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VOORWOORD 

Als reactie op de lnrichtingschets Over-Betuwe van de gelijknamige IBBC-werkgroep 
hebben de Over-Betuwse gemeenten een alternatief gepresenteerd voor de ruimtelijke 
inrichting van het Knooppunt Arnhem/Nijmegen. 
In de KAN-regio zijn als gevolg van de toekomstige bevolkingsgroei additionele woon- en 
werklocaties nodig. In het Over-Betuws Alternatief wordt de voorkeur uitgesproken voor 
een andere spreiding van deze nieuwe voorzieningen dan in de Ontwikkelingsvisie KAN 
wordt voorgesteld. Aan deze alternatieve optie ligt de stelling ten grondslag dat het Over-
Betuwse model minder regionale pendel oproept. Hierdoor zou de (groei van) de mobili-
teit worden teruggedrongen. 

Uitspraken over de toekomstige pendelomvang zijn tamelijk speculatief, veronderstellen 
een bepaald gedrag van de partijen op de arbeidsmarkt en zijn over het algemeen door een 
gebrekkige informatiestroom niet of nauwelijks te onderbouwen. Met betrekking tot dit 
laatste punt vormt de situatie in Gelderland een gelukkige uitzondering. Voor het jaar 
1990 bevat de Provinciale Werkgelegenheidsenquête gegevens over het woon-werkverkeer. 
Aan de hand daarvan zijn in dit rapport een aantal analyses uitgevoerd: 

- de omvang en de richting van de pendeistromen in de Over-Betuwe zijn in 
beeld gebracht; 

- de positie van de betreffende gemeenten is afgezet tegen de algemene 
Gelderse situatie; 

- via een pendelmodel is de pendelomvang in relatie gebracht met de locale 
arbeidsmarkt en is een poging ondernomen (een deel van) de mobiliteitsbe-
palende factoren te kwantificeren. 

De uitkomsten van de analyses bieden naar onze overtuiging een goede basis voor een ge-
fundeerde oordeelsvorming over de pendel van de Over-Betuwe. Wij hopen hiermee een 
bijdrage te leveren aan de discussie over de mobilteitseffecten van de twee ruimtelijke 
visies over het Knooppunt Arnhem/Nijmegen. 

Menno Walsweer 

januari 1993 

BUREAU ECONOMISCH ONDERZOEK 
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1 	INLEIDING EN SAMENVATTING 

1.1 	Inleiding 

In mei 1992 heeft de provincie Gelderland een ontwikkelingsvisie gepresenteerd voor het 
Knooppunt Arnhem/Nijmegen'. In deze visie worden onder andere locatiekeuzes gemaakt 
ten aanzien van de toekomstige woningbouw en de planning van bedrijfsterreinen en 
kantoren. Een deel van de woningbouw zal gerealiseerd worden in de bestaande stedelijke 
gebieden Arnhem en Nijmegen. Daarnaast wordt geopteerd voor twee nieuwe grootscha-
lige ontwikkelingen: de Spoorsprong (Driel-oost) en de Waaisprong (Lent). In de overige 
gemeenten van het Knooppunt wordt voornamelijk gebouwd ten behoeve van de "eigen 
behoefte", met uitzondering van Eist waar ook extra woningbouw mogelijk zal zijn. De 
bedrijvigheid in Arnhem zal zich verder kunnen ontwikkelen langs de A-12, richting 
Duiven. Voor Nijmegen wordt een uitbreiding van de westflank voorzien (Brabantse 
Poort en Groot Bijsterhuizen). 

De Over-Betuwse gemeenten hebben een afwijkende visie op de ruimtelijke inrichting van 
het Knooppunt neergelegd in het Over-Betuws Alternatief (OBA). Hierin wordt de 
voorkeur uitgesproken voor een andere ruimtelijke spreiding van de toekomstige werkgele-
genheids- en bevolkingsgroei. De ontwikkeling van nieuwe woongebieden moet aansluiten 
op de bestaande woongebieden (vooral Eist en Bemmel). Voorts zou meer werkgelegen-
heid in de Over-Betuwe moeten worden gesitueerd. Gedacht wordt aan een verdere 
ontwikkeling van de terreinen in Eist, hij Huissen-Bemmel en Ressen-Oosterhout. 

In het OBA2  wordt opgemerkt dat de Over-Betuwe een buitengewoon "scheve" woon-
werkbalans kent en dat deze situatie een omvangrijke en ongewenste mobiliteit met zich 
mee brengt. Gesteld wordt dat de mobiliteit kan worden teruggedrongen door: 

- voor diegenen die thans in de Over-Betuwe wonen maar elders werken in 
de eigen regio werkgelegenheid te scheppen; 

- de groei in de beroepsbevolking als gevolg van de woningbouw voor 
Arnhem en Nijmegen in de Over-Betuwe zelf op te vangen door hier in 
gelijke mate werkgelegenheid te scheppen. 

Niet alleen binnen het stedelijk knooppunt in zijn totaliteit, maar ook in de verschillende 
deelgebieden hiervan, moet dus worden gestreefd naar een goed sluitende woon-werkba-
lans. In de Over-Betuwe zal de ontwikkeling van de werkgelegenheid gelijk op moeten 
lopen met de ontwikkeling van de additionele woningbouw, aldus het OBA. 

Bij de argumentatie van de Over-Betuwe spelen vooral verwachtingen een rol omtrent de 
mobiliteitseffecten. Verondersteld wordt dat met het OBA een omvangrijke en ongewenste 

Ontwiktelingsvetic ç het StedeIijkknoopunt Arnhem-Nijmegen (een nimeIi-ccrnomiach peeecnhf), Omwetp. (lcdepnteerde Staten van Gekicriand, met 1992 

Arnhem/Nijmegen,  het 	 Alternatief. pag. 4 en 5, BRO Advijeurs, Vugbt 
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mobiliteit kan worden teruggedrongen. In dit rapport wordt een poging ondernomen het 
realiteitsgehalte van deze stelling te toetsen. In hoofdstuk 2 wordt daartoe de arbeids-
marktregio nader beschouwd. In hoofdstuk 3 is een intergemeentelijke vergelijking 
opgesteld van de woon-werkbalans. De pendelhypothese van het OBA komt in hoofdstuk 
4 aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 bezien welke factoren bepalend zijn voor de 
pendelomvang. Onderstaand is een samenvatting van de onderzoeksresultaten opgenomen. 

