikkelingen in de economie zich herstel-
len van de afgelopen conjuncturele zwakte. Dit leidt tot een econo-
mische groei na 2007 van gemiddeld 2½ %.  
 
Doorrekening van dit landelijke beeld naar een Gelders groeiper-
spectief laat zien dat de werkloosheid de komende jaren niet verder 
vermindert. Voor de middellangetermijn tekent zich op de arbeids-
markt een status quo af. De werkgelegenheidsgroei en de aanwas 
van de beroepsbevolking houden elkaar in evenwicht. 
 
1 Centraal Economisch Plan 2006 / Nieuwsbrief juni 2006, CPB 
2  Het groeipotentieel van de Nederlandse economie tot 2011, 2006, CPB 
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Hierdoor zal de werkloosheid de komende jaren ongeveer gelijk 
blijven, en bij een iets tegenvallende conjunctuur onmiddellijk weer 
toenemen. Het werkloosheidspercentage zal naar verwachting tus-
sen de 4 à 5 % schommelen. Afgezet tegen de huidige situatie in de 
EU is dat nog steeds een zeer gunstige positie. In de EU bedraagt 
het gemiddelde werkloosheidspercentage op dit moment meer dan 
9 %. 
 

Sociaal-economische verwachtingen voor Gelderland 2007-2011 

                                                   %-groei per jaar 

bevolking 0,5 

beroepsbevolking 0,7 

werkgelegenheid 0,7 

BBP 2,6 

                                                                   werkloosheidspercentage  

2007 
2011 

5 
5 

Bron: Provinciale Economische Verkenning, Bureau Economisch Onder-
zoek, Provincie Gelderland  

 
 
 
inleiding 

 
toekomstverwachtingen op langetermijn: 2040 
 
Liberalisering, globalisering, technologische vooruitgang en regio-
nale concurrentiekracht zijn de afgelopen decennia bepalend ge-
weest voor de economische verhoudingen in de wereld. Dit heeft 
geleid, en zal in de toekomst verder leiden, tot nationale en interna-
tionale verschuivingen van de economische zwaartepunten. Laag 
ontwikkelde regio’s komen op, hoog ontwikkelde regio’s raken in 
verval. Om in deze wereldwijde dynamiek het hoofd boven water te 
houden, moeten strategische keuzes worden gemaakt over econo-
mische hervormingen en de daarmee samenhangende ruimtelijke 
vraagstukken. Op tal van terreinen zullen fundamentele aanpassin-
gen en veranderingen noodzakelijk zijn. In dat licht bezien rijst de 
vraag wat de ontwikkeling zal worden in de komende decennia. Er 
zijn belangrijke demografische veranderingen op komst. De koers 
van de Europese samenwerking is nog niet uitgekristalliseerd en 
wat te denken van potentiële economische grootmachten als India 
en China. Wat zijn de gevolgen van de afnemende bevolkingsgroei 
en de vergrijzing, tot welke hoogte zullen de werkgelegenheidsver-
liezen in de landbouw oplopen, kan de industrie de slag met de la-
gelonenlanden overleven?  

 
vier gelderse toekomstsce- 
nario’s 

De richting die Europa inslaat is in hoge mate bepalend voor het 
toekomstperspectief van Nederland en Gelderland. Daarbij spelen 
twee factoren een doorslaggevende rol: marktwerking en interna-
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tionale samenwerking. Kiest Europa voor verdergaande individu-
alisering, privatisering en marktwerking, of komt het accent meer te 
liggen op behoud van collectieve goederen, een goed ontwikkeld 
sociaal vangnet en een zekere marktregulering. Daarnaast is de 
mate van internationale samenwerking een factor van belang: hoe 
zal op termijn de Europese integratie verlopen en hoe ontwikkelen 
de verhoudingen zich tussen de continenten en de machtsblokken 
in de wereld? Slaat de balans door naar globalisering of krijgen pro-
tectionistische tendensen de overhand. Combinatie van de twee 
scenariodimensies (marktwerking en internationale samenwerking) 
resulteert in vier varianten die allen een mogelijk toekomstbeeld be-
schrijven. Elk scenario kent een specifieke ontwikkeling op het ge-
bied van de internationale situatie, demografische en economische 
trends, sociaal-culturele factoren en technologische ontwikkeling. Er 
zijn vier varianten uitgewerkt waarbij is gevarieerd met de mate 
waarin internationale samenwerking tot stand komt en de mate 
waarin marktwerking de vrije hand krijgt. De regionale uitwerking 
naar Gelderland, de regio’s en de gemeenten verschaft een indruk 
van de bandbreedte waarbinnen de mogelijke ontwikkelingen zich 
zullen bewegen. 
 

 
Ontwikkeling van enige (economische) grootheden in het verleden en in de vier Gelderse toekomstscenario’s, 
gemiddeld per jaar. 
 

 bevolkings-
groei (%) 

 

beroepsbe-
volkings-
groei (%) 

werkgele-
genheids-
groei (%) 

werkloos-
heidsper-
centage in
eindjaar 

economi-
sche groei 

(%) 

jaarlijkse uitgifte 
bedrijventer-
reinen (ha) 

1975/2004 0,7 1,7 1,4 6 2,3 109 

 
2004/2040 

- Global Economy 0,6 0,5 0,7 3 2,8 56 

- Strong Europe 0,4 0,1 0,2 4 1,8 18 

- Transatlantic Market 0,2 0 0,1 4 2,0 28 

- Regional Communities 0 -0,4 -0,5 8 0,7 -14 

Bron: Hedenmorgen 2006-2040, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 
  

In Global Economy (GE) wordt uitgegaan van een terugtredende 
overheid en een succesvolle mondiale handelsliberalisatie, hetgeen 
bevorderlijk is voor de economische groei en de werkgelegenheid.  
 
In Transatlantic Market (TM) richt de EU zich op de VS waardoor 
een zekere Transatlantische economische integratie tot stand komt. 
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De economie wordt competitiever en flexibeler en de maatschappij 
gaat op de Amerikaanse lijken. 
 
In Strong Europe (SE) verloopt de Europese integratie succesvol, 
zowel politiek als economisch. Het sterke Europa ontwikkelt zich tot 
één van de supermachten in de wereld. Sociale cohesie en sprei-
ding van welvaart staan hoog in het vaandel 
 
In Regional Communities (RC) zijn de Europese landen niet in staat 
om de welvaartsstaat te moderniseren en worden de problemen 
niet opgelost. Bovendien raakt de wereld gefragmenteerd in een 
aantal handelsblokken. Door dit alles komt de economische groei 
onder druk te staan. 
 
De vier scenario's leiden tot grote verschillen in economische groei. 
Internationale samenwerking heeft voordelen op het gebied van 
economie. maar gaat ten koste van de soevereiniteit van de afzon-
derlijke lidstaten. Een markteconomie leidt weliswaar tot hogere 
economische groei, maar ook tot grotere sociale ongelijkheid, 
grensoverschrijdende milieuvraagstukken krijgen onvoldoende aan-
dacht. In alle toekomstprojecties loopt de groei van de werkgele-
genheid, het arbeidsaanbod en de vraag naar bedrijventerreinen 
sterk terug. Zelfs in het scenario waarin de bevolkingsgroei op peil 
blijft (GE), is de dynamiek nog maar een flauwe afspiegeling van 
het verleden. Vooral de groei van de beroepsbevolking valt scherp 
terug. Toch zal in alle scenario’s de werkgelegenheidsomvang niet 
groot genoeg zijn om het arbeidsaanbod aan volledige werkgele-
genheid te helpen. Steeds is het arbeidsaanbod groter dan de 
vraag, met werkloosheid als gevolg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trendmatige ontwikkeling van het areaal in gebruik zijn-
de bedrijventerreinen in Gelderland, in netto ha. 
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  Tot 2020 ontstaat er jaarlijks een zekere behoefte aan nieuw be-
drijventerrein, daarna valt de vraag bijna volledig weg (GE). In de 
drie andere scenario’s zal onder invloed van de afnemende werkge-
legenheid(sgroei) het totale benodigde areaal bedrijventerrein op 
den duur zelfs krimpen Hoewel de veranderingen van het groeitem-
po zich geleidelijk voltrekken, doet zich rondom 2020 een kentering 
voor. De toch al afvlakkende groei zal onder invloed van de vergrij-
zing nog verder terugvallen. Afgezet tegen het verleden zakt het 
tempo van de banengroei sterk in. In drie van de vier scenario’s 
wordt de hoge productiegroei uit het verleden niet meer geëve-
naard, terwijl - als gevolg van de voortschrijdende technische ont-
wikkelingen - de stijging van de arbeidsproductiviteit juist sneller zal 
verlopen. Dit betekent dat de productie met steeds minder mensen 
kan worden gerealiseerd. Dit resulteert in een daling van de werk-
gelegenheid, of op zijn best in een matige groei. In RC dragen de 
werkgelegenheidsverliezen zelfs een structureel karakter.  
 
 

 Slotwoord 
 
Hoewel de ontwikkelingen in de vier scenario’s zeer divers verlopen 
en de bandbreedte erg groot is, zijn er ook gemeenschappelijke 
kenmerken. Bepaalde trends lijken onafwendbaar, welk scenario 
zich ook zal voltrekken. In de eerste plaats is dat de afnemende be-
volkingsgroei en de vergrijzing. Desondanks zal de werkgelegen-
heidsomvang niet groot genoeg zijn om de beroepsbevolking aan 
volledige werkgelegenheid te helpen. Gemiddeld over alle scena-
rio’s bedraagt de werkloosheid rond de 50.000 personen, ofwel 5% 
van de Gelderse beroepsbevolking. Gelderland behoort op dit mo-
ment tot de gebieden met de laagste werkloosheid van de EU. Dit 
zal veranderen. De ontwikkelingen neigen naar de situatie dat de 
Gelderse positie in de EU in 2040 ongeveer gemiddeld zal zijn. 
 
In alle vier scenario’s overtreft de economische groei de bevol-
kingsaanwas. Daardoor neemt de welvaart per hoofd van de bevol-
king verder toe. GE kent de hoogste welvaartsgroei (+120%). In RC 
is de economische groei laag door de gecombineerde effecten van 
de vergrijzing en een historisch lage stijging van de arbeidsproducti-
viteit. Maar ook in dit scenario stijgt het BBP per hoofd van de Gel-
derse bevolking nog 30%. 
 
De geraamde werkgelegenheidsgroei blijft ver achter bij de histori-
sche cijfers, ook in het hoogste groeiscenario. Een verdere terug-
gang van de landbouw en de industrie lijkt onvermijdelijk. Naast alle 
directe consequenties, gaat dit ook nog gepaard met belangwek-
kende nevenverschijnselen. Zo ontstaat door het decimeren van de 
landbouw ook een landschappelijk (onderhouds)probleem. Met de 
terugloop van de industrie gaan niet alleen veel industriële arbeids-
plaatsen verloren, maar ook in de dienstverlening en valt het draag-
vlak weg voor innovatie en technologische vernieuwing. 
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In alle scenario’s zal de Gelderse economie groeien. Het groeitem-
po hangt af van de internationale - en dan vooral de Europese - 
ontwikkeling. Maar ook al weet de EU als geheel een concurreren-
de plaats in de wereld te behouden, dan geldt dat nog niet automa-
tisch voor Gelderland. De grootste uitdaging van de toekomst ligt in 
het behoud van werkgelegenheid. De internationale concurrentie-
kracht van Nederland is bepalend voor de overlevingskansen en de 
expansiemogelijkheden van het bedrijfsleven. Daarbij zijn het Ne-
derlandse kostenniveau, de kwaliteit van het onderwijs en de stand 
van de techniek beslissende factoren. Voor de ruimtelijke allocatie 
van de economische activiteiten binnen Nederland – of in ruimer 
verband, binnen de EU - zijn de regionale omstandigheden van be-
lang. Bij locatie- en investeringsbeslissingen kunnen bepaalde regi-
onale omstandigheden de doorslag geven. Omstandigheden op het 
gebied van bedrijventerreinen, ontsluiting, kwalificatie van de be-
roepsbevolking, kenniscentra, woon- en leefklimaat. De provinciale 
beleidsterreinen hebben voor een belangrijk deel betrekking op dit 
soort economische-infrastructuur (bedrijventerreinen, technologie, 
kennis, investeringsbevordering, bereikbaarheid e.d.). Daarmee be-
invloedt de Provincie het regionale vestigingsklimaat en de interna-
tionale concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Gelderland ligt niet 
alleen in concurrentie met Nederlandse regio’s, maar met alle re-
gio’s van de EU. Versterking van de Gelderse concurrentiepositie 
en realisering van economische groei verlangt belangrijke inspan-
ningen. Een gunstige ontwikkeling wordt alleen bereikt wanneer ex-
tra groei-impulsen worden gegeven door het benutten van het regi-
onale potentieel, het verzilveren van kansen en het tijdig herstructu-
reren van de economie. Dit alles vereist nieuwe initiatieven van het 
bedrijfsleven, inspelen op de (internationale) trends en ten slotte 
een slagvaardige regionale overheid die bereid en in staat is de 
randvoorwaarden te scheppen. 
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Ontwikkeling van de (beroeps)bevolking, werkgelegenheid en de werkloosheid in het verleden en in de 
vier Gelderse toekomstscenario’s, per WGR-gebied (inclusief de niet-Gelderse gemeenten) 

 Achter-
hoek 

KAN Noord-
Veluwe 

Rivieren-
land 

Steden- 
driehoek 

De 
Vallei 

1988/2004 
 

bevolking, %-groei per jaar 
beroepsbevolking, %-groei per jaar 
werkgelegenheid, %-groei per jaar 
werkloosheidspercentage 
- 1988 
- 2004 

 
 

0,4 
1,4 
1,6 

 
6 
4 

 

 
0,6 
1,8 
1,7 

 
13 
7 

 

 
0,5 
1,7 
1,8 

 
5 
4 

 

 
1,0 
2,2 
2,8 

 
7 
5 

 

 
0,5 
1,8 
1,5 

 
8 
6 

 

 
0,9 
2,0 
2,2 

 
6 
5 

Global Economy, 2004/2040 
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werkgelegenheid, %-groei 
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Strong Europe, 2004/2040 
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Transatlantic Market, 2004/2040 
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Regional Communities, 2004/2040 
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Bron 1988/2004: PWE Gelderland en CBS; 
Bron 2004-2040: Hedenmorgen, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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inleiding 

Vestigingsmilieu1 
 
Pieken in de Delta 
 
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het groeivermogen 
van de Nederlandse economie hapert. Hieraan was niet alleen de 
conjunctuur debet, maar ook komen steeds meer structurele tekort-
komingen van de Nederlandse economie aan het licht. Zo blijkt uit 
recente internationale ranglijsten dat de Nederlandse economie 
steeds slechter scoort in vergelijking met die in concurrerende lan-
den. Herstel van het groeivermogen en verbetering van de concur-
rentiepositie zijn daarom van levensbelang. Met de nota ‘Pieken in 
de Delta’ wil het Rijk een bijdrage leveren aan het groeiherstel van 
de Nederlandse economie. De nota bevat een economische agen-
da waarin het ministerie van Economische Zaken de kansen en de 
mogelijkheden beschrijft voor de economische kerngebieden van 
Nederland. De agenda beoogt bij te dragen aan de ambitie om van 
Nederland een concurrerende en dynamische economie te maken 
in een sterk en innovatief Europa. Het centrale uitgangspunt is om 
gebiedsspecifieke economische ontwikkelingen met een nationaal 
belang te stimuleren en knelpunten weg te nemen. Vanaf 2006 
staat dit uitgangspunt centraal in het Rijksbeleid. Dit betekent dat 
het Ministerie gezamenlijk met de partners in de regio’s – bedrijfsle-
ven, kennisinstellingen, provincies en gemeenten - gebiedsgerichte 
programma’s ontwikkelt en uitvoert.  
 
de positie van Gelderland 
 
Nederland is een onlosmakelijk onderdeel van het Noordwest-
Europese kerngebied. De ruimtelijke structuur van dit economische 
kerngebied wordt gedragen door een netwerk van grootstedelijke 
concentraties, mainports en de verbindende megacorridors.  
 