1.2 De arbeidsmarktregio 

De arbeidsmarkt is in eerste instantie een regionaal fenomeen. Bij de maatschappelijke 
beoordeling van de pendel moet derhalve rekening worden gehouden met de arbeidsmarkt-
regio. Pendel binnen één arbeidsmarktregio is een natuurlijk verschijnsel en kan niet als 
problematisch worden gekwalificeerd. Blijkens de verschillende criteria die voor het 
afbakenen van een arbeidsmarktregio kunnen worden gehanteerd (z.a. onderlinge afstand, 
bereikbaarheid en pendelrelaties), vormt het gebied Arnhem/Nijmegen/Over-Betuwe één 
arbeidsmarktregio. 

1.3 De woon-werkbalans nader beschouwd 

Teneinde de woon-werkbalans van de Over-Betuwse gemeenten in breder verband te kun-
nen beoordelen is een intergemeentelijke vergelijking opgesteld van de pendelsaldi in 
Gelderland. Uit deze vergelijking blijkt dat de woon-werkbalans in de Over-Betuwe niet 
uitzonderlijk scheef is. Buiten de grote werkgelegenheidsconcentraties heeft vrijwel geen 
enkele Gelderse gemeente een sluitende balans: 85% van de gemeenten heeft een negatief 
pendelsaldo. Binnen deze groep zijn de saldi van de Over-Betuwse gemeenten weliswaar 
aan de hoge kant, de verschillen zijn echter niet opvallend groot. Een kwart van de 
Gelderse gemeenten kent zelfs een hoger negatief pendelsaldo dan het gemiddelde van de 
Over-Betuwe. 
Bezien vanuit de regionale optiek hebben gemeentelijke pendelsaldi een zeer betrekkelijke 
relevantie. De woon-werkproblematiek heeft een regionale dimensie. Het beschouwen van 
een woon-werkbalans op gemeentelijk niveau (of van een selecte groep gemeenten) geeft 
een partieel en uit verband gehaald beeld van de feitelijke woon-werkrelatie. 

1.4 De Over-Betuwse pendelhypothese 

In het Over-Betuws Alternatief worden de woon- en werklocaties gesitueerd bij de 
bestaande concentraties. Voorts wordt verondersteld dat de mobiliteit afneemt wanneer 
binnen de gemeenten een zeker evenwicht heerst tussen de omvang van de beroepsbevol-
king en de werkgelegenheid. Daarbij wordt uitgegaan van de idee dat mensen dicht bij 
hun werk gaan wonen dan wel dicht bij huis werk zoeken, indien de mogelijkheden 
daarvoor aanwezig zijn. De mobiliteit kan in deze optiek worden beperkt door te zorgen 
voor voldoende locale werkgelegenheid in relatie tot de plaatselijke beroepsbevolking. 

Deze hypothese is in algemene zin getoetst aan de huidige arbeidsmarktverhoudingen in de 
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Gelderse gemeenten en het pendelgedrag. Daartoe zijn een tweetal kengetallen berekend: 
"de locale arbeidsmarktoriëntatie" en "de locale verhouding werkgelegenheid/beroepsbe-
volking". De locale arbeidsmarktoriëntatie geeft aan hoeveel procent van de beroeps-
bevolking feitelijk in de eigen woongemeente werkt, de locale vraag/aanbodverhouding 
laat zien hoe hoog dat percentage zou kunnen zijn. 

De verschillen in de vraag/aanbodverhouding per gemeente zijn zeer groot. In geen enkele 
gemeente worden de potentiële mogelijkheden ten volle benut. De gemiddelde vraag/aan-
bodverhouding in de Gelderse gemeenten ligt op 77%, de locale arbeidsmarktoriëntatie op 
41 %. Net iets meer dan de helft van de potentiële mogelijkheden (kunnen) worden benut. 
Gebleken is dat slechts een zwak verband bestaat tussen de mate waarin in de eigen 
woongemeente wordt gewerkt en de potentiële arbeidsmogelijkheden. Voor het merendeel 
van de gemeenten is hoegenaamd geen samenhang aantoonbaar tussen de locale arbeids-
marktoriëntatie en de vraag/aanbodverhouding. De stelling dat bij een (meer) evenwichtige 
gemeentelijke woon-werkbalans de pendel in de arbeidsmarktregio afneemt lijkt op grond 
van de uitgevoerde analyse niet houdbaar. 

1.5 De determinanten van de pendel 

Teneinde de pendeleffecten in beeld te kunnen brengen van regionale woningbouw- en 
bedrijfsterreinlocaties, is een pendelmodel ontwikkeld. Blijkens dit model kunnen de 
effecten van de beroepsbevolking en de werkgelegenheid per gemeente als volgt worden 
gekwantificeerd: 

- 	100 beroepsbeoefenaren genereren gemiddeld een uitgaande pendel van 52 
personen; 

- 	per 100 locale arbeidsplaatsen daalt de uitgaande pendel met 16 personen. 

De omvang van de uitgaande pendel blijkt in de eerste plaats afhankelijk van de omvang 
van de locale beroepsbevolking. Daarnaast is ook de locale werkgelegenheid van belang, 
zij het dat de invloed veel geringer is. Naarmate een gemeente meer arbeidsplaatsen heeft 
neemt de "theoretische noodzakelijkheid" tot pendelen af. Hoeveel van de beschikbare 
locale arbeidsplaatsen ook daadwerkelijk bezet zullen worden door de ter plaatse wonende 
beroepsbevolking is afhankelijk van veel factoren, zoals de frictie tussen het moment 
waarop vraag- en aanbod ontstaan en de kwalitatieve discrepanties op de arbeidsmarkt. 
Ook de onmiddellijke nabijheid van een grote bevolkings- en werkgelegenheidscon-
centratie is van invloed. Bewoners van de buurgemeenten ondervinden de concurrentie van 
het ruime arbeidsaanbod in de verwerving van de locale arbeidsplaatsen. Hierdoor nemen 
de kansen af om in de eigen woongemeente werk te vinden. Anderzijds biedt de agglome-
ratie een groot en gevarieerd reservoir aan banen waarvan een aanzuigende werking 
uitgaat op de beroepsbevolking van de omliggende gemeenten. 
Tenslotte speelt ook de dynamiek een belangrijke rol. Ruim de helft van de vacatures 
wordt vervuld door reeds werkenden, de zgn. baanwisselaars. Wanneer een vacature bezet 
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wordt door een haanwisselaar ontstaat elders een nieuwe vacature die mogelijk op haar 
beurt weer bezet wordt door een baanwisselaar etc. Op deze wijze kan een initiële arbeids-
plaats uiteindelijk een stroom van arbeidsmarkt- en pendelbewegingen tot gevolg hebben. 