Ruimtelijk-
economische hoofd-
structuur Noordwest 

Europa 
Bron: Ruimte voor 
Economische Dyna-
miek, Min.van Eonomi-
sche Zaken 

 
1 Dit hoofdstuk is samengesteld mede op basis van: 
‘Pieken in de Delta, Gebiedsgerichte Economische Perspectieven’, van het 
Ministerie van Economische Zaken, Den Haag 2004; 
‘Industrie en Logistieke Dienstverlening’ en ‘Hedenmorgen 2004-2006, vier 
toekomstscenario’s van de Gelderse economie’, Bureau Economisch On-
derzoek, Provincie Gelderland. 
 

 metropool 
 

 megacorridor  
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de ontwikkelingen in  Euro-
pees perspectief  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelegen tussen twee Europese economische zwaartepunten Rand-
stad en Ruhrgebied bekleedt Gelderland een bijzondere posiitie. De 
provincie bevindt zich op het kruispunt van belangrijke goederen-
vervoersstromen, zowel op nationaal als op internationaal niveau. In 
oost-west-richting voert een aanzienlijk deel van het transport tus-
sen de Europese mainports Rotterdam en Amsterdam en het bui-
tenland door Gelderland. Bedrijven vestigen zich graag in deze 
'megacorridor' in de nabijheid van internationale verbindingsassen. 
Deze gebieden liggen in de buurt van grootstedelijke arbeidsmark-
ten, hebben een ontwikkelde kennisinfrastructuur en zijn goed ont-
sloten voor personeel, toeleveranciers en afzetmarkten.  
 
De grootste werkgelegenheidsconcentratie van de megacorridor in 
het oosten des lands bevindt zich in Gelderland: de regio Arnhem-
Nijmegen. Dit gebied is door het Rijk dan ook aangemerkt als eco-
nomisch kerngebied. Ook het aanpalende WERV-gebied (Wage-
ningen-Ede-Rhenen-Veenendaal) is een economisch kerngebied 
vanwege de relatie met het knooppunt Arnhem-Nijmegen, de stra-
tegische ligging op de Oost-West-corridor en het innovatieve cluster 
rondom Wageningen. De Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-
Zutphen) is weliswaar een belangrijke economische kern, maar 
volgt op enige afstand als het gaat om belangrijke stuwende werk-
gelegenheid en innovatieve clusters. De economische kerngebie-
den in Gelderland bestaan volgens de Nota Ruimte en de nota Pie-
ken in de delta uit de regio’s KAN en WERV.  
 
Gelderland kent clusters van gespecialiseerde kennisdiensten en -
instellingen rond de twee universiteiten Wageningen en Nijmegen, 
HBO-instellingen en gelieerde kennisinstituten.  
 
In vergelijking met de rest van het land kent Gelderland relatief veel 
waardevol landelijk gebied en mooie natuur.  
 
De Europese economie groeit al jarenlang minder sterk dan die van 
de VS. Sinds de tweede helft van de jaren negentig is het verschil 
groter geworden. Vooral de arbeidsproductiviteit in de VS groeit 
veel sneller. De inkomensachterstand van Europa ten opzichte van 
de VS is daardoor verder toegenomen.  
 
Nederland behoort sinds enige jaren binnen de EU tot de groep 
langzaamst groeiende lidstaten. De Economische groei in Gelder-
land vertraagde nog sneller dan in Nederland. De recente economi-
sche neergang is in veel opzichten vergelijkbaar met die in het be-
gin van de jaren tachtig. Oorzaken zijn de sterke openheid van de 
Nederlandse economie en de verslechterde concurrentiepositie als 
gevolg van sterk gestegen arbeidskosten per eenheid product. 
Daarnaast staan ook andere elementen van het vestigingsklimaat 
onder druk. Dit blijkt onder andere uit de teruglopende positie van 
Nederland in internationale concurrentieranglijsten. De knelpunten 
in het vestigingsklimaat zijn voor een deel generiek, voor een ander 
deel per gebied verschillend. Nederland kampt in het algemeen met 
een tekort aan hoogwaardig technisch personeel, een steeds min-
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allocatie van buitenlandse-
bedrijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der concurrerend belastingklimaat, toenemende onveiligheid op bij-
voorbeeld bedrijventerreinen, langdurige vergunningprocedures en 
een hoge administratieve lastendruk. Vaak genoemde gebiedsspe-
cifieke knelpunten zijn de steeds slechtere bereikbaarheid van eco-
nomische centra over de weg en het gebrek aan kwalitatief hoog-
waardige woon- en werkmilieus. De Nederlandse economie lijkt 
daarmee minder aantrekkelijk te worden voor investeerders. Binnen 
Gelderland lijken zich grosso modo dezelfde trends af te tekenen. 
 
 
Een steeds slechter vestigingsklimaat heeft gevolgen voor het be-
drijfsleven. Vooral internationaal opererende bedrijven worden ge-
troffen. Onder druk van de mondiale concurrentie moeten multinati-
onale ondernemingen de organisatie van hun activiteiten voortdu-
rend tegen het licht houden. De uitplaatsing van productieactivitei-
ten naar lagelonenlanden door de industrie is hier maar één voor-
beeld van. Ook de verminderde bereikbaarheid van economische 
centra kunnen een reden zijn om het hoofdkantoor of nevenvesti-
gingen naar het buitenland te verplaatsen. De meerwaarde van bui-
tenlandse ondernemingen voor economische groei en het innova-
tieklimaat is groot. Daarom is de toestroom en het behoud van deze 
ondernemingen van cruciaal belang.  
 
Het Commissariaat voor Buitenlandse Investeringen in Nederland 
(CBIN) is een onderdeel van het Ministerie van Economische Za-
ken. Het commissariaat richt zich  op de acquisitie van nieuwe bui-
tenlandse vestigingen en uitbreidingsinvesteringen waarvoor Neder-
land in concurrentie ligt met de landen om ons heen. Voorts wordt 
begeleid en bemiddeld bij het zoeken van een vestigingslocatie 
voor de betrokken bedrijven.  
 
In de afgelopen 5 jaar was het CBIN betrokken bij een kleine 500 
projecten van buitenlandse investeerders in Nederland. Hiermee 
was in totaal een investeringsbedrag gemoeid van ruim 2 miljard 
euro en zullen naar verwachting op termijn ca. 13.000 arbeidsplaat-
sen worden gecreëerd. De ruimtelijke neerslag van deze buiten-
landse investeringen is nogal onevenwichtig over Nederland ver-
deeld. Het zwaartepunt ligt op Noord- en Zuid-Holland, Noord-
Brabant, Limburg en – in de meer recente jaren - Gelderland. Vijf-
entachtig procent van de werkgelegenheidseffecten worden in deze 
vijf provincies gerealiseerd. De resterende vijftien procent is ver-
deeld over de andere zeven provincies.  
 
De Gelderse positie is in de afgelopen jaren substantieel verbeterd. 
Lange tijd bedroeg het Gelderse aandeel niet meer dan vijf procent. 
De huidiige tien procent is meer in overeenstemming met de econo-
mische betekenis van Gelderland. 
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bereikbaarheid 
 

Geografische verdeling van de verwachte werkgelegenheidsef-
fecten verbonden aan de CBIN-projecten in de periode 1986-
2000 en 2001-2005, per provincie (Nederland = 100%) 

 1986-2000 2001-2005 

Groningen 3 2 

Friesland 2 1 

Drenthe 2 2 

Overijssel 3 3 

Flevoland 2 4 

Gelderland 5 10 

Utrecht 3 3 

Noord-Holland 27 28 

Zuid-Holland 15 18 

Zeeland 2 1 

Noord-Brabant 18 16 

Limburg 16 12 

Nederland 100 100 

Bron: Jaarveslagen 1986-2005 CBIN, Den Haag 

 
De verkeersintensiteit in Nederland stijgt. Vooral het verkeer over 
de weg is sterk toegenomen. Bij een trendmatig stijgende welvaart 
en een vooralsnog groeiende bevolking zal er nog meer mobiliteit 
komen. Globalisering en liberalisering van internationale markten 
versterken die ontwikkeling. Het grensoverschrijdend verkeer van 
goederen, personen en diensten wordt steeds intensiever. De per-
sonenautomobiliteit zal, zonder aanvullende maatregelen, ten op-
zichte van 2000 tot 2020 met circa 40% groeien. Het goederenver-
voer over de weg zal in 2020 met circa 75% zijn toegenomen. Zon-
der ingrepen staan er op het hoofdwegennet in 2020 buiten de spits 
meer files dan nu in de spits. Dat is funest voor de internationale 
concurrentiekracht van Nederland. Niet alleen de export en weder-
uitvoer hebben last van congestie. Dat geldt ook voor het zakelijk 
verkeer, het binnenlands goederenverkeer en het woon-werk-
verkeer. Voor een concurrerend vestigingsklimaat is het van essen-
tieel belang dat het land en de regio's goed bereikbaar zijn. De be-
reikbaarheid staat echter vrijwel overal onder druk. Daarbij speelt 
de congestie op de wegen de belangrijkste rol. De ernst van de 
congestie kan worden afgemeten aan de zogenaamde filezwaarte, 
dat wil zeggen het aantal files gewogen met de lengte en de duur. 
De ontwikkeling van de filezwaarte laat zien in welke richting de be-
reikbaarheid zich ontwikkelt. 
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innovatie 
 
 
 

 
 
De problematiek van de files heeft zowel in Nederland als in Gelder-
land een dramatische ontwikkeling doorgemaakt. In ruim twintig jaar 
is de index vijf tot zeven keer over de kop gegaan, ofwel een jaar-
lijkse groei van om en nabij de tien procent. De langetermijntrend 
verloopt in Gelderland conform het algemene Nederlandse beeld. 
Op de korte termijn voltrekken de ontwikkelingen zich heftiger. Deze 
bewegingen lijken enigszins parallel te lopen met de stand van de 
economische conjunctuur: een verscherpte toename van de Gel-
derse fileproblematiek wanneer de economische expansie hoog is 
en omgekeerd. 
 
Nederland werkt, net als de andere Europese landen aan de Lissa-
bon-doelstellingen van de EU om te komen tot een dynamische en 
concurrerende kenniseconomie. Met het nationale innovatiebeleid 
wil Nederland een uitdagend en aantrekkelijk innovatieklimaat be-
vorderen. 
 
Innovatieprocessen spelen zich af op internationale, nationale en 
regionale schaal. Zo hebben R&D- en technologie ontwikkeling een 
sterke internationale dimensie. Op regionaalniveau spelen vooral 
zaken als technologieoverdracht aan het midden- en kleinbedrijf en 
een goede aansluiting van vraag en aanbod van technologisch ge-
schoold personeel. Deze internationale en regionale aspecten ver-
sterken elkaar. Alleen regio’s die excellente kennis combineren met 
een hecht lokaal innovatienetwerk kunnen optimaal functioneren. 
Het gaat dan om een goed functionerend lokaal en regionaal inno-
vatienetwerk: bedrijven, kennisnetwerk en overheden.  
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de Gelderse positie 
 
Het aandeel van Gelderland in de Nederlandse werkgelegenheid en 
het nationaal product bedraagt 10 á 11 %. Hier tegen afgezet kan 
geconcludeerd worden dat de inspanningen van het Gelderse be-
drijfsleven op het gebied van Research en Development evenredig 
zijn aan de economische prestatie. 

  

Personele inzet Research en Development, Gelders aandeel in Nederland, gemiddeld in de pe-
riode 1997/2003 

 R&D-personeel  
totaal 

R&D-personeel  
bedrijven 

R&D-personeel  
universiteiten 

R&D-personeel  
reseachinstellingen 

1997/2003 12 % 10 % 14 % 16 % 

Bron: CBS 

  
De R&D-activiteiten van universiteiten en research instellingen zijn 
in Gelderland relatief groot. Het Gelderse Wetenschappelijk Onder-
wijs herbergt bijna 11% van de totale Nederlandse studentenpopu-
latie, de R&D-inspanningen belopen echter 14% van het Neder-
landse totaal. In de categorie researchinstellingen bekleedt Gelder-
land een meer dan gemiddelde positie met 16% van het Nederland-
se totaal. De zojuist genoemde verhoudingen zijn in de beschouw-
de periode vrijwel stabiel gebleven.  
 
Het Gelders  aandeel in Nederland mag dan positief beoordeeld 
worden, maar de Nederlandse R&D-inspanningen blijven de laatse 
jaren structureel achter bij de EU en de OESO-landen. Ook zakt 
Nederland steeds verder op allerlei internationale rangordes op het 
gebied van onderwijs, wetenschap en technologie. Wordt de Gel-
derse situatie op het gebied van R&D, innovatie en technologie 
afgezet tegen de regio’s van de EU (268 in getal), dan valt op dat 
Gelderland een wisselende klassering behaald. Het Bruto 
Binnenlands Product per inwoner kan worden gezien als een maat 
voor de economische prestatie van een regio. Gelderland bekleedt 
binnen de EU plaats 85 met een BBP per inwoner dat slechts 5% 
boven het EU-gemiddelde ligt. Daartegen afgezet  zijn de behaalde 
scores voor R&D, innovatie en technologie nog redelijk hoog. Alleen 
de kengetallen met betrekking tot de industrie zijn laag. Net als in 
andere westerse landen loopt het aandeel van de industrie in de to-
tale werkgelegenheid van Gelderland terug. De industrie vormt ech-
ter een drijvende kracht in de economie. Belangrijke delen van de 
dienstensector en het leeuwendeel van de export en de investerin-
gen zijn gekoppeld aan de industrie. De aanwezigheid van industrie 
is een absolute randvoorwaarde voor productiviteitsgroei, innovatie-
vermogen, technologische ontwikkeling en de opkomst van kennis-
intensieve bedrijvigheid. De uitstralingseffecten van de industrie zijn 
groot en belangwekkend. Een arbeidsplaats in de Gelderse indu-
strie genereert via het proces van toe- en aanleveringen gemiddeld 
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0,9 arbeidsplaats elders. Van alle economische activiteiten heeft de 
industrie daarmee de grootste uitstraling. Op dit moment biedt de 
Gelderse industrie nog werk aan 115.000 mensen. De industriële 
productie staat echter onder een hevige wereldwijde concurrentie. 
Gecombineerd met de matige conjunctuur en de afgenomen con-
currentiekracht van Nederland staat de bedrijfstak daardoor onder 
zware druk. Tussen 2001 en 2005 heeft dit geleid tot een afname 
van de industriële werkgelegenheid in Gelderland met ruim 17.000 
banen. Maar ook los van de conjuncturele situatie wordt het voort-
bestaan van de industrie bedreigd. Naast de verplaatsing van pro-
ductiecapaciteit naar lagelonenlanden moet worden gevreesd dat 
ook (delen van) de R&D-activiteiten op den duur naar het buiten-
land verdwijnen. 
 

Kengetallen op het gebied van R&D, innovatie, technologie en hoger onderwijs, Gelderland en de 
plaats in de Europese rangorde 

 omvang EU-rangorde 

R&D-uitgaven als percentage van het BBP 2 % plaats 31 

Arbeidskrachten in wetenschappelijke en technische beroepen, als 
percentage van de totale beroepsbevolking 

48 % plaats 36 

Werkgelegenheid in high-tech dienstverlening, als percentage van de 
totale werkgelegenheid 14 % plaats 62 

Werkgelegenheid in kennisintensieve dienstverlening, als percentage 
van de totale werkgelegenheid 

12 % plaats 62 

patentaanvragen per miljoen inwoners 150 plaats 70 

Inwoners met een hogere opleiding (HBO of WO), als percentage van 
de totale bevolking in de leeftijd 25-64 jaar 24 % plaats 82 

investeringsratio industrie (investeringen per arbeidsplaats in de indu-
strie), X 1.000 euro  8 plaats 111 

Werkgelegenheid in medium- en high-tech industrie, als percentage 
van de totale industriële werkgelegenheid 29 % plaats 141 

Werkgelegenheid in medium- en high-tech industrie, als percentage 
van de totale werkgelegenheid 

4 % plaats 196 

Bron: Regions: Statistical yearbook 2005, Eurostat 

 
 
 

stadseconomie Steden hadden jarenlang een lagere economische groei dan het lande-
lijk gemiddelde. Sinds de tweede helft van de jaren negentig doen ze het 
echter beter dan gemiddeld. Ruim 40% van het nationaal inkomen wordt 
momenteel verdiend in de dertig grote steden. Als de randgemeenten 
worden meegeteld, is dat zelfs 80%. Steden en stedelijke netwerken zijn 
daarmee de stuwende kracht achter de Nederlandse economie en be-
langrijk als broedplaats voor kennisontwikkeling, het midden- en kleinbe-
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drijf, persoonlijke dienstverlening, winkels en de toeristisch-recreatieve 
sector. Juist deze combinatie van factoren tekent de vitaliteit en leef-
baarheid van de stad.  
 
Afgemeten aan de werkloosheidsontwikkeling lijkt deze landelijke trend 
zich ook in Gelderland te manifesteren. Van oudsher is de werkloosheid 
in de Gelderse steden groter dan in de rest van de provincie. Sinds 2000 
is het stedelijke aandeel echter gedaald van 57% naar 52%. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

De stedelijke economie wordt gekenmerkt door uitersten. Steden combi-
neren vaak een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de dienstenecono-
mie met verouderde bedrijventerreinen, slechte autobereikbaarheid en 
een structureel slechte aansluiting tussen vraag en aanbod op de ar-
beidsmarkt. Knelpunten en kansen verschillen uiteraard per stad. Door 
gericht beleid kunnen de comparatieve voordelen van elke stad optimaal 
worden benut. Het vergroten van de economische groei in de steden is 
een voorwaarde voor het oplossen van sociale-, fysieke- en veiligheids-
problemen in de steden. Oplossen van stedelijke problemen is ook een 
belangrijke voorwaarde voor regionale economische groei. 
 
 

bedrijventerreinen De vraag of een regio nog over voldoende bedrijventerrein beschikt kan 
worden beantwoord door de planologische voorraad te vergelijken met 
de toekomstige behoefte aan nieuw terrein. Bij de berekeningen is uit 
gegaan van de gemiddelde jaarlijkse vraag naar nieuw terrein op lange-
termijn. Als gevolg van conjuncturele bewegingen kunnen er in de prak-
tijk van jaar op jaar belangrijke afwijkingen optreden. Zo mag verwacht 
worden dat in de huidige conjuncturele zwakte de vraag achter zal blij-
ven bij de prognoses. De hieronder gepresenteerde confrontatie toont 
echter het gemiddelde – conjunctuurneutrale - toekomstbeeld. 
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totale planologische voorraad  
 
Uit de confrontatie van vraag- en aanbod voor geheel Gelderland blijkt 
dat op middellangetermijn geen ernstige discrepanties zijn te verwach-
ten. Qua hectares is het huidige aanbod bedrijventerreinen tezamen met 
de geplande uitbreidingen voldoende om de vraag tot 2014 op te vangen 
(aanbodsituatie begin 2006). Voor Rivierenland, de Noord-Veluwe en 
voor de Stedendriehoek reikt de huidige planning zelfs verder. Alleen in 
de Vallei is de planologische voorraad met 4 tot 5 jaar krap. De gemid-
delde periode die verstrijkt tussen planvorming en het op de markt bren-
gen van uitgeefbaar terrein wordt geschat op 7 jaar. Gezien deze tijds-
spanne en de huidige beperkte voorraad, kunnen in deze regio op ter-
mijn mogelijk knelpunten ontstaan. 
 
terstond uitgeefbaar terrein 
 
Wordt gekeken naar de direct voor de markt beschikbare terreinen, dan 
is alleen op de Noord-Veluwe de situatie problematisch. In de overige 
regio’s is de terstond uitgeefbare voorraad naar verhouding redelijk ruim 
bemeten en is de voorraad voldoende voor de komende 3 tot 5 jaar. 
 

 
Behoefteraming versus de planologische voorraad bedrijventerreinen en het aantal jaren waarvoor de 
voorraad voldoende is, Gelderland en de Gelderse WGR-gebieden (alleen de Gelderse gemeenten) 
 

 Planologische voorraad 
in ha, per 1-1-2006 
(IBIS-Gelderland) 

Behoefteraming gemiddel-
de uitgifte per jaar in ha. 
(Onderzoek Ruimte voor 

Bedrijven) 

Aantal jaren waarvoor de 
planologische voorraad vol-

doende is 

 totaal terstond  
uitgeefbaar 

2006 / 2020 totaal terstond uit-
geefbaar 

Achterhoek 123 50 16 8 3 

Arnhem-Nijmegen 307 142 44 7 3 

Noord-Veluwe 137 5 9 15 ½ 

Rivierenland 254 91 20 13 4½ 

Stedendriehoek 171 83 16 11 5 

De Vallei 69 62 16 4½ 4 

Gelderland 1.061 433 121 9 3½ 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

 
 

arbeidsaanbod 
 
 
 
 
 
 

Afgezien van conjuncturele spanningen lijkt er op langetermijn op 
de Gelderse arbeidsmarkt in kwantitatief opzicht een zeker even-
wicht te bestaan. De toekomstige vraag naar arbeid ligt in dezelfde 
orde van grootte als het toekomstige arbeidsaanbod. Gezien deze 
verwachting is het van des te meer belang dat de kwalitatieve aan-
sluiting naar opleiding en beroep optimaal is. Er zal in de toekomst 
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vestigingsklimaat 

minder reserve capaciteit beschikbaar zijn om discrepanties op te 
vangen.  
 
De vergrijzing van de Gelderse beroepsbevolking zorgt voor een 
hogere vervangingsvraag dan gemiddeld in Nederland. In Gelder-
land is ruim 20 % van de werkzame beroepsbevolking tussen 50 en 
65 jaar oud. Alleen voor de provincies Friesland, Limburg en Zee-
land is de vergrijzing groter. Voor het functioneren van het Gelderse 
bedrijfsleven is het van levensbelang dat de toch al krapper wor-
dende beschikbare beroepsbevolking adequaat is opgeleid in de 
juiste beroepen1.  
  
De economische perspectieven voor sectoren met ongeschoold en 
lagergeschoold werk zijn niet erg positief. Op dit moment zijn er in 
Gelderland ongeveer 240.000 personen aan het werk die geen 
startkwalificatie voor de arbeidsmarkt hebben (minimaal MBO-
niveau). Deze ongeschoolden en laag opgeleiden - ruim een kwart 
van de werkzame beroepsbevolking - zijn qua competenties minder 
goed toegerust om bij technologische en organisatorische verande-
ringen te kunnen blijven functioneren. Om te voorkomen dat deze 
personen als gevolg daarvan uiteindelijk voor de arbeidsmarkt ver-
loren gaan is het noodzakelijk hen tijdig te begeleiden naar een ho-
ger baanniveau door praktijkervaring op te doen in banen met een 
hogere opleidingseis, in combinatie met aanvullende scholing1.  
 
Het opleidingsniveau van de Gelderse bevolking is in Europees 
perspectief bezien modaal. Op de Europese schaal van 268 be-
kleedt Gelderland de 82ste plaats m.b.t. het aantal hoger opgelei-
den. Een betrekkelijk lage klassering voor een hoogontwikkelde re-
gio met grote ambities op het gebied van innovatie en kennisinten-
sieve werkgelegenheid.  
 
Om het groeivermogen van de economie te herstellen moeten al-
lereerst de huidige knelpunten in het vestigingsklimaat verdwijnen. 
Economische potenties moeten immers zo goed mogelijk benut 
worden. Drie thema's staan daarbij centraal: ruimte om te onderne-
men, goed werkende markten en een excellent innovatieklimaat. 
Cruciaal voor het vestigingsklimaat zijn:  
 

• goed functionerende mainports;  
• beter bereikbare steden, werklocaties en mainports;  
• passend arbeidsaanbod;  
• voldoende huisvestigingsmogelijkheden en een aantrekke-

lijk woon- en werkmilieu.  
 
 
 
 

1 De Gelderse arbeidsmarkt 2003-2008, Researchcentrum voor Onderwijs 
en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfs-
kunde, Universiteit Maastricht Maastricht, februari 2005 
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In alle toekomstscenario’s zal de Gelderse economie groeien. Het 
groeitempo hangt af van de internationale - en dan vooral de Euro-
pese - ontwikkeling. Maar ook al weet de EU als geheel een concur-
rerende plaats in de wereld te behouden, dan geldt dat nog niet au-
tomatisch voor Gelderland. De grootste uitdaging van de toekomst 
ligt in het behoud van werkgelegenheid. De internationale concur-
rentiekracht van Gelderland is bepalend voor de overlevingskansen 
en de expansiemogelijkheden van het bedrijfsleven. Daarbij zijn het 
Nederlandse kostenniveau, de kwaliteit van het onderwijs en de 
stand van de techniek beslissende factoren. Voor de ruimtelijke al-
locatie van de economische activiteiten binnen Nederland – of in 
ruimer verband, binnen de EU - zijn de regionale omstandigheden 
van groot belang. Door de uniformering in de EU vervagen de klas-
sieke, nationaal bepaalde vestigingsplaatsfactoren als belastingta-
rieven, loonkosten en milieuregels. Daardoor worden de regionale 
omstandigheden voor de allocatie van economische activiteiten 
binnen de EU belangrijker. Bij locatie- en investeringsbeslissingen 
kunnen regionale omstandigheden de doorslag geven. Omstandig-
heden op het gebied van bedrijventerreinen, ontsluiting, kwalificatie 
van de beroepsbevolking, kenniscentra, woon- en leefklimaat. De 
provinciale beleidsterreinen hebben voor een belangrijk deel be-
trekking op dit soort economische-infrastructuur (bedrijventerreinen, 
technologie, kennis, investeringsbevordering, bereikbaarheid e.d.). 
Daarmee beïnvloedt de Provincie het regionale vestigingsklimaat en 
de internationale concurrentiekracht van het bedrijfsleven. Gelder-
land ligt niet alleen in concurrentie met Nederlandse regio’s, maar 
met alle regio’s van de EU. Versterking van de Gelderse concurren-
tiepositie en realisering van economische groei verlangt belangrijke 
inspanningen. Een gunstige ontwikkeling wordt alleen bereikt wan-
neer extra groei-impulsen worden gegeven door het benutten van 
het regionale potentieel, het verzilveren van kansen en het tijdig 
herstructureren van de economie. Dit alles vereist nieuwe initiatie-
ven van het bedrijfsleven, inspelen op de (internationale) trends en 
ten slotte een slagvaardige regionale overheid die bereid en in staat 
is de randvoorwaarden te scheppen. 
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 Recente werkgelegenheidsont-

wikkelingen 2006 
 
In april 2006 is de jaarlijkse werkgelegenheidsenquête onder bedrij-
ven uitgezet. In augustus 2006 hebben nog niet alle bedrijven ge-
respondeerd op de enquête en zijn nog niet alle gegevens verwerkt. 
Het aantal verwerkte enquêtes is inmiddels echter al wel zodanig 
groot dat een eerste indicatie van de ontwikkelingen 2005-2006 ge-
geven kan worden. Het gaat daarbij nadrukkelijk om voorlopige cij-
fers1.  
 
Uit de eerste cijfers blijkt dat er zich een fors herstel van de werkge-
legenheidontwikkeling heeft aangediend. Het aantal banen is in 
2006 ten opzichte van 2005 toegenomen met ongeveer 1,9%, in 
absolute termen ongeveer 17.000 nieuwe banen. Daarmee is de 
neergaande trend van de afgelopen jaren omgebogen en is meteen 
sprake van de grootste stijging in jaren. 
 

 

 
 Bron: voorlopige uitkomsten PWE Gelderland 2006 

 
 

  
1 Een groot deel van de bedrijven heeft gereageerd op de enquête. Echter 
bedrijven die failliet zijn of verhuisd zijn naar buiten Gelderland reageren niet 
op de enquête. Het boven tafel krijgen van deze informatie is relatief moeilijk 
en geschiedt achteraan het enquêteverwerkingsproces. Dit betekent een ri-
sico van overschatting van de werkgelegenheidsontwikkeling bij raming van 
voorlopige werkgelegenheidscijfers. 
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Verheugend hierbij is dat in vrijwel alle sectoren het aantal banen 
weer is toegenomen. Zelfs de industrie laat een lichte groei van het 
aantal banen zien. Met een groei van vermoedelijk rond de 5% lijkt 
de zakelijk dienstverlening het hoogste groeicijfer te leveren, maar 
ook in absolute termen voert deze sector de lijst aan met maar liefst 
6.000 nieuwe banen. De omvang van de zakelijke dienstverlening is 
inmiddels vergelijkbaar aan die van de industrie (beide een sec-
toraandeel van 13%).  
Ook de bouwnijverheid heeft het goed gedaan (ongeveer 2.000 ba-
nen erbij ofwel een groei van bijna 3,5%) en de gezondheidszorg is 
met een groei van 2% goed voor 3.000 nieuwe banen.  
Alleen de transportsector en de landbouw laten een betrekkelijk 
klein verlies aan banen zien  
 
Ook blijkt dat alle regio’s weer groeien, alle regio’s kennen een ba-
nengroei van meer dan 1%. Vooral de Vallei lijkt zich gunstig ont-
wikkeld te hebben, de groei in Rivierenland lijkt wat tegen te vallen.  
Al met al geldt dat het duidelijk is dat het herstel van de economie 
zich in 2006 heeft vertaald in een aanzienlijke toename van het 
aantal banen 
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 Food / Agro 

 
De Food-sector kan bezien worden vanuit verschillende optiek. In 
ruime zin worden alle bedrijven genomen die op enigerlei wijze be-
trokken zijn bij de productie van voedsel, in enge zin de bedrijven 
hiervan die zich niet bezig houden met de primaire landbouw. In het 
eerste geval wordt veelal gesproken over het agro-complex (Agro-
sector). 
 

 
Ontwikkeling banen food/agro-sector 2001-2005 
 
     banen banen  Ontwikkeling
 Sectoren voor zover toe te rekenen aan Food 2001 2005 Abs. in%
      
   
01 Landbouw, jacht en dienstverlening t.b.v. landbouw 37.590 34.690 -2.910 -7,7%
05 Visserij, kweken van vis en schaaldieren 80 100 10 15,5%
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen  19.700 16.830 -2.870 -14,6%
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout 120 70 -50 -43,8%
24 Vervaardiging van chemische producten 180 210 30 16,2%
29 Vervaardiging van machines en apparaten 2.510 2.130 -390 -15,3%
51 Groothandel en handelsbemiddeling  14.580 14.700 130 0,9%
71 Verhuur van transportmiddelen  60 60 0 0,0%
73 Speur- en ontwikkelingswerk  3.050 3.150 90 3,0%
74 Overige zakelijke dienstverlening  910 820 -90 -9,7%
80 Onderwijs    2.860 2.770 -90 -3,1%
      
 Totale food-sector   81.640 75.510 -6.130 -7,5%
 Excl. primaire landbouw   43.970 40.730 -3.240 -7,4%
      
 Alle sectoren   901.540 901.980 440 0,0%
      
 Aandeel food   9,1% 8,4%  
 Aandeel food excl. primair  4,9% 4,5%  
    

 
 

 Wordt gekeken naar de eerste benadering dan geldt dat in Gelder-
land in 2005 ongeveer 15.340 bedrijven actief waren met totaal 
75.510 banen. Dat is goed voor een werkgelegenheidsaandeel van 
ruim 8% In vergelijking met 2001 er is sprake van een daling van 
het aandeel. In absolute termen was sprake van een daling van 
ruim 6.100 banen. Zowel in primaire landbouw als bij de voedings- 
en genotmiddelenindustrie was sprake van een fors banenverlies. 
Wordt de primaire landbouw buiten beschouwing gelaten (deze sec-
tor behoort niet tot speerpunt van het EZ-beleid) dan rest een sector 
over van bijna 41.000 banen, goed voor een werkgelegenheidsaan-
deel van 4,5%. Ook deze benadering leert dat de afgelopen jaren 
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sprake is geweest van aanzienlijk banenverlies, meer dan gemid-
deld. De ontwikkelingen in het agrarische speur en ontwikkelings-
werk zijn echter relatief gunstig. Ten opzichte van 2001 is het aantal 
banen gegroeid maar ook het aantal bedrijven is toegenomen van 
81 tot 98. Het gaat daarbij wel om betrekkelijk geringe aantallen  
 
Het totaalbeeld kan niet erg positief beoordeeld worden. De werk-
gelegenheidsontwikkeling is minder gunstig geweest dan in andere 
sectoren, het sectoraandeel is wat afgenomen. In de periode 2001-
2005 nam het aantal Gelderse bedrijven toe van 107.510 naar 
113.170, een groei van 5.660 bedrijven. In de food-sector (afgezien 
van de primaire agrarische sector, waar maar liefst 1.200 bedrijven 
uitvielen) bleef het aantal bedrijven stabiel. Deze conclusies zouden 
beïnvloed kunnen zijn door de sectorkeuze/afbakening. Echter in-
dien de analyse gebaseerd wordt op de indeling zoals die door het 
LEI wordt gehanteerd blijken de uitkomsten vrijwel overeen te ko-
men. De sector wordt dan zelfs iets kleiner ingeschat. De agrolife-
sector zoals afgebakend door de Oost-NV laat een ontwikkeling 
zien van 23.700 banen in 2001 naar 21.700 banen in 2005.  
 