Het gevonden kwantitatieve verband tussen beroepsbevolking en werkgelegenheid 
enerzijds en pendel anderzijds, geldt voor (vrijwel) alle Gelderse gemeenten. Zowel voor 
grote als voor kleine gemeenten kan de uitgaande pendelstroom met het model bevredi-
gend worden verklaard. Hieruit volgt dat binnen de grenzen van één arbeidsmarktregio de 
ruimtelijke spreiding van de additionele woningbouw en bedrijfsterrein, de regionale 
pendelomvang niet of nauwelijks zal beïnvloeden. De groei van vraag en aanbod op de ar-
beidsmarkt veroorzaken een autonome stijging van de mobiliteit. Tot op zekere hoogte 
speelt daarbij de ruimtelijke spreiding van de marginale voorzieningen geen rol. 

	

1.6 	Eindconclusie 

	

- 	Het gebied Arnhem/Nijmegen/Over-Betuwe vormt tezamen één arbeids- 
markt. Woon/werkverkeer binnen de regio is derhalve onvermijdelijk. 
Gegeven de regionale dimensie van de arbeidsmarkt is de woon-werkbalans 
van individuele gemeenten niet relevant; 

	

- 	In vergelijking met andere Gelderse gemeenten vertoont de woon-werkba- 
lans in de Over-Betuwe geen bijzondere afwijking; 

	

- 	Iedere uitbreiding van de werkgelegenheid en de beroepsbevolking leidt tot 
een mobiliteitsstijging. Nieuwe woon- en werklocaties in de Over-Betuwe 
veroorzaken aldus een extra pendelimpuls waardoor de mobiliteit in het 
betrokken gebied zal stijgen. 

De eindconclusie luidt dat de regionale pendeleffecten van de Ontwikkelingsvisie KAN en 
van het Over-Betuws Alternatief in kwantitatief opzicht van gelijke orde zijn. Alleen de 
richting van de pendel zal anders zijn. Het onderzoek laat zien dat de groei van de 
beroepsbevolking binnen de arbeidsmarktregio een autonome pendelstijging te weeg brengt 
en dat de geografische spreiding van de nieuwe woon- en werklocaties niet bepalend is 
voor de pendelomvang. Of (een deel van) de beroepsbevolkings- en werkgelegenheidsgroei 
nu gesitueerd wordt bij een grote gemeente dan wel bij een kleinere randgemeente, de to-
tale pendeistromen binnen de regio zullen in beide gevallen ongeveer even groot zijn. 
Daarbij is wel de vraag van belang op welke wijze deze vervoersbewegingen haar beslag 
krijgen (openbaar vervoer v.s. auto). Aansluiting van de nieuwe woon- en werklocaties op 
de bestaande stedelijke infrastructuur biedt de beste garantie dat een zo groot mogelijk 
deel van de verplaatsing via het openbaar vervoer geschiedt. Bovendien kan de optimalise-
ring van het openbaar vervoer het beste gerealiseerd worden op die plaatsen waar zich een 
concentratie van de vraag voordoet. 



i.  

Tussen Arnhem & Nijmegen 

een analyse van de de over-betuwse 

woon-werkbalans 



2 	PENDEL IN REGIONAAL VERBAND 

2.1 	Inleiding 

Pendel ontstaat als gevolg van een scheiding tussen woon- en werkgebied. De omvang van 
de pendel wordt bepaald door de afbakening van de regio en wat bijgevolg als grensover-
schrijding wordt aangemerkt (gemeentegrens, provinciegrens etc). Bij de interpretatie van 
pendelcijfers moet met dit relatieve karakter rekening worden gehouden. 
De overschrijding van bestuurlijke of statistische grenzen zegt nog niets over de omvang 
van de mobiliteit. De afstand tussen wonen en werken binnen één gemeente kan groter 
zijn dan de afstand tussen twee verschillende gemeenten. Toch wordt het laatste als pendel 
geregistreerd en het eerste niet. De pendelcijfers leiden in dat geval tot verkeerde 
conclusies. Tegen de stad Arnhem bijvoorbeeld ligt een halve cirkel van aansluitende en 
min of meer stedelijke bebouwing: Oosterbeek, Huissen, Westervoort en Velp. Hoewel dit 
gebied zich uitstrekt over vijf gemeenten vormt het toch één arbeids- en woningmarkt. 
Gemeentegrensoverschrijdende bewegingen vormen in dit geval geen maatstaf voor de 
afstand tussen wonen en werken en de mate waarin dit (ongewenste) mobiliteit genereert. 
Het reizen binnen één arbeidsmarktregio is onvermijdelijk en kan niet als "problemati-
sche" pendel worden betiteld. 

2.2 De arbeidsmarktregio 

Het allocatie-patroon op de arbeidsmarkt is voortdurend in beweging. De confrontatie van 
vraag en aanbod vindt voor het merendeel plaats binnen een beperkt ruimtelijk gebied 
waarvan de grenzen bepaald worden door de woon-werk-radius (de maximaal geaccep-
teerde reistijd). De migratie van zowel bedrijven, werknemers als werkzoekenden is 
duidelijk aan beperkingen onderhevig. Er zijn aanwijzingen dat de geneigdheid om te 
verhuizen omwille van het werk slechts beperkt is. De arbeidsmarkt is in eerste instantie 
een regionaal fenomeen'. 
Voor de afbakening van de grenzen van een arbeidsmarktregio kunnen een aantal criteria 
worden gehanteerd': het nodale principe, de bereikbaarheid en de intensiteit van de intra-
regionale pendel. 