De ontwikkelingen in de food-sector vertonen in de meeste regio’s 
in grote lijnen hetzelfde beeld. Er is sprake geweest van aanzienlij-
ke afname van het aantal banen, met name in de voedings- en ge-
notmiddelenindustrie. Het sectoraandeel 2005 is ten opzichte van 
2001 gedaald. De regio met het laagste aandeel food is Arnhem-
Nijmegen. De Vallei scoort met 10% veruit het hoogst. De daling 
van het aantal banen is daar ook betrekkelijk gering geweest. Zelfs 
als de onderwijssector (LUW) niet wordt meegeteld geldt dat de 
Vallei de meeste banen in de food-sector telt. De deelsectoren 
speur-en ontwikkelingswerk en onderwijs zijn vrijwel geheel gecon-
centreerd in deze regio. De regio kan met recht Food-Valley ge-
noemd worden. Het ligt in de rede het beleid in de food-sector te 
concentreren in de Vallei. 
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Overzicht opbouw en ontwikkeling werkgelegenheid Food-sector naar WGR-regio 
 

 

 
 
 

Bedrijven 
2005

Banen
 2001

Banen 
2005 

Ontw. 
 Banen abs. 

Ontw.
 Banen in %

Regio Arnhem-Nijmegen        
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen  130 3.730 2.980 -750 -20,1%
20 Houtind. en vervaardiging van artikelen van hout 0 40 10 -30 -79,5%
24 Vervaardiging van chemische producten 0 160 110 -50 -31,2%
29 Vervaardiging van machines en apparaten 40 260 170 -90 -32,8%
51 Groothandel en handelsbemiddeling  450 3.660 3.550 -110 -2,9%
71 Verhuur van transportmiddelen  0 0 10 10 --
73 Speur- en ontwikkelingswerk  30 440 440 -10 -1,1%
74 Overige zakelijke dienstverlening  10 220 220 0 -1,4%

 
 
Food    650 8.510 7.490 -1.020 -12,0%

 Alle sectoren   34.760 315.360 314.290 -1.070 -0,3%
 Aandeel Food   1,9% 2,7% 2,4%   

          
De Vallei         
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen  90 3.600 3.400 -200 -5,4%
24 Vervaardiging van chemische producten 0 0 10 10 --
29 Vervaardiging van machines en apparaten 20 300 160 -140 -47,3%
51 Groothandel en handelsbemiddeling  290 2.580 2.690 110 4,3%
71 Verhuur van transportmiddelen  0 30 40 0 6,1%
73 Speur- en ontwikkelingswerk  60 2.430 2.540 110 4,4%
74 Overige zakelijke dienstverlening  0 40 30 -10 -17,1%
80 Onderwijs    40 2.860 2.770 -90 -3,1%

 
 
Food    500 11.840 11.630 -200 -1,7%

 Alle sectoren   14.750 117.650 115.770 -1.880 -1,6%
 Aandeel Food   3,4% 10,1% 10,0%   
 Aandeel Food excl onderwijs  3,1% 7,6% 7,7%   

          
Noord-Veluwe         
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen  70 3.510 2.980 -530 -15,0%
24 Vervaardiging van chemische producten 0 0 0 0 0,0%
29 Vervaardiging van machines en apparaten 20 270 100 -170 -63,4%
51 Groothandel en handelsbemiddeling  200 1.680 1.880 200 12,0%
73 Speur- en ontwikkelingswerk  0 0 10 10 --
74 Overige zakelijke dienstverlening  0 70 70 0 -2,9%

 
 
Food    300 5.530 5.040 -490 -8,9%

 Alle sectoren   10.770 78.930 80.660 1.730 2,2%
 Aandeel Food   2,8% 7,0% 6,2%   
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Vervolg Overzicht opbouw en ontwikkeling werkgelegenheid Food-sector naar WGR-regio 
 
 
 
   

Bedrijven 
2005

Banen
2001

Banen 
2005 

Ontw.  
Banen abs. 

Ontw. 
Banen in %

 
Oost-Gelderland         
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen  120 4.240 3.680 -570 -13,3%
20 Houtind. en vervaardiging van artikelen van hout 0 70 50 -10 -20,0%
24 Vervaardiging van chemische producten 0 10 20 10 --
29 Vervaardiging van machines en apparaten 50 890 900 10 1,0%
51 Groothandel en handelsbemiddeling  320 1.770 1.990 220 12,7%
71 Verhuur van transportmiddelen  0 10 0 -10 -76,9%
73 Speur- en ontwikkelingswerk  10 10 10 10 71,4%
74 Overige zakelijke dienstverlening  0 60 30 -30 -54,8%
 
 Food    500 7.050 6.680 -370 -5,3%
 Alle sectoren   18.230 131.730 130.360 -1.370 -1,0%
 Aandeel Food   2,8% 5,4% 5,1%   

          
Rivierenland         
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen  80 1.470 1.250 -210 -14,5%

20 
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van 
hout 0 10 0 -10 --

24 Vervaardiging van chemische producten 0 10 10 0 -14,3%
29 Vervaardiging van machines en apparaten 40 610 650 40 6,6%
51 Groothandel en handelsbemiddeling  340 3.110 2.830 -280 -9,0%
71 Verhuur van transportmiddelen  0 10 10 0 -28,6%
73 Speur- en ontwikkelingswerk  0 20 40 10 45,8%
74 Overige zakelijke dienstverlening  10 360 440 80 22,6%
 
 Food    480 5.590 5.210 -370 -6,7%
 Alle sectoren   17.020 103.490 107.280 3.790 3,7%
 Aandeel Food   2,8% 5,4% 4,9%   
          
Stedendriehoek         
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen  90 3.160 2.540 -620 -19,7%

20 
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van 
hout 0 10 10 0 14,3%

24 Vervaardiging van chemische producten 0 0 60 60 --
29 Vervaardiging van machines en apparaten 20 190 150 -40 -19,3%
51 Groothandel en handelsbemiddeling  250 1.790 1.770 -20 -1,3%
71 Verhuur van transportmiddelen  0 0 0 0 -25,0%
73 Speur- en ontwikkelingswerk  10 150 110 -30 -22,4%
74 Overige zakelijke dienstverlening  0 160 40 -120 -77,0%
 
 Food    380 5.460 4.680 -780 -14,3%
 Alle sectoren   17.630 154.390 153.630 -760 -0,5%
 Aandeel Food   2,1% 3,5% 3,0%   
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 Health 
 
In 2005 is in opdracht van Oost NV en de provincie Gelderland een 
nul-meting uitgevoerd van de health-sector in Oost-Nederland1. 
Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de PWE en het BI-
RO. Anders dan bij de afbakening van de food-sector is bij de nul-
meting sprake geweest van een wat nauwkeuriger afbakeningspro-
ces. In eerste instantie zijn een aantal SBI-codes geselecteerd die 
tezamen de health-sector vormen, maar de bedrijvenpopulatie die 
hieruit voortvloeide is aangevuld met een aantal bedrijven waarvan 
bekend is dat zij activiteiten ontplooien in de health-sector maar 
toch onder een andere SBI-code vallen. Hierdoor mag verwacht 
worden dat een vrij compleet en correct beeld van deze sector 
wordt gegeven. In deze notitie is dezelfde selectie van bedrijven 
genomen als in de bedoelde 0-meting. De aantallen blijken dan ook 
ongeveer overeen te komen. 
 
 

 

Bron: PWE Gelderlandd 
 

 
 

 De health-sector in Gelderland is niet erg omvangrijk. In 2005 be-
staat de sector uit ca. 500 bedrijven met 6.400 banen. In termen 
van banen vormt de sector 0,7% van de Gelderse werkgelegenheid, 
in termen van bedrijven is het aandeel 0,4%. De sector mag dan 
niet omvangrijk zijn, de ontwikkelingen van de aantallen banen en 
bedrijven zijn opvallend gunstig geweest. Over de gehele periode 
1996-2005 was de banengroei bijna twee keer zo hoog als in de 
andere sectoren.  
 
 
 
1  Nulmeting: Arbeidsplaatsen in Health 1999-2004,  Tervis Alliance  & 
Tweehuysen Consultancy, januari 2005 
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De terugval in banen de afgelopen twee jaren was echter ook veel 
groter dan gemiddeld. Was het banenverlies in Gelderland gemid-
deld over de andere sectoren -0,4%, in de health-sector bedroeg 
het verlies -6%. 
 
 

 
 

Groei 1996-2005 

 Bedrijven Banen 

Health 26,7% 31,1% 
Overige sectoren 
 

21,0% 
 

16,1% 
 

 
 
De health-sector is vooral geconcentreerd in de regio Arnhem-
Nijmegen. Bijna 43% van de werkgelegenheid in de sector is hier te 
vinden. De Noord-Veluwe kent met slechts 360 banen een klein 
aandeel in de totale health-sector 
 
 

 
Banen 2005 Aandeel 

 
 
11 Stedendriehoek 790 12,4% 
13 Oost-Gelderland 660 10,3% 
14 Arnhem/Nijmegen 2.720 42,7% 
15 Rivierenland 860 13,5% 
16 De Vallei  980 15,4% 
17 Noord-Veluwe 360 5,6% 
     

 Gelderland  
6.370 

 
100,0% 

 
 
 
Binnen de regio Arnhem/Nijmegen is weer sprake van een concen-
tratie van bedrijven en werkgelegenheid in de steden Arnhem en 
Nijmegen. In beide steden zijn ongeveer 50 bedrijven te vinden die 
tezamen goed zijn voor elk 1.000 banen. Voor zover gesproken 
wordt over een Health Valley lijkt deze term daarom vooral van toe-
passing op Arnhem en Nijmegen 
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 Creatieve sector 

 
Het aantal bedrijven is de afgelopen jaren steeds toegenomen. De 
toename loopt daarmee niet parallel aan de werkgelegenheidsont-
wikkeling. In de periode 1996-2001 overtrof de werkgelegenheids-
groei die van het aantal bedrijven, vanaf 2002 nam het aantal be-
drijven wel toe maar was er nauwelijks sprake van werkgelegen-
heidstoename of zelfs banenverlies 
 

 
Banen en bedrijven creatieve sector 2005 
 
  Banen Bedrijven
     
01 Ambachten  8.680 1.430
02 Architectuur 5.550 1.290
03 Beeldende kunst en antiek 1.750 520
04 Fotografie, film en video 5.370 1.870
05 Schrijven en uitgeven 7.900 840
06 Televisie en radio 1.900 260
07 Muziek  1.780 540
08 Podiumkunsten 4.680 1.310
09 Reclame  6.600 1.820
10 Vormgeving  1.110 290
11 Software (Leisure) 10.360 2.800
     
 Totaal Creatieve sector 55.680 12.960
 Overig  846.300 100.210
 Alle sectoren 901.980 113.170
     
 aandeel Creatieve sector  6,2% 11,5%
   

 
 

 De werkgelegenheidsontwikkelingen in de creatieve sector zijn op-
merkelijk. In de periode dat de werkgelegenheid nog fors groeide 
(tot 2001) groeide het aantal banen in de creatieve sector nog veel 
meer dan gemiddeld. In de periode 1996-2001 groeide het aantal 
banen in de creatieve sector met 14.100 Maar de terugslag in de 
banengroei is bij de creatieve sector extra hard aangekomen. Sinds 
2001 is er sprake geweest van een fors banenverlies, in totaal 
4.950 banen. Met name de industrie, uitgeverijen, radio en tv zijn 
verantwoordelijk geweest voor de terugval. Ook in de softwarebran-
che gingen veel banen verloren maar deze sector heeft in 2005 al 
weer een opvallend herstel laten zien. 
. 
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 Bron: PWE Gelderland 2005 

 
  

 In termen van banen heeft Rivierenland relatief de omvangrijkste 
creatieve sector. Het aandeel van de sector in het totaal aantal ba-
nen is sinds 1996 gegroeid van 7,3% tot 8,1% in 2001, maar inmid-
dels weer iets gedaald naar 7,1%. Ook in de andere regio’s valt dit 
beeld waar te nemen; tot 2001 een toename van het aandeel, daar-
na een afname. Opvallend is dat het aandeel creatieve sector in de 
regio Noord-Veluwe het laagst is van Gelderland. Met slechts 4,3% 
ligt deze regio aanzienlijk onder het gemiddelde cijfer (6,2%).  
In termen van aantallen bedrijven blijkt ook in de periode 2001-2005 
het aantal bedrijven te groeien en zelfs meer dan gemiddeld. In bij-
na alle regio’s is het aandeel van bedrijven in creatieve sector ver-
der toegenomen, waarbij geldt dat ook het totaal aantal bedrijven de 
afgelopen jaren ondanks de daling van het aantal banen is blijven 
groeien. Het gaat daarbij om relatief kleine bedrijven. De groei is 
overigens wel vooral toe te schrijven aan drie deelsectoren. Van de 
totale aanwas van 970 bedrijven zijn er 375 in de softwarebranche 
actief en 265 in de reclame- advies branche. Tot slot was de sector 
“Dienstverlening t.b.v. kunstbeoefening en organisatie van evene-
menten” goed voor 140 nieuwe bedrijven. 
. 
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Bedrijven en banen in de creatieve sector 

 
     

Bedrijven   Ontwikkeling bedrijven Aandeel creatieve sector  
    1996-2001 2001-2005 1996 2001 2005 

      
11 Stedendriehoek  440 240 9,6% 11,2% 11,9% 
13 Oost-Gelderland  390 150 7,3% 8,8% 9,4% 
14 Arnhem/Nijmegen  1.300 330 11,6% 13,6% 13,7% 
15 Rivierenland  430 80 9,9% 11,3% 11,2% 
16 De Vallei  410 120 8,1% 9,9% 10,2% 
17 Noord-Veluwe  200 50 7,8% 8,9% 9,0% 
         
 Gelderland  3.170 970 9,5% 11,2% 11,5% 
         
    
Banen  Ontwikkeling banen Aandeel creatieve sector 
  1996-2001 2001-2005 1996 2001 2005 
         
11 Stedendriehoek  2.780 -360 5,6% 6,6% 6,4% 
13 Oost-Gelderland  1.730 -910 6,3% 6,9% 6,3% 
14 Arnhem/Nijmegen  3.730 -1.440 6,3% 6,6% 6,1% 
15 Rivierenland  1.790 -760 7,3% 8,1% 7,1% 
16 De Vallei  3.010 -1.460 5,8% 7,4% 6,3% 
17 Noord-Veluwe  1.070 -50 3,7% 4,5% 4,3% 
     
 Gelderland  14.110 -4.980 6,0% 6,7% 6,2% 
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 Detailhandel 

 
De detailhandel heeft de afgelopen jaren voor een aanzienlijke ba-
nengroei gezorgd. In 1996 was de sector goed voor 76.400 banen, 
in 2003 was het aantal banen gestegen tot 89.200, een groei van 
17%. Daarmee liep de sector vrijwel parallel aan bij de ontwikkeling 
van de andere sectoren. Het sectoraandeel van zowel 1996 als 
2003 was 9,8%. Na 2003 is echter sprake van een fors verlies van 
banen, in procenten ook hoger dan het gemiddelde van de andere 
sectoren. Inmiddels (2005) telt de sector 87.000 banen. 

 
 

 

 
 Bron: PWE Gelderland 2005 

 
  

 
De detailhandel kenmerkt zich door een opvallend perso-
neelsbestand. Ten eerste geldt dat veel meer vrouwen werk-
zaam zijn dan in de andere sectoren. Geldt dat in de andere 
sectoren 41% van de banen wordt ingevuld door vrouwen, in 
de detailhandel ligt deze verhouding precies andersom, hier 
wordt 59% van de banen vervuld door vrouwen. Ook de inzet 
van “kleine banen” (<12 uur) is opmerkelijk hoger. Maar liefst 
32% van de banen betreft kleine banen terwijl dit aandeel in 
de andere sectoren op 13% ligt. Het aantal grote banen 
(>=12 uur) nam in de periode 1996-2005 toe met 4.760 maar 
dat aantal werd overtroffen door de toename van het aantal 
kleine banen (5.240). De groei van het totale arbeidsvolume 
zal daardoor geringer zijn dan de groei van het totaal aantal 
banen zou doen vermoeden. 
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 Ruim een kwart van het aantal banen in de detailhandel is te vinden 
bij de supermarkten. In de periode 1996-2003 nam het aantal ba-
nen hier toe met 5.730, maar in de afgelopen twee jaren was er 
sprake van een verlies van 1.540 banen. De ontwikkeling kan ver-
moedelijk worden toegeschreven aan de neveneffecten van de prij-
zenoorlog tussen de supermarkten. Daarmee zijn de supermarkten 
voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de negatieve ontwik-
kelingen in de totale detailhandelsector. . 
 
Naast de ontwikkelingen bij de supermarkten vallen binnen de de-
tailhandel een aantal andere zaken op zoals de groei van de het 
aantal banen bij apotheken en de drogisterijen. Dat laatste kan in 
verband gebracht worden met de branchevervaging die hier plaats-
vindt. Ook de bouwmarkten en tuincentra bieden nogal wat nieuwe 
werkgelegenheid. Aan de andere kant is verlies van werkgelegen-
heid bij de meer traditionele detailhandel zoals bakkers, groente-
boeren, bloemenwinkels en slagers. In termen van bedrijven is het-
zelfde beeld terug te vinden. Hier vallen ook andere ontwikkelingen 
te herkennen zoals de opkomst van de computerwinkels, de twee-
dehands winkels en markthandel. 
 
Geldt dat het totaal aantal detailhandelbedrijven in de loop van de 
tijd redelijk constant is gebleven, voor de bedrijven die de “primaire 
levensbehoeften” verkopen geldt een forse afname van het aantal 
vestigingen. Het aantal supermarkten nam af van 760 in 1996 tot 
670 in 2005. Het aantal speciaalzaken (bakkers, groentewinkels, 
slagers etc) nam in dezelfde periode af van 2.210 tot 1.500. Met 
name voor een aantal kleine kernen heeft e.e.a. betekent dat de 
laatste bakker of buurtwinkel is verdwenen en dat men is aangewe-
zen op een grotere kern voor de boodschappen.  
 
 

Type baan detailhandel

28,1%

12,0%

36,9%

21,6%
1,3%

Type baan andere sectoren

53,0%

4,3%

31,1%

8,5% 3,2%

Mannen>=12 uur Mannen<12 uur

Vrouw en>=12 uur Vrouw en<12 uur

Uitzendkrachten
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Ontwikkeling banen/bedrijven 1996-2005 detailhandel (top 10 van dalers en groeiers) 

  

 banen 2005
ontwikkeling

1996-2003
ontwikkeling

2003-2005
ontwikkeling 

1996-2005 
bedrijven 

2005
ontwikkeling 

1996-2005
    
52241 Deth. in brood en banket 2.230 -430 -190 -620 320 -220
5221 Deth. in aard.groente en fruit 1.030 -330 -60 -390 240 -150
52121 Warenhuizen 3.590 100 -490 -390 130 30
52221 Deth.vlees en vleeswaren 1.870 -110 -50 -160 320 -180
52491 Deth. bloemen en planten 2.210 -100 -30 -130 600 -100
52471 Deth.boeken tijdsch.kranten 990 -110 -20 -130 190 -50
52497 Deth. in vloerbedekking 280 -110 -10 -110 70 -30
52242 Deth.choc.suikerwerk 190 -90 -20 -110 60 -30
52443 Deth.in verlichtingsartikelen 200 -70 -40 -110 60 -30
52481 Deth. fotografische artikelen 530 -30 -70 -100 130 -60
        
52424 Deth.bovenkleding alg.assor. 3.770 480 -200 280 650 -10
52423 Deth.baby- en kinderkleding 630 150 170 320 180 70
52494 Detailhandel in computers 610 300 70 370 240 150
52503 Deth.tweedeh.goed.(excl.kled.) 720 400 10 410 250 90
5261 Postorderbedrijven 470 180 260 440 310 290
52492 Tuincentra 1.360 490 30 520 100 0
5231 Apotheken 2.590 710 100 810 190 20
52468 Bouwmarkten 2.340 810 90 910 170 10
52321 Drogisterijen 2.780 830 110 940 370 20
5211 Supermarkten 24.400 5.730 -1.540 4.190 670 -90
   
 Totale detailhandel 87.020 12.800 -2.170 10.630 14.400 +50
   

 
 
 

 Ten aanzien van regionale spreiding en ontwikkeling zijn geen ex-
treme verschillen te constateren.  
 

• Voor alle regio’s ligt het sector aandeel in 2006 rond de 
9,6%.   

• De groeicijfers voor de regio Arnhem-Nijmegen liggen wat 
lager dan gemiddeld.  

• De westelijke regio’s in Gelderland zijn wat harder ge-
groeid dan de oostelijke regio’s.  

• Voor alle regio’s geldt dat 2003 een kentering te zien gaf. 
De afgelopen twee jaren is in alle regio’s groei omgesla-
gen in een afname van het aantal banen. 
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Overzicht van gemeenten met relatief veel werkgelegenheid in de 
detailhandel 
 
  banen inwoners banen/inwoner 
     
Duiven  1.690 25.580 0,066 
Winterswijk 1.820 29.140 0,062 
Doetinchem 3.320 56.760 0,059 
Putten  1.340 23.170 0,058 
Arnhem  7.960 142.200 0,056 
Zutphen  2.440 46.640 0,052 
Nunspeet  1.330 26.580 0,050 
Barneveld  2.510 50.450 0,050 
Tiel  2.010 40.970 0,049 
Harderwijk 2.020 41.390 0,049 
Voorst  1.150 23.520 0,049 
Nijkerk  1.880 38.700 0,049 
Hattem  560 11.700 0,047 
Beuningen 1.190 25.080 0,047 
Nijmegen  7.510 159.520 0,047 
Apeldoorn  7.270 156.050 0,047 
Druten  840 18.020 0,046 
Wijchen  1.800 39.510 0,045 
Zevenaar  1.420 31.680 0,045 

 
  

Detailhandel naar regio, 1996-2005 
 
    
Regio 

 
Aantel banen 

2005 
Ontwikkeling 

1996-2003
Ontwikkeling 

2003-2005
Ontwikkeling 

1996-2005 
Sector 

aandeel 
       
Stedendriehoek 14.310 15,1% -2,6% 12,2% 9,3% 
Oost-Gelderland 13.360 16,3% -1,5% 14,6% 10,2% 
Arnhem/Nijmegen 30.340 13,9% -3,2% 10,3% 9,7% 
Rivierenland 9.540 20,5% -0,2% 20,3% 8,9% 
De Vallei 10.720 20,6% -2,6% 17,4% 9,3% 
Noordwest-Veluwe 8.750 22,1% -3,2% 18,2% 10,8% 
       
Gelderland 87.020 16,8% -2,4% 13,9% 9,6% 
    

 De detailhandelsector levert haar diensten/producten vrijwel uitslui-
tend aan consumenten. Verwacht mag worden dat de omvang van 
de detailhandelsector daarom in sterke mate samenhangt met de 
omvang van de bevolking. Gerelateerd aan de omvang van de be-
volking geldt voor totaal Gelderland dat per inwoner ongeveer 0,044 
arbeidsplaats in de detailhandel te vinden is. Gemeenten met een 
waarde hoger dan 0,044 huisvesten dus relatief veel detailhandel. 
De gemeente Duiven is in deze koploper. 
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Starters1 
 
Het aantal bedrijven is de afgelopen jaren steeds toegenomen. De 
toename loopt daarmee niet parallel aan de werkgelegenheidsont-
wikkeling. In de periode 1996-2001 overtrof de werkgelegenheids-
groei die van het aantal bedrijven, vanaf 2002 nam het aantal be-
drijven wel toe maar was er nauwelijks sprake van werkgelegen-
heidstoename of zelfs banenverlies 

 
 

 

 
 Bron: PWE Gelderland 2005 

 
 
 
 

 Ten opzichte van 1996 valt met name de enorme toename van het 
aantal kleine bedrijven op. Het aantal bedrijfjes in de grootteklassen 
01/02 is toegenomen van 37.900 (1996) tot 54.300. Het aandeel 
kleine bedrijven groeide in de periode 1996-2005 van 41% naar 
48% van de bedrijvenpopulatie. In termen van banen is de bijdrage 
aan de groei aanzienlijk minder spectaculair. Het werkgelegen-
heidsaandeel groeide met 1,2%-punt tot 7,5% van de totale werkge-
legenheid. 
 
 
 
 
 
1 Integraal overgenomen uit de PWE-rapportage 2005 
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Bedrijven en banen maar grootteklasse, 1996 en 2005 
 
            Bedrijven             Banen 
  1996 2005 1996 2005
      
 
01 Alleen kleine banen (<12 uur) 4.960 7.100 5.480 10.730
02 1 werkzame persoon 32.950 47.180 43.320 56.760
03 2 t/m 4 werkzame personen 36.160 35.210 120.810 115.040
04 5 t/m 9 werkzame personen 9.260 11.540 76.680 95.050
05 10 t/m 19 werkzame personen 5.150 6.170 89.290 102.730
06 20 t/m 49 werkzame personen 3.130 3.810 114.880 140.240
07 50 t/m 99 werkzame personen 1.080 1.200 87.190 98.070
08 100 of meer personen 790 970 238.460 283.350
      
 Alle grootteklassen 93.480 113.170 776.130 901.980
   

 
 In alle klassen is zowel het aantal bedrijven toegenomen als het aan-

tal banen. Uitzondering hierop vormt de klasse bedrijven met 2-4 per-
sonen; zowel het aantal bedrijven als het aantal banen is hier terug-
gelopen. Dat blijkt zijn oorzaak voor een groot deel te hebben in krim-
pende bedrijven die weer “terugvallen” naar de status van 1 mansbe-
drijf 
 

 

 
  

 De enorme groei van het aantal kleine bedrijven blijkt de oorzaak te 
zijn van de daling van de gemiddelde bedrijfsgrootte. Worden kleine 
bedrijven buiten beschouwing gelaten dan blijkt zelfs sprake te zijn 
van een toename van de gemiddelde bedrijfsomvang van 13,1 naar 
14,2 personen per bedrijf.  

 

Verdeling bedrijven naar omvang 1996-2005
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Aantal nieuwe bedrijven, gestopte bedrijven en netto ontwikke-
ling 1996-2005 

 

 

 
Aantal nieuwe

 bedrijven
Aantal gestopte

 bedrijven

 
Ontwikkeling 

    
2004-2005 9.430 7.330 2.100 
2003-2004 7.080 6.660 420 
2002-2003 7.600 6.330 1.260 
2001-2002 8.190 6.310 1.870 
2000-2001 8.870 6.800 2.070 
1999-2000 9.470 7.750 1.710 
1998-1999 7.840 3.960 3.890 
1997-1998 7.410 3.790 3.630 
1996-1997 6.010 3.270 2.740 
    
1996-2005 71.890 52.200 19.690 
Gemiddeld 7.990 5.800 2.190 

 
 Achter de groei van het totale aantal bedrijven zit een enorme dy-

namiek van starters, stoppers en verhuizers van en naar Gelder-
land. Sinds 1996 werden ongeveer 72.000 nieuwe vestigingen in 
het bedrijvenbestand opgenomen maar ook 52.000 afgevoerd. Ge-
middeld genomen kwamen er jaarlijks bijna 8.000 nieuwe bedrijven 
bij en vielen er 5.800 af, een netto toename van bijna 2.200 bedrij-
ven. Het aandeel starters op het totale aantal bedrijven fluctueert 
jaarlijks tussen de 6% en 9%. Het aandeel afvallers tussen de 4% 
en 7% 

 
 
Aandeel starters/stoppers naar sector t.o.v. totaal aantal bedrij-
ven (gemiddeld 1996-2005)1  
 

Sector starters stoppers

A Landbouw/Visserij 1,6% 3,5%
D Industrie 7,0% 5,1%
F Bouwnijverheid 10,3% 4,9%
GA Groothandel 9,5% 7,7%
GB Detailhandel/autohandel 6,7% 6,2%
H Horeca 6,1% 5,6%
I Vervoer, opslag en communicatie 8,4% 6,4%
J Financiële instellingen 7,0% 7,1%
K Zakelijke dienstverlening 12,9% 7,3%
L Openbaar bestuur 1,4% 4,4%
M Onderwijs 5,9% 4,0%
N Gezondheidszorg 5,3% 2,6%
O Overige dienstverlening 9,4% 5,3%
    
 Alle sectoren 7,7% 5,6%
 

1 De sectoren nutsbedrijven en delfstoffenwinning zijn niet opgenomen 
wegens het geringe aantal bedrijven 



 61 

 
 De sectoren laten een aanzienlijk uiteenlopend beeld zien wat be-

treft dynamiek. De zakelijke dienstverlening kent relatief veel star-
ters, maar daar staat tegenover dat ook een groot deel van de be-
drijvigheid jaarlijks wordt beëindigd. Ook in absolute termen zit in de 
zakelijke dienstverlening de grootste dynamiek. Over de periode 
1996-2005 werden in deze sector bijna 20.000 nieuwe bedrijven ge-
teld maar vielen er ook bijna 11.000 om. De bouwnijverheid en de 
overige dienstverlening kennen eveneens veel nieuwe bedrijven 
maar daar is de uitval betrekkelijk gering. De sectoren landbouw en 
openbaar bestuur kennen een zeer laag aantal starters dat zelfs 
wordt overtroffen door het aantal bedrijfsbeëindigingen.  
 