Het nodale principe 

De indeling van Nederland in 40 COROP-gebieden' is (mede) gebaseerd op het nodale 

Deze alinea vi mmengeeld op basis van het rappiit «F^ model ~ de voetelling van het regionaal vteideanbod pag. 4-7, INRO/TNO, 1992 

Naar ren Aebeidnmarktmodel, Dii. JAM. Heijke, Prof. Dr. L.R. Klaas,en, Drs. C.J. Offereins, pag 152 

Indeling van Nederland in 40 gebieden door de Co4rdinatiecommimie Regionaal OnderzoekProgramma. De vier Gelderse COROP-gebieden zijn (vrijwel) identiek 
aan de Geldeeie Slroekplangebicden. 
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principe'. Op grond van dit criterium kan het gehele Knooppunt Arnhem/Nijmegen 
worden beschouwd als één arbeidsmarktregio. 

De bereikbaarheid 

In bijlage 1 zijn de onderlinge afstanden en de bereikbaarheid van de kernen in het gebied 
Arnhem/Nijmegen/Over-Betuwe in beeld gebracht. De inventarisatie is geschiedt op 
hoofdlijnen. De volgende conclusies zijn derhalve globaal en beogen slechts de grote lijn 
aan te geven: 

- De afstanden tussen de gemeenten in het gebied Over-Betuwe/Arnhem/Nij-
megen zijn relatief klein en de onderlinge bereikbaarheid is redelijk tot 
goed. 

- In beginsel zijn de meeste bestemmingen per auto binnen een halfuur be-
reikbaar. 

- In een groot aantal gevallen bevinden de centra van (buur)gemeenten zich 
op fietsafstand van elkaar. 

- De werkgelegenheidscentra Arnhem en Nijmegen zijn met het openbaar 
vervoer (op een enkele uitzondering na) goed ontsloten voor de Over-
Betuwse gemeenten. Gemiddeld bedraagt de reistijd minder dan een halfuur 
(gemeten van kern tot kern, exclusief voor- en natransport). 

In de praktijk zullen de reistijden binnen één arbeidsmarktregio de grenzen van het rede-
lijke niet overschrijden. In de onderzoeksliteratuur wordt een (enkele)reistijd van drie 
kwartier nog als "redelijk" aangemerkt'. De reistijden in het gebied Arnhem/Nijmegen/ 
Over-Betuwe vallen binnen deze grens. Op basis van het bereikbaarheidscriterium vormt 
de regio één arbeidsmarkt. 

De interregionale pendel 

Een belangrijk kenmerk van een arbeidsmarktregio is dat een substantieel deel van de 
beroepsbevolking binnen het gebied werkzaam is. Blijkens tabel 1 wordt aan deze voor-
waarde voldaan. Er bestaat tussen de Over-Betuwse gemeenten en de steden Arnhem en 
Nijmegen een intensieve pendelrelatie. 

Het gebied Arnhem/Nijmegen/Over-Betuwe vormt één arbeidsmarktregio waarbinnen twee 
deelmarkten kunnen worden onderscheiden met respectievelijk de steden Arnhem en 
Nijmegen als middelpunt. Het gebied tussen de steden, de Over-Betuwe, valt onder de 

6) Het nodale indetingpnncipe is gebaneeni op de funclieteIe samenhang binnen een bepaalde regio tumen ddn of meer çentraie plaatjen en het ommeland Centrale 
plaatnen zijn in dit verband aadeijke werk- en verzerging,ccntra die eis zodanig binnen een bepaalde regio als nodi (knooppunece) van het maatahappclijk verkeer fungeren 

De uitggande pendel van Rivieecnland. pag, 7l. Drs. S. Wagenaar en Dr. Th. W. M. Vergousnen. KU Nijmegen 



invloedssfeer van beide deelmarkten. Nijmegen, maar vooral Arnhem vervullen een 
belangrijke werkgelegenheidsfunctie. Bijna de helft van de in Gelderland werkende 
beroepsbevolking uit de Over-Betuwe werkt in Arnhem of Nijmegen. 

Tabel 1. Verdeling van de in Gelderland wonende en werkende beroepsbevolking naar 
werkgemeente (totaal woongemeente = 100%), banen van 15 uur of meer, 1990 

woongemeente 
werkge- 
meente Arnhem Nijmegen Bemmel Eist Gendt Heteren 	Huissen Valburg 

Arnhem 76 6 26 31 24 32 56 15 
Nijmegen 3 82 20 20 19 4 6 14 
Bemmel 0 0 25 2 7 1 2 
Eist 1 1 6 30 6 5 1 5 
Gendt 0 0 3 1 29 0 0 0 
Heteren 0 0 0 0 0 14 0 1 
Huissen 1 0 6 2 4 1 22 0 
Valburg 0 0 2 2 0 3 0 26 

Overig Gld. 19 10 13 12 11 40 12 37 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 

2.3 Conclusie 

De arbeidsmarkt is in eerste instantie een regionaal fenomeen. Bij de maatschappelijke 
beoordeling van de pendel moet derhalve rekening worden gehouden met de arbeidsmarkt-
regio. Pendel binnen één arbeidsmarktregio kan bezwaarlijk als problematisch worden 
gekwalificeerd. Een bepaalde reistijd is onvermijdelijk bij het verrichten van arbeid 
buitenshuis. Blijkens de verschillende criteria die voor het afbakenen van een arbeids-
marktregio kunnen worden gehanteerd, vormt het gebied Arnhem/Nijmegen/Over-Betuwe 
één arbeidsmarktregio. 
De geografische afstanden in de regio zijn klein en de (OV-)verbindingen zijn goed. Voor 
veel mensen zal de werklocatie betrekkelijk indifferent zijn. De woonlocatie is daarente- 
gen sterk gebonden aan individuele omstandigheden en voorkeuren. Binnen bepaalde 



grenzen is de werklocatie ondergeschikt aan de woonlocatie. Pas wanneer een bepaalde 
reistijd wordt overschreden zal overwogen worden van werk- of woonplaats te veranderen. 