Ten aanzien van de landbouw geldt dat daarbij ook sprake is ge-
weest van fors banenverlies, bij de overheid speelt concentratie een 
belangrijke rol; vestigingen worden samengevoegd, meestal zonder 
dat het aantal banen afneemt 
 

 
Bedrijvenpopulatie 1996 uigezet tegen stand 20051 

 
 
Grootte 
klasse 
1996 

 
Grootte 
klasse 

2005 
01 02 03 04 05 06 07 08

Bestaat 
niet 

meer
Totaal 
1996  

Sterfte  
percentage 

01 825 684 552 188 131 107 29 12 2419 4947  48,9% 
02 1613 11903 5492 453 90 12 1  13387 32951  40,6% 
03 744 5249 14256 3367 481 59 4 2 11995 36157  33,2% 
04 47 241 1376 3390 1691 228 13 3 2274 9263  24,5% 
05 12 32 151 664 1981 1044 64 11 1190 5149  23,1% 
06 4 6 22 85 335 1475 416 44 747 3134  23,8% 
07   5 7 23 166 435 220 219 1075  20,4% 
08 1 4 3 4 4 15 64 560 134 789  17,0% 
        
Totaal 
2005 3246 18119 21857 8158 4736 3106 1026 852 32365 93465  34,6% 
        

 
 

 Wordt het bedrijvenbestand van 1996 gevolgd in de loop van de tijd 
dan blijkt een groot deel van de bedrijvigheid uit dat jaar inmiddels 
niet meer te bestaan. In de tabel op de voorgaande pagina is aan-
geven hoe de stand van zaken in 2005 is van de bedrijvenpopulatie 
van 1996.  
 
 
1 Toelichting op de tabel: in de rijen kan gelezen worden waar de bedrijven 
die in een bepaalde grootteklasse in 1996 vielen terecht zijn gekomen in 
2005. Het licht gearceerde deel betreft bedrijven die in 2005 kleiner zijn ge-
worden (in een lagere grootteklasse vallen) of zelfs niet meer bestaan. Het 
donker gearceerde deel betreft bedrijven die groter zijn geworden. De witte 
diagonaal betreft bedrijven die in omvang gelijk zijn gebleven, beide jaren 
dezelfde grootteklasse 
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 In 1996 werden 93.470 bedrijven geregistreerd. Het overgrote deel 
van deze bedrijven telde tussen de 2 en 4 werkzame personen 
(grootteklasse 03). Van deze bedrijven waren er ruim 32.000 bedrij-
ven er in 2005 niet meer; een uitval van 35%. Vooral bij de kleine 
bedrijven was de uitval groot. Van de bedrijven met alleen kleine 
banen is de helft verdwenen, van de eenmansbedrijven is 41% ver-
dwenen. Voor de 36.000 bedrijven uit de grootteklasse 03 geldt dat 
er in 2005 ongeveer 12.000 zijn verdwenen, ongeveer 14.000 zijn 
nog even groot, 3.800 zijn groter geworden maar bijna 6.000 zijn 
kleiner geworden; een aanzienlijk deel van de bedrijven in deze 
klasse in “teruggevallen” tot éénmansbedrijf. 
 
Als gekeken wordt naar de bedrijven die gestart zijn (incl. bedrijven 
die naar Gelderland verhuisd zijn) in 1996 dan blijkt het uitvalper-
centage nog hoger te zijn. Maar liefst 43% van de bedrijven die in 
1996 gestart zijn bestaan in 2005 niet meer. 
 

 
Bedrijven gestart in 1996 uitgezet tegen stand 2005  
 
 
Grootte 
klasse 
1996 

 
Grootte 
klasse 

2005 
01 02 03 04 05 06 07 08

Bestaat 
niet 

meer
Totaal 
1996  

Sterfte  
percentage 

01 98 80 39 16 3 6 2 2 251 497  50,5% 
02 148 1117 447 44 13 4  1 1326 3100  42,8% 
03 56 230 589 159 34 11 1  742 1822  40,7% 
04 4 8 50 89 42 9  1 126 329  38,3% 
05 1 3 5 14 28 26 1  74 152  48,7% 
06 1 1 2 4 10 23 8  26 75  34,7% 
07      1 1 8 5 9 24  37,5% 
08       1 1 4  6  0,0% 
        
Totaal 
2005 308 1439 1132 326 131 81 21 13 2554 6005  42,5% 
        

 
 

  
Van het aantal gestarte bedrijven valt jaarlijks een aanzienlijk aantal 
af. Elk jaar valt tussen de 5% en 10% af van de resterende populatie. 
Het gaat daarbij dan vooral om de relatief kleine bedrijven 
 
Wanneer startende bedrijven gevolgd worden op werkgelegenheids-
ontwikkeling wordt duidelijk dat in eerste instantie sprake is van een 
lichte groei van de werkgelegenheid, maar dat daarna het aantal ba-
nen bij de betrokken bedrijven gestaag afneemt. In de grafiek is voor 
een aantal startjaren aangegeven hoe de werkgelegenheidontwikke-
ling verloopt. Voor alle startjaren blijkt de ontwikkeling hetzelfde 
beeld op te leveren, wel ligt het niveau van jaar tot jaar anders waar-
bij met name het grote aantal starters in 1998 opvalt. 
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Overleving van aantal  gestarte bedrijven naar 
jaargang
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 Ruimtelijke spreiding starters 

 
Voor de beoordeling in hoeverre een regio een succesvolle broed-
plaats is voor nieuwe bedrijvigheid kan een indicatie verkregen wor-
den via het aantal startende bedrijven. Daartoe is hier gekeken naar 
het totaal aantal gestarte bedrijven sinds 2000 en is alleen gekeken 
naar bedrijven die nog bestaan. 

 
 

Aantal bedrijven en starters naar regio 
 
   
Regio Aantal  

bedrijven 
 2005 

Starters sinds 
2000 die in 

2005 nog
 bestaan

Aandeel in
aantal 

bedrijven

Aandeel 
in starters 

Percentage
starters t.o.v. 
totale bedrij-

ven populatie

Arnhem/Nijmegen 34.760 12.440 30,7% 34,0% 35,8%
De Vallei 14.750 4.770 13,0% 13,0% 32,3%
Noord Veluwe 10.770 3.270 9,5% 8,9% 30,4%
Achterhoek 18.230 4.700 16,1% 12,8% 25,8%
Rivierenland 17.020 5.580 15,0% 15,2% 32,8%
Stedendriehoek 17.630 5.850 15,6% 16,0% 33,2%
      
Gelderland 113.170 36.620 100,0% 100,0% 32,4%
   

 
 

 De bedrijvenpopulatie van 2005 bestond uit 113.200 bedrijven 
waarvan er 36.620 gestart zijn na 1999. Dat is bijna een derde van 
de bedrijvenpopulatie. Bij de regionale verdeling valt op de regio 
Arnhem/Nijmegen relatief gunstig scoort; het aandeel in het totaal 
aantal starters ligt met 34% boven het aandeel bedrijven (30,7%) 
dat de regio uitmaakt van het totaal. Ook het percentage starters ligt 
met 35,8% boven het Gelderse gemiddelde. Aan de andere kant 
valt op dat de Achterhoek juist sterk achterblijft ten aanzien van het 
aantal starters.  
De voorgaande cijfers komen in een wat ander licht te staan als ook 
naar het aantal opgeheven bedrijven wordt gekeken. Ook dan blijkt 
de regio Arnhem/Nijmegen hoog te scoren en blijft de regio Achter-
hoek achter. 
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Aantal bedrijven en stoppers naar regio 
 
 
Regio Aantal  

bedrijven 
 2005 

Starters sinds 
2000 die in 

2005 nog
 bestaan

Aandeel in
aantal 

bedrijven

Aandeel 
in starters 

Percentage
starters t.o.v. 
totale bedrij-

ven populatie

Arnhem/Nijmegen 34.760 11.850 30,7% 33,1% 34,1%
De Vallei 14.750 4.510 13,0% 12,6% 30,6%
Noord Veluwe 10.770 3.340 9,5% 9,3% 31,0%
Achterhoek 18.230 4.980 16,1% 13,9% 27,3%
Rivierenland 17.020 5.340 15,0% 14,9% 31,4%
Stedendriehoek 17.630 5.780 15,6% 16,1% 32,8%
      
Gelderland 113.170 35.790 100,0% 100,0% 31,6%
   

 
 

 Blijkbaar kent de regio Arnhem/Nijmegen een relatief grote bedrij-
vendynamiek terwijl de regio Achterhoek een betrekkelijk geringe 
dynamiek kent. Dat beeld wordt bevestigd als naar de gemiddelde 
leeftijd1 van de bedrijven wordt gekeken. De gemiddelde leeftijd van 
bedrijven in Gelderland komt uit op ongeveer 18 jaar; in Oost Gel-
derland is dat maar liefst 23 jaar. Zowel voor grote als voor kleine 
bedrijven geldt dat in de Achterhoek de gemiddelde leeftijd hoger is. 
De regio Arnhem/Nijmegen kent de jongste bedrijvenpopulatie met 
een gemiddelde leeftijd van 15 jaar. Hier geldt dat vooral de kleine 
bedrijven relatief jong zijn. Gesteld kan worden dat hoe groter het 
bedrijf hoe hoger de gemiddelde leeftijd is. Voor een groot deel 
heeft dat te maken met de overheid en gezondheidszorg; hier is 
sprake van relatief grote vestigingen waar betrekkelijk weinig van 
worden gestart en opgeheven. 

 
Gemiddelde leeftijd in jaren van bedrijven naar regio en grootteklasse 

 
Regio 01 02 03 04 05 06 07 08 Totaal
      
Stedendriehoek 13 12 22 24 28 30 34 39 18
Achterhoek 16 18 27 25 30 33 39 44 23
Arnhem/Nijmegen 11 10 17 21 25 30 35 38 15
De Vallei 14 14 22 20 24 27 33 39 19
Rivierenland 13 12 21 22 24 28 30 36 17
Noord Veluwe 14 14 22 23 27 31 35 39 19
           
Gelderland 13 13 21 22 26 30 34 39 18
     

 
  

Ondanks de nuanceringen ten aanzien van de dynamiek in de Ach-
terhoek moet geconstateerd worden dat de netto groei van bedrij-
ven in die regio wat achterblijft. In de periode 2000-2005 groeide 
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het aantal bedrijven in Gelderland met 7,3%. In de Achterhoek bleef 
de netto toename beperkt tot 650 bedrijven, een groei van 3,7%. De 
regio Arnhem-Nijmegen telde met een groei van 9,2% de meeste 
toename van het aantal bedrijven. 
 
De gemeente Arnhem leverde in de periode 2000-2005 veruit de 
meeste starters op; 3.100. Dat is 40% van de bedrijvenpopulatie in 
Arnhem. Maar ook in Apeldoorn (3.000) en Nijmegen (2.850) wer-
den veel starters geteld. De gemeenten Oost-Gelre, Berkelland en 
Bronckhorst voeren de lijst aan van gemeenten waar relatief weinig 
startende bedrijven waren. 
. 
1 In het PWE-register wordt bijgehouden wanneer een bedrijf in het bestand 
is opgenomen. Omdat het bestand in de huidige vorm pas sinds 1986 wordt 
bijgehouden is voor veel bedrijven de startdatum volgens Kamer van Koop-
handel overgenomen, echter lang niet altijd is de juiste startdatum bij de 
PWE bekend. Met name bij oudere bedrijven is dat vaak onduidelijk. Daar-
om is als vroegste startdatum 1950 gehanteerd. Dat heeft voor vergelijking 
tussen regio’s en grootteklassen geen bezwaar. Voor het vaststellen van de 
exacte gemiddelde leeftijd zal dat leiden tot een onderschatting.  

 
   
Regio 
 

Bedrijven 
2000

Bedrijven 
2005

Toename 
absoluut 

In % 
 

     
Stedendriehoek 16.350 17.630 1.290 7,9% 
Achterhoek 17.580 18.230 650 3,7% 
Arnhem/Nijmegen 31.820 34.760 2.940 9,2% 
Rivierenland 15.800 17.020 1.220 7,7% 
De Vallei 13.670 14.750 1.080 7,9% 
Noord Veluwe 10.220 10.770 550 5,4% 
     
Gelderland 105.440 113.170 7.730 7,3% 
   

 
  

De bijdrage aan de totale werkgelegenheid van kleine bedrijven is 
weliswaar (nog) niet erg hoog, maar er is een sterke toename van 
dit soort bedrijven. Het belang van kleine bedrijven neemt toe.  
Een groot deel van de kleine bedrijven blijkt het in de loop van de 
tijd het niet te redden. Het lijkt daarom zinvol nadere te onderzoe-
ken wat hiervan de oorzaken zijn, of dat als problematische gezien 
moet worden en zonodig te bekijken wat de mogelijkheden zijn om 
bedrijven te ondersteunen.  
. 
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 Recreatie en Toerisme  

 
Inleiding 
 
Gelderland is een populaire provincie voor een vakantie. Jaarlijks 
worden bijna 3,5 miljoen vakanties in deze provincie doorgebracht. In 
2005 gaat het daarbij om 2.993.000 binnenlandse vakanties en om 
360.000 vakanties van buitenlanders. Gelderland is veruit de belang-
rijkste provincie voor binnenlandse vakanties. De bestedingen tijdens 
deze binnenlandse vakanties bedragen in Gelderland in de periode 
2002-2005 gemiddeld bijna 430 miljoen euro per jaar. Ruim één op de 
twintig Gelderse arbeidsplaatsen hangt samen met de sector recreatie 
en toerisme. Deze sector is met bijna 50.000 banen vertegenwoordigd 
in Gelderland.  
Ongeveer 14% van alle Nederlandse logiesaccommodaties is te vin-
den in Gelderland (1007 accommodaties in 2006). Het grootste deel 
hiervan ligt op de Veluwe (45%) en in de Achterhoek (33%).  
Ruim eenvijfde van de totale oppervlakte die in Nederland in gebruik 
is voor verblijfsrecreatie bevindt zich in Gelderland. Het grootste deel 
hiervan (60% oftewel ruim 2400 hectare) is gelegen op de Veluwe. In 
de Achterhoek is ruim 800 hectare beschikbaar voor verblijfsrecreatie. 
Dit is één vijfde van het provinciale totaal.  
Nederlanders maken in totaal ruim 113 miljoen dagtochten met als 
bestemming Gelderland (2001/2002). Hierbij wordt 1,3 miljard euro 
uitgegeven. 
 
In de volgende paragrafen wordt kort ingegaan op een aantal van bo-
venstaande kenmerken en ontwikkelingen ten aanzien van de sector 
recreatie en toerisme in Gelderland. 
 
Binnenlandse vakanties 
 
Met een marktaandeel van gemiddeld 17,1% in de periode 2000-2005 
is Gelderland onder de binnenlandse toeristen – zowel bij de korte als 
bij de lange vakanties- veruit de populairste vakantieprovincie de af-
gelopen jaren. Noord Brabant en Limburg volgen met een aandeel 
van respectievelijk 12,1 en 11,5%. Het totaal aantal binnenlandse va-
kanties in Nederland is in de periode 2003-2005 afgenomen, met na-
me in het laatste jaar (-4%). In Gelderland was in 2004 sprake van 
een toename gevolgd door een afname het afgelopen jaar. Er worden 
in Gelderland in 2005 ca. 3 miljoen binnenlandse vakanties doorge-
bracht. 
 
Het marktaandeel van alle binnenlandse vakanties neemt in Gelder-
land in de periode 2003-2005 toe van 17,1% in 2003 tot 17,5% in 
2004, gevolgd door een afname in 2005 tot 17,3%. Bij de toeristische 
vakanties – dit zijn alle vakanties exclusief de vaste standplaatsva-
kanties- zien we een tegengesteld beeld. Het marktaandeel neemt in 
genoemde periode eerst af van 16,3% (2003) tot 16,2% (2004), ge-
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volgd door een toename in 2005 tot 16,5%. Het totaal aantal toeristi-
sche vakanties in Gelderland schommelt rond de 2,2 miljoen. 

 Bron: Continu Vakantie Onderzoek 

 
 Binnen Gelderland neemt de Veluwe de belangrijkste plaats in, ge-

volgd door de Achterhoek. Ruim één op de tien binnenlandse vakan-
ties in Nederland wordt op de Veluwe doorgebracht. Bij de gepre-
senteerde regio’s is uitgegaan van de gebiedsindeling zoals die be-
leidsmatig sinds enkele jaren gehanteerd wordt (”Mooi dichtbij” uit-
werkingsnota recreatie en toerisme; 12 november 2003). Met name 
de toeristengebieden Veluwe en Arnhem/Nijmegen wijken af van de 
oorspronkelijke indeling van toeristengebieden zoals die daarvoor 
gebruikt werd.  
 
In de bijlage is het aantal binnenlandse vakanties weergegeven con-
form de indeling van toeristengebieden zoals het CBS die hanteert. 
De provincie Gelderland streeft er naar de Veluwe op nummer 1 te 
krijgen van de binnenlandse vakantie bestemmingen. De Veluwe 
heeft in de periode 2003-2005 de achterstand op de Noordzeekust 
verkleind en neemt sinds 2002 de 2e plaats in. In absolute zin is 
echter nauwelijks of geen sprake van groei in de periode 2003-2005. 
De relatieve afname ten opzichte van het voorgaande jaar bedraagt 
in 2005 op de Veluwe -7%. Landelijk was de teruggang bijna -4%. 
 
Ook bij de presentatie van de uitkomsten volgens de provinciale in-
deling van toeristengebieden zien we een soortgelijk beeld. In 2005 
is - na een lichte toename in 2004 - het aantal binnenlandse vakan-
ties iets gedaald tot 1.870.000 
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Binnenlandse vakanties (X 1.000) Gelderse toeristengebieden 1), Gelderland en Nederland, 2002-
2005 en gemiddelde 2002-2005 
 

Regio/Periode 2002 
 

2003 2004 2005 gemiddelde 
2002-2005 

Veluwe 1852 1910 1949 1870 1895 

Achterhoek 625 655 667 617 641 

Arnhem/Nijmegen 392 439 455 414 425 

Rivierengebied 115 95 73 92 94 

Gelderland 2985 3098 3143 2993 3055 

Nederland 18710 18091 17979 17314 18023 
 
1) In de jaren 2002 tot en met 2004 is Brummen opgenomen bij de Achterhoek i.p.v. de Veluwe; Druten is op-
genomen bij Arnhem/Nijmegen i.p.v. het Rivierengebied. De voormalige gemeente Didam is in 2005 i.v.m. her-
indeling samengevoegd met de gemeente Bergh. De nieuwe gemeente Montferland behoort tot het toeristen-
gebied Achterhoek. Didam maakte in de jaren 2002 tot en met 2004 deel uit van het toeristengebied Arn-
hem/Nijmegen.  
 
Bron: Continu Vakantie Onderzoek / Bewerking Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland 

 
 
 

 De belangrijkste herkomstprovincies van vakantiegangers in Gelder-
land zijn Noord- en Zuid-Holland (respectievelijk 18 en 29% van de 
toeristische vakanties). Ook Noord-Brabant is een duidelijke her-
komstprovincie voor Gelderland, 10% van de binnenlandse toeristen 
in Gelderland komt uit deze provincie. Het aantal toeristische vakan-
tiegangers uit de eigen provincie (13% in 2005) bevindt zich hier net 
boven. 
 
Opvallend zijn de verschillen tussen de regio’s. Op de Veluwe ko-
men significant meer vakantiegangers uit Zuid-Holland (31%), terwijl 
het aantal vakantiegangers uit Gelderland zelf wat achterblijft (10%). 
Bijna een vijfde (18%) van alle binnenlandse vakantiegangers in de 
Achterhoek (wederom exclusief vaste standplaatsen) komt uit de ei-
gen provincie. Daarnaast wordt de Achterhoek vaak bezocht door 
Noord- en Zuid Hollanders (respectievelijk 15 en 29%). Het KAN ge-
bied ontvangt ook relatief veel vakantiegangers uit de eigen provin-
cie. Het aantal vakantiegangers uit Noord- en Zuid–Holland ligt iets 
onder het Gelderse gemiddelde. Daarnaast is het aandeel vakantie-
gangers uit Noord–Brabant (13%) in dit gebied wat groter dan het 
provinciale gemiddelde van 10%. 
 
Van alle binnenlandse vakanties in Nederland wordt bijna een kwart 
(24%) op een vaste standplaats doorgebracht. Het hoge aandeel 
vaste standplaatsvakanties in Gelderland (27,3%) wordt verklaard 
doordat op de Veluwe 33% van de vakanties een vaste standplaats-
vakantie is. 
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 In 2005 werden in Gelderland ruim 1,5 miljoen korte (2 tot en met 4 
dagen) binnenlandse vakanties doorgebracht en bijna even zoveel 
(1,47 miljoen) lange vakanties van 5 dagen of meer. Deze verdeling 
komt vrijwel overeen met de landelijke verhouding van korte en lan-
ge vakanties. 
Het grootste aandeel binnen de lange vakanties komt voor rekening 
van vakanties met een duur van 5 tot en met 8 dagen. Deze catego-
rie neemt zowel in Gelderland als in Nederland eenderde van alle 
doorgebrachte vakanties voor haar rekening. Binnenlandse vakan-
ties met een vakantieduur van 9 tot en met 15 dagen hebben in bei-
de genoemde regio’s een aandeel van ruim 10%. Vakanties met een 
verblijfsduur van 16 dagen of langer komen met 6 procent het minst 
voor.  
 
Dagrecreatie 
 
Het CBS houdt eens in de vijf jaar een onderzoek naar dagrecreatie. 
De meest recente cijfers hebben betrekking op 2001/2002. Neder-
landers maakten in dat jaar bijna één miljard dagtochten1 vanaf het 
huisadres.  
 
Een kleine 12% van deze dagtochten wordt in Gelderland doorge-
bracht. In totaal worden ruim 113 miljoen dagtochten in Gelderland 
doorgebracht. Dagrecreanten in Gelderland gaven hierbij bijna 1,3 
miljard euro uit. Ten opzichte van 1995/1996 is het aantal dagtoch-
ten naar Gelderland toegenomen met 6%.  
 
 
1 Een dagtocht is een recreatieve activiteit buitenshuis van minimaal 2 uur, 
zonder overnachting 

 
Aantal binnenlandse toeristische vakanties absoluut x 1000 (en in %) naar landsdeel van her-
komst, Gelderse toeristengebieden en Gelderland, 2005 
 
Toeristengebied /  
landsdeel 

Gelderland Oost  
(Overijssel,Flevo-

land) 

Noord 
(Friesland,Groning-

en,Drente) 

West 
(Noord- en Zuid-

Holland,Utrecht)  

Zuid 
(Limburg, Noord-

Brabant, Zeeland) 

Totaal 

Veluwe 128 (10%) 101(8%) 113 (9%) 727 (58%) 192 (15%) 1261 (100) 

Achterhoek 90 (18%) 27 (5%) 51 (10%) 281 (55%) 59 (12%) 507 (100) 

Arnhem/Nijmegen 53 (15%) 21 (6%) 27 (8%) 177 (50%) 78 (22%) 357 (100) 

Rivierengebied 11 (22%) 3 (6%) 0 (1%) 27 (55%) 7 (14%) 49 (100) 

Gelderland 282 (13%) 152 (7%) 192 (9%) 1211 (56%) 337 (16%) 2174 (100) 
 
Bron: Continu Vakantie Onderzoek / Bewerking Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland 
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Op het gebied van de dagrecreatie is de positie van Gelderland veel 
minder prominent dan bij de binnenlandse vakanties. Op zich is dit 
overigens niet zo vreemd. Immers, ruim 80% van de dagjes uit in 
Gelderland wordt namelijk gemaakt door de eigen inwoners. Inwo-
ners van de aangrenzende provincies Utrecht, Brabant en Overijssel 
maken in totaal ruim 12,5 miljoen dagtochten in Gelderland. Activitei-
ten die in Gelderland zoal worden ondernomen zijn toeren, toe-
schouwer/ begeleider bij sport, sport en sportieve recreatie, recrea-
tief winkelen en bezoek aan een attractiepunt.  
 
Gelderland is een populaire fietsprovincie. Uit recent onderzoek 
komt naar voren dat Gelderland voor recreatieve fietsers de meest 
aantrekkelijke fietsprovincie is. Noord-Brabant volgt op de voet als 
tweede. Limburg blijkt op enige afstand derde in populariteit gevolgd 
door Drenthe. Dat is de uitslag van een onderzoek, dat de fietsweb-
site fietsen.123.nl de afgelopen weken onder haar  bezoekers heeft 
verricht. 
 
Behalve voor fietsers is Gelderland ook de meest populaire wandel-
provincie van Nederland. Daarbij is, net als bij het recreatieve fiet-
sen, ook voor alle wandelaars de Veluwe de meest geliefde regio. 
Dit blijkt uit het in 2005 gehouden Trendbox-onderzoek "Nationale 
Wandelmonitor". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Buitenlandse vakanties 
 
In de periode 2000-2005 bezochten zo’n 3,5% van alle buitenlandse 
vakantiegangers Gelderland. In 2005 waren dat er ruim 360.000 bui-
tenlanders. Nationaal hebben ruim 10 miljoen buitenlandse gasten 
een of meerdere nachten doorgebracht in een Nederlandse logies-
accommodatie.  

 
Buitenlandse gasten en buitenlandse overnachtingen in Nederlandse logiesaccommodaties, Gel-
derland en Nederland, 2000-2005 
 
 Gasten uit buitenland (x 1000) Overnachtingen van gasten uit buitenland  

(x 1000) 

Jaartal Gelderland Nederland Gelderland Nederland 

2000 366 10003 995 27261 

2001 309 9500 885 25502 

2002 317 9595 951 26368 

2003 345 9181 1000 25342 

2004 312 9646 851 25385 

2005 361 10012 1039 25210 
 
Bron: CBS, Statistiek Logiesaccommodaties 
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Gelderland heeft als vakantieprovincie voor buitenlandse gasten 
geen grote betekenis. Wel is 2005 een goed jaar geweest voor Gel-
derland t.o.v. 2004. Het aantal buitenlandse gasten nam toe met 16 
% tegenover een landelijke toename van 3,8%. Het aantal overnach-
tingen steeg met 22% in de provincie, terwijl landelijk sprake was 
van een afname met 0,7%. In de Achterhoek is ten opzichte van 
2004 sprake van een forse toename van het aantal Duitse vakantie-
gangers met 45%. 
 
Bestedingen 
 
De bestedingen tijdens binnenlandse vakanties bedragen in Gelder-
land in de periode 2002-2005 gemiddeld bijna 430 miljoen euro per 
jaar. Het toeristengebied Veluwe neemt gemiddeld ca. 60% van het 
Gelderse totaal voor haar rekening. Het aandeel van de Achterhoek 
bedraagt bijna 23% in de afgelopen periode. De totale bestedingen 
nemen zowel in Gelderland als in Nederland af. In de periode 2002-
2005 bedraagt de totale afname in Nederland -14,4%. In Gelderland 
is de afname bijna identiek (-13,2%). Overigens zijn de uitkomsten 
van 2003 en volgende jaren, als gevolg van vernieuwde opzet van 
het Continu Vakantie Onderzoek, niet zonder meer vergelijkbaar met 
de cijfers van de voorgaande jaren. In de periode 2003-2005 be-
draagt de totale afname in Nederland -5,6%. In Gelderland bedraagt 
de afname dan bijna het dubbele (-10,7%). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
De totale toeristische en recreatieve bestedingen worden voor Nederland 
geschat op 26 miljard euro. Voor Gelderland komt de raming uit op 2,9 
miljard. Het Gelderse aandeel bedraagt daarmee 11%. Het betreft hier de 
som van alle bestedingscategorieën (binnenlandse dag- en verblijfsre-
creatie, inkomend toerisme, binnenlandse bestedingen van uitgaand toe-
risme via reisbemiddeling en bestedingen aan toeristisch-recreatieve 
goederen in Nederland). 

 
Bestedingen aan binnenlandse vakanties (X miljoen euro) Gelderse toeristengebieden1, Gelderland 
en Nederland, 2002-2005 en gemiddelde 2002-2005 
 
Regio/Periode 2002 2003 2004 2005 gemiddelde 

2002-2005 

Veluwe 273,8 265,4 242,7 239,4 255,3 

Achterhoek 103,8 100,0 97,7 84,3 96,5 

Arnhem/Nijmegen 69,5 70,6 62,4 61,8 66,1 

Rivierengebied 10,5 8,6 7,5 11,8 9,6 

Gelderland 457,7 444,7 410,3 397,3 427,5 

Nederland 2901 2630 2569 2483 2646 
 
1) In de jaren 2002 tot en met 2004 is Brummen opgenomen bij de Achterhoek i.p.v. de Veluwe; Druten is opge-
nomen bij Arnhem/Nijmegen i.p.v. het Rivierengebied. De voormalige gemeente Didam is in 2005 i.v.m. herinde-
ling samengevoegd met de gemeente Bergh. De nieuwe gemeente Montferland behoort tot het toeristengebied 
Achterhoek. Didam maakte in de jaren 2002 tot en met 2004 deel uit van het toeristengebied Arnhem/Nijmegen.  
 
Bron: Continu Vakantie Onderzoek / Bewerking Bureau Economisch Onderzoek Provincie Gelderland 
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Werkgelegenheid  
 
In toenemende mate wordt de toeristisch-recreatieve sector als een eco-
nomische pijler van betekenis gezien. Deze sector levert een substantiële 
bijdrage aan de werkgelegenheid. Ruim één op de twintig Gelderse ar-
beidsplaatsen hangt samen met de sector recreatie en toerisme.  

 

 
De werkgelegenheidsontwikkeling in deze categorie is voorspoedig ver-
lopen, zij het dat de laatste jaren een kentering is opgetreden. In de eer-
ste helft van de jaren negentig nam de toeristisch-recreatieve werkgele-
genheid aanzienlijk sneller toe ten opzichte van de totale Gelderse werk-
gelegenheid. In de tweede helft van de jaren negentig is het verschil veel 
minder pregnant geworden. Thans liggen de groeivoeten dichter bij el-
kaar. Het verschil met de totale werkgelegenheidsontwikkeling bedraagt 
0,4 procentpunt. De gemiddelde jaarlijkse groei bedraagt in de afgelopen 
periode 0,9%. Op de Veluwe en in de Achterhoek is de omvang van de 
toeristisch-recreatieve werkgelegenheid in de afgelopen periode het 
hardst gegroeid. In het Rivierengebied was echter de groei van de totale 
werkgelegenheid het hoogst. De groei van de toeristisch recreatieve 
werkgelegenheid was hier het laagst. De groeiverschillen tussen de re-
gio’s zijn echter relatief gering.  
 
In de bijlage is wederom de ontwikkeling van de (toeristisch-recreatieve) 
werkgelegenheid weergegeven, maar dan voor de wgr-regio’s van Gel-
derland. Op basis van deze rangschikking kunnen we zien dat de groei 
van de werkgelegenheid van de sector recreatie en toerisme op de Velu-
we zich vooral voor doet op de Noordwest Veluwe. Deze regio heeft 
eveneens het hoogste aandeel van de toeristisch recreatieve werkgele-
genheid van alle Gelderse regio’s. 
 