De mate waarin binnen- of buiten de eigen woongemeente wordt gewerkt is ten dele 
afhankelijk van het toeval. Wanneer bijvoorbeeld een bedrijf in Eist een vacature heeft, 
zullen niet alleen inwoners van de Gemeente Eist reageren. Ook mensen uit Arnhem en 
Nijmegen zullen reflecteren. Wie uiteindelijk aangenomen wordt hangt af van de kwalifi-
caties van de sollicitant. Of dit iemand uit Eist is dan wei iemand uit een andere gemeente 
is meer een vraagstuk voor de kansberekening dan voor de sociale-geografie. 

Tegen de achtergrond van deze kanttekeningen en conclusies mag niet worden verwacht 
dat marginale wijzigingen in de ruimtelijke spreiding van de woon- en werklocaties au-
tomatisch zal leiden tot minder intensieve pendelrelaties. 
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3 	WOON-WERKBALANS 

3.1 	Inleiding 

De woon-werkbalans kan worden opgemaakt aan de hand van het pendelsaldo. Het 
pendelsaldo wordt berekend als het verschil tussen de werkzame beroepsbevolking en de 
werkgelegenheid. Blijkens tabel 2 sluit de woon-werkbalans in de Over-Betuwe met een 
negatief saldo van bijna 14.500 personen'. Dit betekent dus dat de uitgaande pendel in de 
Over-Betuwe een kleine vijftienduizend groter is dan de inkomende pendel. Overigens 
zegt het pendelsaldo weinig over de omvang van de pendeistromen en de daarmee 
samenhangende mobiliteit9 . Ook achter een saldo van 0 kunnen grote pendeistromen 
schuil gaan. 

Tabel 2. Pendelsaldo van de Over-Betuwse gemeenten, 1990 

werkgelegenheid werkzame beroepsbevolking pendelsaldo 

Bemmel 3.900 7.400 -3.500 
Eist 5.200 8.200 -3.000 
Gendt 1.900 3.300 -1.400 
Heteren 1.600 4.000 -2.400 
Huissen 4.400 7.200 -2.800 
Valburg 4.300 5.700 -1.400 

Over-Betuwe 21.300 35.700 -14.400 

Bron: bijlage 4 

De woon-werkbalans van de Over-Betuwe wordt door de betreffende gemeenten als 
"scheef" getypeerd en wordt negatief beoordeeld`. 
Teneinde de positie van de Over-Betuwse gemeenten in een bredere samenhang te kunnen 
beschouwen is in figuur 1 een intergemeentelijke vergelijking gemaakt van de pendelsaldi. 
Daartoe is het pendelsaldo uitgedrukt in procenten van de werkzame beroepsbevolking. 

6). In Knocppunt Arnhem-Nijmegen, het Over-Betuia ilternatief werik wtgegaan van een negatief peridelialdo van ruim 17,000 (pag. 23). Omdet de definitie en de bene 
van de cijferi niet is vermeld, kin niet werden nagegaan waar de veriehiticn door werden vutxxrnakt. Beide ramingen rijn echter van gelijke m* van getinte waardoor de ver-
schillen in het kader via de onderhavige problematiek niet na relevant eijn. 

j. Het aaldo bepaalt de minimale omvang van het wom,-wutvmteer. Het dimxetneh maximum wixik bereikt wanneer alle beiuepnbeoefenaren buiten hun woonplaats werken. 
Onder de vernederatefling dat dagelijks heen en weer wordt gomiod, kin de maximale omvang van het wooa-werkvuteer in de Over-Betuwe werden gcacbat op 115.000 
vervoemitewegingen per deg. Het minimale aantal grenaoverictmjdingen beikiagt er. 30.000. 

10) Knooppunt Arnhem-Nijmegen, het Over-Betuw, alternatief, pag. 23 cv. 
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3.2 	Een intergemeentelijke vergelijking 

Per gemeente lopen de pendelsaldi sterk uiteen met als meest extremen de gemeente 
Arnhem (+71%) en de gemeente Westervoort (-80%). Slechts 14 van de 86 Gelderse 
gemeenten kennen een positief pendelsaldo. Het betreft voornamelijk de relatief grote 

gemeenten met een uitgesproken 
Figuur 1. Rangorde van de Gelderse gemeenten naar 	regionale werkgelegenheidsfunc- 

pendelsaldo 	 tie, zoals: Arnhem en Nijmegen 
in Midden Gelderland; Doetin- 
chem en Zutphen in de Achter- 

Arnhem 	 hoek; Apeldoorn en Ede op de 
60 	 Veluwe; Tiel en Zaltbommel in 

Rivierenland. 
40 	

Circa 85% van de gemeenten 
heeft een negatief pendelsaldo. 

Nijmegen  Hieruit volgt dat een negatief 
pendelsaldo voor met name de 
kleinere gemeenten de meest 
voorkomende situatie is. Gege- 

0 ----4 " 	 ven dit algemene beeld kan ook 
Valburg 	

Eist 	 een negatieve woon-werkbalans 

	

Huissen 	in de Over-Betuwe als normaal 
-20 	 Gendt 	worden beschouwd. Resteert de 

	

Bemmel 	vraag of de omvang van het ver- 
schijnsel zich m de Over-Betuwe 

ver- 

-40- 	 f 	J Heteren nadrukkelijker manifesteert dan 
elders. De relatieve positie van 
de Over-Betuwse gemeenten kan 

-60 - 	
fî 	worden afgelezen uit figuur 1. 
Ur, Afgezet tegen de categorie "ge- 

-80 	 - 	JjjJJ meenten met een negatief pen- 
1 	11 	21 	31 	41 	51 	61 	71 	81 	delsaldo" liggen de saldi van de 

Over-Betuwse gemeenten bijna 
allemaal boven het Gelderse gemiddelde (gemiddeld -40% versus -30%). Deze positie is 
echter niet al te uitzonderlijk. Ten opzichte van de gemiddelde situatie in de Over-Betuwe 
kent Gelderland 19 gemeenten met een nog hoger negatief pendelsaldo. 

3.3 	Conclusie 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat de woon-werkbalans in de Over-Betuwe niet 
uitzonderlijk scheef is. Buiten de grote werkgelegenheidsconcentraties heeft vrijwel geen 
enkele Gelderse gemeente een sluitende balans: 85% van de gemeenten heeft een negatief 
pendelsaldo. Binnen deze groep zijn de saldi van de Over-Betuwse gemeenten weliswaar 
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aan de hoge kant, de gemiddelde afwijking is echter niet spectaculair. Bij een kwart van 
de Gelderse gemeenten is het negatieve pendelsaldo hoger dan gemiddeld in de Over-
Betuwe. 

Tenslotte moet nog een relativerende kanttekening worden geplaatst bij de beoordeling van 
een gemeentelijke woon-werkbalans. Bezien vanuit de regionale optiek hebben gemeente-
lijke pendelsaldi een zeer betrekkelijke relevantie. In het vorige hoofdstuk is aangegeven 
dat de woon-werkproblematiek een regionale dimensie heeft. Het beschouwen van de 
woon-werkbalans op gemeentelijk niveau (of van een selecte groep gemeenten) geeft een 
fragmentarisch, uit verband gehaald beeld van de feitelijke woon-werkrelatie. In het OB-
Alternatief wordt er voor gepleit om een groter deel van de toekomstige woon- en 
werklocaties in de Over-Betuwe te realiseren dan in de Ontwikkelingsvisie KAN is 
voorzien. Deze wens wordt onder andere gemotiveerd op grond van de "scheve" woon-
werkbalans. In het licht van de onderzoeksbevindingen lijkt deze motivering discutabel. 
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4 	DE OVER-BETUWSE PENDELHYPOTHESE 

4.1 	Inleiding 

Het Over-Betuws Alternatief gaat uit van het zgn. bundelingsprincipe. Dit betekent onder 
andere dat de woon- en werklocaties in het gebied bij de bestaande concentraties worden 
gesitueerd. Verondersteld wordt dat de mobiliteit afneemt wanneer binnen de gemeenten 
een zeker evenwicht heerst tussen de omvang van de beroepsbevolking en de werkgelegen-
heid. Daarbij wordt uitgegaan van de idee dat mensen dicht bij hun werk gaan wonen dan 
wel dicht bij huis werk zoeken, indien de mogelijkheden daarvoor aanwezig zijn. De 
mobiliteit kan in deze optiek worden beperkt door te zorgen voor voldoende locale 
werkgelegenheid in relatie tot de plaatselijke beroepsbevolking. 

4.2 De hypothese nader beschouwd 

De hypothese van de Over-Betuwse gemeenten dat de pendel afneemt wanneer de woon-
werkbalans (meer) in evenwicht is, kan in algemene zin worden getoetst aan de huidige 
arbeidsmarktverhoudingen en het pendelgedrag. Daartoe zijn een tweetal kengetallen bere-
kend: de locale arbeidsmarktoriëntatie en de locale vraag/aanbodverhouding. 
Het kengetal "locale arbeidsmarktoriëntatie" geeft inzicht in de mate waarin de plaatselijke 
beroepsbevolking in de eigen woongemeente werkt (ter plaatse wonende en werkende be-
roepsbevolking in % van de beroepsbevolking). 
De ruimte op de arbeidsmarkt wordt weerspiegeld in de "locale vraag/aanbodverhouding" 
(werkgelegenheid in % van de beroepsbevolking). Met dit kengetal wordt per gemeente 
aangegeven hoeveel arbeidsplaatsen er staan tegenover de beroepsbevolking. De "locale 
arbeidsmarktoriëntatie" geeft dus aan hoeveel procent van de beroepsbevolking feitelijk in 
de eigen woongemeente werkt, de "locale vraag/aanbodverhouding" laat zien hoe hoog dat 
percentage zou kunnen zijn 11 . 

In grafiek 2 zijn beide kengetallen in beeld gebracht (de gemeenten zijn naar grootte 
gerangschikt op basis van de vraag/aanbodverhouding). 

De verschillen in de vraag/aanbodverhouding per gemeente zijn groot. In geen enkele 
gemeente worden de potentiële mogelijkheden ten volle benut`. De gemiddelde vraag!-
aanbodverhouding in de Gelderse gemeenten ligt op 77%, de locale arbeidsmarktoriëntatie 
op 41 %. Net iets meer dan de helft van de potentiële mogelijkheden (kunnen) worden 
benut. 

11) Stel een gemeente met 1.000 nrbeid,i,,laatsen eis een baosibevolking van 2,000 per,rn wwvan 500 peTiseis an pi~ werken. In dit voeecc1d bedraag 
wbeitmmtterjbn*tje 25%, d.w.z. een kwaet van de Icenle buoepevo&ing werkt in ik eigen wgemccnte. De «~ veuglaanbtxlvrhooding bediugt 30%, d.w.z. de 
beroepsbevolking van de= gemeente is tweemaal in getal den de werkgelegenheid. Maximaal de heM van de plaatselijke beroep,evolking zou this in cle eigen wotmgee 
kuneen werken. 

12) In de gemeente Apeldoorn is de lente &bcimkenidetntcc opvallend hoog. In bijlage 2 wcxch hier nader op  ingegaan. 
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Geheel links in de grafiek staan de 14 Gelderse gemeenten waar de vraag/aanbodverhou- 
ding 100% of meer bedraagt. De werkgelegenheid in deze gemeenten is gemiddeld 20% 
groter dan de beroepsbevolking. Ondanks de .ruime arbeidsmogelijkheden vervult toch 

Figuur 2. Rangorde van Gelderse gemeenten naar meer dan ëénderde deel van de 

locale vraag/aanbodverhouding beroepsbevolking een werkkring 
buiten de woongemeente. 	Het 
andere uiterste (het rechter deel 

180 van de grafiek) wordt gevormd 
door 	een 	zevental 	gemeenten 
met de laagste vraag/aanbodver- 

160 houding (gemiddeld 33%). 	De 
locale vraag/aanbodverhouding locale 	arbeidsmarktoriëntatie 	is 

140• met een gemiddelde van 	16% 
eveneens 	laag. 	Tussen 	deze 

120 uitersten 	toont de 	grafiek een 
groot 	middengebied 	met 	veel 
onsamenhangende fluctuaties. 