 
 
 
 
 
 

Werkgelegenheid recreatie en toerisme Gelderland, 
2000- 2005 (Bron: PWE Gelderland)
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Werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme in vergelijking met het algemeen totaal, toe-
ristengebieden van Gelderland, 2005 en gemiddelde jaarlijkse groei 2000/2005 
 
 werkgelegenheid R&T 2005 gemiddelde procentuele jaarlijkse werkge-

legenheidsgroei 2000/2005 

Toeristengebied banen (x1000) aandeel R&T in % 
totaal 

R&T 
% 

algemeen totaal 
% 

Veluwe 18,0 5,7 1,2 0,5 

Achterhoek 9,1 5,5 0,9 0,0 

Arnhem/Nijmegen 17,8 5,7 0,6 0,5 

Rivierengebied 4,9 4,6 0,5 1,0 

Gelderland 49,8 5,5 0,9 0,5 
 
Bron: Provinciale Werkgelegenheidsenquête, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Bijlage 1 
 
 
Werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme in vergelijking met het algemeen totaal, wgr gebieden 
van Gelderland, 2005 en gemiddelde jaarlijkse groei 2000/2005 
 
 werkgelegenheid R&T 2005 gemiddelde procentuele jaarlijkse werkgele-

genheidsgroei 2000/2005 

WGR-regio banen (x1000) aandeel R&T in % to-
taal 

R&T 
% 

algemeen totaal 
% 

Noord Veluwe 6,0 7,5 1,8 1,1 

De Vallei 5,4 4,6 0,5 0,1 

Stedendriehoek 8,3 5,4 0,7 0,3 

Achterhoek 7,3 5,6 1,3 0,1 

Arnhem/Nijmegen 17,8 5,7 0,6 0,5 

Rivierenland 4,9 4,6 0,5 1,0 

Gelderland 49,8 5,5 0,9 0,5 
 

Bron: Provinciale Werkgelegenheidsenquête, Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
 

 
 
 

 
Top 10 binnenlandse bestemmingen, 2003-2005 1 
 
 Aandeel (%) Aantal vakanties (x1000) 
  
 2003 2004 2005 2003 2004 2005 

1. Noordzeebadplaatsen 14 13 12 2.440 2.260 2070 

2. Veluwe en Veluwerand 12 12 12 2.130 2.140 1990 

3. Groningse, Friese en Drentse zandgronden 9 10 11 1.680 1.760 1820 

4. Oost-Brabant, Noord- en Midden-Limburg en Rijk van 
Nijmegen 8 10 

  
9 
 

1.480 1.780 1620 

5. West- en Midden-Brabant 9 10 9 1.640 1.770 1610 

6. Twente, Salland en Vechtstreek 8 8 8 1.530 1.440 1410 

7. Waddeneilanden 6 5 6 1.110 950 1060 

8. Zuid-Limburg 5 5 5 910 910 870 

9. Deltagebied 6 5 4 1.010 950 750 

10. IJsselmeerkust 5 5 4 820 810 680 

Overige bestemmingen 18 18 20 3.340 3.210 3430 

Totaal 100 100 100 18.090 17.980 17310 
 
1 De toeristengebieden (indeling CBS) zijn gerangschikt naar de uitkomsten van 2005 
Bron: Continu Vakantie Onderzoek 
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Bijlage 2: Toelichting op afbakening van de sectoren 
 
Het Gelderse economische beleid richt zich op een aantal speerpunten 
die zich niet zonder meer laten afbakenen door de traditionele bedrijfin-
deling zoals het CBS die heeft gedefinieerd in haar SBI-indeling (Stan-
daard Bedrijs Indeling, hoofdactiviteit). Helaas is deze laatste indeling 
toch de enige manier waarop bedrijven (en hun werkgelegenheid) be-
trekkelijk eenvoudig geïdentificeerd en gemonitord kunnen worden. Er is 
daarom steeds een vertaalslag gemaakt van “beleidsspeerpunt” naar 
SBI-codes. Dat heeft als consequentie dat soms bedrijven worden mee-
geteld die eigenlijk niet tot de beoogde speerpuntsector behoren maar 
op grond van een SBI-code wel geselecteerd zijn en soms bedrijven niet 
worden meegeteld omdat ze een SBI-code hebben die niet behoord tot 
de speerpuntsector. Op individueel bedrijfsniveau kan dat leiden tot ern-
stige fouten, op statistisch niveau zullen fouten elkaar uitmiddelen. 
Een andere complicatie is dat de vertalingen betrekkelijk arbitrair zijn en 
door verschillende onderzoekinstituten vanuit verschillende optiek bena-
derd worden en daarom tot verschillende resultaten kunnen leiden. Zo 
blijken er in de praktijk vele afbakeningen te zijn van de Creatieve Indu-
strie die allemaal leiden tot een iets verschillende omvang van de sector 
en daarmee ook tot een verschillend inzicht leiden over het belang (aan-
deel) van de sector in de totale bedrijvigheid. Overigens zijn de verschil-
len over het algemeen niet enorm groot en geven de ontwikkelingen over 
het algemeen dezelfde richting aan. Het is van groter belang dat bij een 
analyse in de loop de tijd en regionaal gedifferentieerd steeds dezelfde 
methodiek wordt gebruikt. 
 
Ook moet er op gewezen worden dat het gebruik van geconstrueerde 
indelingen in een aantal gevallen leidt tot dubbeltellingen; zo wordt de 
voedings- en genotmiddelenindustrie (SBI-93, 15) zowel gerekend tot de 
industrie als tot de food-sector. Wordt gesproken over de agro-sector 
dan hoort hier de voedings- en genotmiddelensector eveneens bij. Het is 
dus niet zonder meer mogelijk de hier onderscheiden sectoren te aggre-
geren tot één totaalsector. 
Bij de analyse van de cijfers in dit document is zo veel mogelijk aange-
sloten bij de indelingen die eerder gebruikt zijn in de verschillende PWE-
rapportages.  
 
 
Afbakening Food-sector in SBI-93 
 

Aantal bedrijven in 2005 
 

0111 Akkerbouw 315
01121 Teelt groent.bloem.champignons 890
01122 Teelt van boomkwekerijgewassen 270
0113 Fruitteelt 285
0121 Fokken en houden van rundvee 6514
0122 Fokken en houden graasdieren 168
0123 Fokken en houden van varkens 1560
0124 Fokken en houden van pluimvee 229
0125 Fokken en houden van dieren 217
0130 Akker/tuin comb.fokken dieren 1128
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01412 Dnstverl.akker- tuinbouw 710
0142 Dienstv. bij fokken van dieren 217
05012 Binnenvisserij 8
0502 Kweken van vis en schaaldieren 21
1511 Slachterijen (excl. pluimvee) 69
1512 Pluimveeslachterijen 20
15131 Verv snacks  en maaltijden 9
15132 Verv.vleeswaren( ex.snacks) 25
1520 Visverwerking 7
1531 Verv. van aardappelprodukten 4
1532 Verv. van fruit- en groentesap 1
1533 Groente- en fruitverwerking 14
1541 Verv. van ruwe olien en vetten 1
1542 Raffinage van olien en vetten 3
1543 Verv. van margarine 1
1551 Verv. van zuivelprodukten 27
1552 Bereiding van consumptie-ijs 10
1561 Verv.meel (excl.zetmeel) 14
1562 Verv. van zetmeel 1
1571 Verv. van veevoeder 50
1572 Verv. van voer voor huisdieren 12
1581 Brood- en banketfabrieken 234
1582 Banketfabrieken 15
1583 Verv. van suiker 1
15841 Verwerking van cacaobonen 1
15842 Verv.chocola en suikerwerk 13
1585 Verv. van deegwaren 3
1586 Koffiebranderijen etc. 5
1587 Verv. van azijn, specerijen 5
1588 Verv. van gehomogeniseerde 1
1589 Verv. ov. voedingsmid. n.e.g. 24
1591 Distilleerderijen 6
1592 Verv.ethylalcohol 2
1593 Vervaardiging van wijn 6
1594 Verv. v. cider en vruchtenwijn 1
1596 Bierbrouwerijen 1
1597 Mouterijen 1
1598 Verv. van mineraalwater/fris 2
20102 Verduurzamen van hout 4
2415 Verv. van meststoffen 4
2420 Verv. van landbouwchemical. 4
2441 Verv. farmaceutische grondst. 4
2931 Verv. v. landbouwtractoren 2
2932 Verv. van landbouwmachines 154
2953 Verv. van mach. VGM-ind. 25
5117 Handelsbem.voedingsmiddelen 112
51211 Grth. in granen 7
51212 Grth.zaden pootgoed peulvr. 25
51213 Grth.hooi, stro en ruwvoeders 19
51214 Grth. meng- en krachtvoeders 25
51215 Grth.diervoeder (excl ruwvoer) 19
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51216 Grth.plant- dierl.- olien 13
51217 Grth.akkerb.prod.en veevoeder 84
51218 Grth.in overige akkerbouwprod. 10
5122 Grth. in bloemen en planten 170
51231 Grth. in levend vee 267
51232 Grth.huisdieren,vissen,vogels 33
51311 Grth. in groenten en fruit 107
51312 Grth.consumptie aardappelen 24
51321 Grth.pluimvee,wild,gevogelte 35
51322 Grth. vlees en vleeswaren 90
51331 Grth. zuivelprod.spysolie.vet 36
51332 Grth. in eieren 41
5134 Grth. in dranken 101
5136 Grth. in suiker, chocolade 18
5137 Grth. in koffie, thee, cacao 26
51381 Grth. in snacks 13
51382 Grth. vis, schaal, weekdieren 20
51383 Gespec.grth.voedingsmiddelen 165
51384 Grth. bakkerijgrondstoffen 11
51385 Grth.grondst.halffab.voed.ind. 2
5139 Grth. in voedings- en genotmid 157
51552 Grth.bestr.mid.en kunstmest 36
5188 Grth. in landbouwmach. 183
7131 Verhuur van land-bosbouwmach. 11
73101 Speur-ontw.werk landb.vis. 98
74301 Keur.cont.agra.prod.voedingsm. 16
74873 Veilingen v.landbouwproducten 7

80302 
Wetenschappelijk onderwijs (alleen Wagenin-
gen 36

 
 
 
Afbakening Health-sector 
 
 

1588 Verv. van gehomogeniseerde prepa-
raten en dieetvoeding 

2441 Verv. farmaceutische grondst. 
2442 Verv. farmaceutische prod. 
33101 Tandtechnische bedrijven 
33102 Verv. v. med. apparaten 
3543 Verv. van invalidewagens 
51461 Grth. farmaceutische produkten 
51462 Grth.tandheelk.instr.verpl.art 
73103 Med.farm.speur- en ontw.werk 
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Bijlage 3 
 
Beroepsbevolking Nederland, Gelderland en de WGR-gebieden  (voor banen van 12 uur per 
week of meer), x 1.000 personen 
 

 NL GLD SDH ACH KAN RIV VAL NV 

1995 6613 782 157 126 279 98 88 71 

1996 6713 796 160 128 284 100 90 72 

1997 6877 817 164 131 290 103 92 74 

1998 6998 831 167 133 295 106 94 75 

1999 7143 847 175 135 301 108 95 77 

2000 7231 859 178 136 305 111 97 78 

2001 7340 872 180 137 310 113 99 79 

2002 7467 887 184 140 315 116 101 80 

2003 7556 899 186 141 319 117 103 81 

2004 7647 911 189 143 324 118 105 82 

2005 7647 913 189 142 325 118 106 82 

2006 7704 923 191 143 328 120 107 83 

2007 7781 933 193 145 332 121 109 84 

2008 7820 939 194 145 335 122 110 84 

2009 7859 944 195 145 337 123 110 84 

2010 7898 950 196 146 340 124 111 85 

2011 7938 956 197 146 342 125 112 85 
 
Bron Nederland:  
1995-2004 EBB, CBS; 2005-2011 Nieuwsbrief juni 2006 en Het groeipotentieel van de Nederlandse Econo-
mie tot 2011, CPB. Modificatie: Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
 
Bron regionale gegevens: 
1995-2004 Schatting Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland op basis van de EBB, CBS; 
2005-2011 Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
 

 
 
 
 
 



 80 

 
 
 

 
Werkgelegenheid Nederland, Gelderland en de WGR-gebieden  (voor banen van 12 uur per 
week of meer), x 1.000 personen 
 

 NL GLD SDH ACH KAN RIV VAL NV 

1995 6252 656 148 99 228 76 83 57 

1996 6407 674 149 101 235 79 86 59 

1997 6600 693 153 104 241 81 90 60 

1998 6816 723 160 108 251 84 94 62 

1999 7002 732 161 109 253 87 96 62 

2000 7178 749 166 110 262 88 98 64 

2001 7324 769 171 111 271 90 100 66 

2002 7342 769 172 110 272 91 100 66 

2003 7300 767 173 110 270 91 99 66 

2004 7185 768 171 111 270 92 99 65 

2005 7185 764 170 109 268 93 98 66 

2006 7314 779 173 111 273 95 100 67 

2007 7482 795 176 113 279 97 102 69 

2008 7512 797 176 113 279 98 102 69 

2009 7542 798 176 113 280 98 103 69 

2010 7573 802 177 113 281 99 103 70 

2011 7603 805 177 114 282 99 104 70 
 
Bron Nederland:  
1995-2004 CBS / CPB, 2005-2011 Nieuwsbrief juni 2006 en Het groeipotentieel van de Nederlandse Eco-
nomie tot 2011, CPB. Modificatie: Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
 
Bron regionale gegevens: 
1995-2005 PWE-Gelderland en LISA; 2006 Gelderland: voorlopige uitkomsten PWE Gelderland; WGR 2006: 
modelschatting; Prognoses 2007-2011: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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Werkloze beroepsbevolking Nederland, Gelderland en de WGR-gebieden  (voor banen van 12 
uur per week of meer), x 1.000 personen 
 

 NL GLD SDH ACH KAN RIV VAL NV 

1995 533 59 11 6 31 6 6 3 

1996 494 53 11 6 27 5 5 3 

1997 438 46 10 5 23 4 4 3 

1998 348 37 8 4 17 4 4 2 

1999 292 30 7 4 14 3 3 2 

2000 270 29 7 4 13 2 3 2 

2001 248 28 6 3 12 3 3 2 

2002 302 33 7 4 16 4 3 2 

2003 396 44 9 5 20 5 4 3 

2004 479 53 11 6 24 6 5 3 

2005 483 52 12 6 23 6 5 4 

2006 420 45 10 5 20 5 5 3 

2007 345 38 8 5 17 3 4 2 

2008 354 39 8 5 18 3 4 3 

2009 363 40 9 5 18 4 4 3 

2010 372 41 9 5 19 4 4 3 

2011 381 42 9 5 19 4 4 3 

 
Bron Nederland:  
1995-2004 EBB, CBS; 2005-2011 Nieuwsbrief juni 2006 en Het groeipotentieel van de Nederlandse Econo-
mie tot 2011, CPB. Modificatie: Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
 
Bron regionale gegevens: 
1995-2004 Schatting Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland op basis van de EBB, CBS; 
2005-2011 Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
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Werkloosheidspercentage, Nederland, Gelderland en de WGR-gebieden (voor banen van 12 uur 
per week of meer) 
 

 NL GLD SDH ACH KAN RIV VAL NV 

1995 8,0 7,5 7,1 4,6 11,1 5,6 6,3 4,4 

1996 7,3 6,6 6,6 4,3 9,4 5,2 5,6 4,1 

1997 6,3 5,6 6,0 3,9 7,8 3,9 4,7 3,6 

1998 4,9 4,4 4,8 3,3 5,7 3,4 3,7 2,8 

1999 4,1 3,5 3,8 3,0 4,6 2,5 2,9 2,2 

2000 3,7 3,3 3,7 2,8 4,3 2,1 2,9 2,0 

2001 3,4 3,1 3,0 2,5 3,9 2,8 2,8 2,2 

2002 4,0 3,7 3,6 2,7 4,9 3,2 3,2 2,8 

2003 5,2 4,8 4,8 3,3 6,2 4,5 4,2 3,6 

2004 6,2 5,7 6,0 4,2 7,2 5,4 4,7 4,1 

2005 6,3 5,7 6,4 4,2 7,0 4,7 4,9 4,4 

2006 5,5 4,8 5,3 3,5 6,0 4,1 4,3 3,8 

2007 4,4 4,0 4,2 3,2 5,1 2,7 3,5 3,0 

2008 4,5 4,1 4,3 3,3 5,3 2,8 3,6 3,0 

2009 4,6 4,2 4,4 3,3 5,4 2,9 3,7 3,1 

2010 4,7 4,3 4,5 3,3 5,5 2,9 3,8 3,2 

2011 4,8 4,4 4,6 3,4 5,6 3,0 3,8 3,3 
 
Bron Nederland:  
1995-2004 EBB, CBS; 2005-2011 Nieuwsbrief juni 2006 en Het groeipotentieel van de Nederlandse Econo-
mie tot 2011, CPB. Modificatie: Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
 
Bron regionale gegevens: 
1995-2004 Schatting Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland op basis van de EBB, CBS; 
2005-2011 Bureau Economisch Onderzoek, provincie Gelderland 
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