100 

80 3.3 	Conclusie 

60 	 Uit de grafiek blijkt dat slechts 

	

t 	 een zwak verband bestaat tussen 
40 . 	iïî 	Jf 	 \\ 	de mate waarin in de eigen 

	

ifl 	M 	\ woongemeente wordt gewerkt en 
de potentiële arbeidsmogelijkhe- 

20 	[J 	fflijj 	11111 	J 	den. De relatie is dermate zwak 

	

11lli 	1 	 ________J dat het conclusiegebied beperkt 
0 -t-E 1 	 1 	 1 	 ' moet blijven tot een zeer alge- 

0 	10 20 30 40 50 60 70 80 	mene uitspraak: gemeenten met 
een extreem hoge vraag/aanbodverhouding kennen een boven gemiddelde locale arbeids-
marktoriëntatie en omgekeerd. Het karakter van deze uitspraak is echter globaal en er 
doen zich tamelijk veel uitzonderingen voor. De conclusie heeft daardoor beperkte 
betekenis. Voor het merendeel van de gemeenten is hoegenaamd geen samenhang aantoon-
baar tussen de locale arbeidsmarktoriëntatie en de vraag/aanbodverhouding (met name 
voor het grote middengebied in de grafiek, vanaf gemeente 19 t/m gemeente 80)'. Voor 
driekwart van de Gelderse gemeenten is geen duidelijke relatie waarneembaar tussen de 
mate waarin men in de eigen woongemeente werkt en het potentieel aan arbeidsplaatsen. 
De stelling dat bij een (meer) evenwichtige woon-werkbalans de pendel afneemt lijkt op 
grond van de uitgevoerde analyse niet houdbaar. Derhalve moet de Over-Betuwse 
pendelhypothese worden verworpen. 

13) Nog gi 7% vin de vvinnne In de lnM Inhinki ie kin v~ dein cagin,c p=~ wrden vintlurd int de vvianue vn de Ioiie veug/unbodv. 
houding. 
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5 	DE DETERMINANTEN VAN DE PENDEL 

	

5.1 	Inleiding 

Teneinde de pendeleffecten in beeld te kunnen brengen van regionale woningbouw- en 
bedrijfsterreinlocaties, is een pendelmodel ontwikkeld. Hiermee werd beoogd de determi-
nanten op te sporen van de uitgaande pendeistromen per gemeente. In bijlage 2 is een 
beschrijving van het model opgenomen. 

5.2 Modelresultaten 

De omvang van de uitgaande pendel blijkt in de eerste plaats afhankelijk van de omvang 
van de locale beroepsbevolking. Dit is immers de groep waaruit de pendel voortkomt. 
Naast de omvang van de beroepsbevolking is ook de locale werkgelegenheid van belang. 
Naarmate een gemeente meer arbeidsplaatsen heeft neemt de "theoretische noodzakelijk-
heid" tot pendelen af. Hoeveel van de beschikbare locale arbeidsplaatsen ook daadwerke-
lijk bezet zullen worden door de ter plaatse wonende beroepsbevolking is afhankelijk van 
veel factoren, zoals de frictie tussen het moment waarop vraag- en aanbod ontstaan, 
kwalitatieve discrepanties tussen de locale arbeidsvraag en het locale arbeidsaanbod, 
verhuizingen als gevolg van individuele woonvoorkeuren etc. Ook de onmiddellijke 
nabijheid van een grote bevolkings- en werkgelegenheidsconcentratie is van invloed op de 
pendelomvang. Bewoners van de buurgemeenten ondervinden de concurrentie van het 
ruime arbeidsaanbod in de verwerving van de locale arbeidsplaatsen. Hierdoor nemen de 
kansen af om in de eigen woongemeente werk te vinden. Anderzijds biedt de agglomeratie 
een groot en gevarieerd reservoir aan banen waarvan een aanzuigende werking uitgaat op 
de beroepsbevolking van de omliggende gemeenten. 

Op basis van het pendelmodel kunnen de effecten van de beroepsbevolking en de 
werkgelegenheid per gemeente als volgt worden gekwantificeerd: 

	

- 	100 beroepsbeoefenaren genereren een uitgaande pendel van 52 personen; 

	

- 	per 100 locale arbeidsplaatsen daalt de uitgaande pendel met 16 personen. 

Het gevonden kwantitatieve verband tussen beroepsbevolking en werkgelegenheid 
enerzijds en pendel anderzijds, geldt voor alle onderzochte Gelderse gemeenten. Zowel 
voor grote als voor kleine gemeenten kan de uitgaande pendelstroom met het model 
bevredigend worden verklaard gesimuleerd. Hieruit volgt dat binnen de grenzen van één 
arbeidsmarktregio de ruimtelijke spreiding van de additionele woningbouw en bedrijfs-
terrein, de regionale pendelomvang niet of nauwelijks zal beïnvloeden. De groei van vraag 
en aanbod op de arbeidsmarkt veroorzaakt een autonome stijging van de mobiliteit. 
Daarbij speelt -tot op zekere hoogte- de ruimtelijke spreiding van de marginale voorzienin-
gen geen rol. 
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5.3 Conclusie 

Gebleken is dat de omvang van de uitgaande pendel per gemeente verklaard kan worden 
uit de omvang van de beroepsbevolking en de locale werkgelegenheid. Daarnaast heeft 
ook de eventuele nabijheid van een dominante agglomeratie invloed op de pendelomvang. 
Een toename van de pendel binnen een arbeidsmarktregio hangt vooral samen met de 
groei van de beroepsbevolking en reageert maar beperkt op locale werkgelegenheidsveran-
deringen. Binnen de grenzen van één arbeidsmarkt kan de mobiliteit slechts zeer ten dele 
worden teruggedrongen door het wonen en werken ruimtelijk dichter bij elkaar te brengen 
(i.c. binnen dezelfde gemeente). Dit heeft onder andere te maken met de frictie tussen het 
moment waarop vraag en aanbod ontstaan, met kwalitatieve discrepanties en de concur-
rentie uit andere gemeenten. Daarnaast speelt de dynamiek een belangrijke rol. Ruim de 
helft van de vacatures wordt vervuld door reeds werkenden, de zgn. baanwisselaars". 
Wanneer een vacature bezet wordt door een baanwisselaar ontstaat elders een nieuwe 
vacature die mogelijk op haar beurt weer bezet wordt door een baanwisselaar etc. Op deze 
wijze kan een initiële vacature uiteindelijk een stroom van arbeidsmarkt- en pendelbe-
wegingen tot gevolg hebben. Een deel van degenen die bij dit domino-effect betrokken 
zijn waren voorheen mogelijk ook al werkzaam binnen de gemeente, een ander deel zal 
buiten de betreffende gemeente woonachtig zijn. 
Het netto-effect van een gemeentelijke werkgelegenheidsgroei van 100 arbeidsplaatsen kan 
blijkens het pendelmodel becijfert worden op een daling van de uitgaande pendel met 16. 
Een toename van de beroepsbevolking met 100 personen genereert een uitgaande pendel 
van 52 personen. 

In de Ontwikkelingsvisie KAN wordt uitgegaan van een aanvullende plancapaciteit voor 
het stedelijk kerngebied van ongeveer 26.000 woningen. Circa 17.000 daarvan worden 
gesitueerd op nieuwe locaties (Spoorsprong en Waaisprong). Ten opzichte van de 
bestaande bebouwing in het Knooppunt` is dat een toename van ca. 7%. Verwacht mag 
worden dat dit soort marginale verschuivingen in de locatie van wonen en werken tussen 
gemeenten die samen één arbeidsmarktregio vormen, niet leidt tot een significante 
wijziging van de uitgaande pendelstroom. Of (een deel van) de beroepsbevolking- en 
werkgelegenheidsgroei nu gesitueerd wordt bij een grote gemeente dan wel bij een 
kleinere randgemeente, de totale uitgaande pendelstroom zal in beide gevallen ongeveer 
even groot zijn. 

14) Arbvoriening, Hoe Weiven Bedrijven, opgenonlen in de Rippininge Arbeidemarkt 1991 pag. 36, SZW 

is) COROP-gebicd Arnhem/Nijmegen 
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bijlagen 



bijlage 1 

ONDERLINGE BEREIKBAARHEID VAN DE OVER-BETUWSE GEMEENTEN, 
ARNHEM EN NIJMEGEN 

De afstand die "buiten de woongemeente werkende personen" dagelijks afleggen is in 
Nederland voor het laatst onderzocht in 1975. Verwacht mag worden dat de gemiddelde 
pendelafstand sindsdien eerder groter is geworden dan kleiner. Hoewel de informatie een 
groot aantal jaren oud is, verschaft zij om deze reden toch een bruikbaar referentiekader 
voor de afstanden in de regio Arnhem/Nijmegen/Over-Betuwe. Volgens de Arbeidskracht-
entelling 1975 (CBS) is de woon-werkafstand van de pendelaars in Gelderland als volgt 
verdeeld (de Gelderse verdeling is vrijwel gelijk aan het gemiddelde beeld in nederland): 

- minder dan 10 Km. : 31 % 
-lO tot 2OKm. 	:41% 
- 20 Km. of meer 	: 28% 

Afgezet tegen deze kengetallen kan geconcludeerd worden dat de afstanden in de regio 
Arnhem/Nijmegen/Over-Betuwe relatief kort zijn. Met name de afstand van de drie 
belangrijkste Over-Betuwse kernen (Eist, Huisen en Bemmel) ten opzichte van Arnhem en 
Nijmegen is met 10 tot 15 km. gering. 

Tabel 2. Gemeentelijke afstandstabel (in kilometers), gemeten van hoofdkern tot hoofd-
kern via de belangrijkste autoverbindingen (voor de gemeente Valburg is uitgegaan van de 
kern Zetten/Andelst 

Arnhem Nijmegen Bemmel Eist Gendt Heteren Huissen Valburg 

Arnhem - 21 15 11 20 13 10 24 

Nijmegen 21 - 10 10 15 20 15 20 

Bemei 15 10 - 7 5 18 8 13 

Eist 11 10 7 - 12 10 13 13 

Gendt 20 15 5 12 - 21 8 18 

Heteren 13 20 18 10 21 - 15 10 

Huissen 10 15 8 13 8 15 - 18 

Valburg 24 20 13 13 18 10 18 - 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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In tabel 3 staan de reistijden vermeld van het openbaar vervoer tussen de verschillende 
gemeenten in de Over-Betuwe, Arnhem en Nijmegen. Daarbij is uitgegaan van de 
reguliere verbindingen met een (betrekkelijk) hoge frequentie. De cijfers geven de reistijd 
in minuten aan van het centrum van de ene gemeente tot het centrum van de andere 
gemeente. Daarnaast is aangegeven wanneer het gebruik van de fiets -gezien de afstand-
een reëel alternatief is voor het openbaar vervoer of de auto. De feitelijke reistijd zal 
afwijken van de vermelde duur omdat geen rekening is gehouden met wachttijden en met 
het voor- en na transport. Daarnaast zal de vertrek- en aankomstlocatie niet altijd het 
centrum zijn. De informatie in tabel 2 is zeer globaal en vormt dan ook niet meer dan een 
indicatie. 

Tabel 3. Reistijd openbaar vervoer in minuten, bus- of spoorverbinding ($)• >> = alleen 
via overstap bereikbaar, gezien reis- en wachttijden 0V meestal geen reële optie. 
Omkaderde cellen = verplaatsing per fiets is reële optie 

Arnhem  Nijmegen Bemmel Eist Gendt  Heteren Huissen Valburg 

Arnhem - 15 35 8 1  44 31 24 19 

Nijmegen 15s - 22 8 5  38 » 33 24s 

Bemel 35 22 - » 16  1 » 11 » 

Eist 8 8 5  » - » » » lOs 

Gendt 44 38 16 » - » 20 » 

Heteren 31 » » » » - » 15 

Huissen 24 33 11 » 20 » - » 

Valburg 19 1  24 » lOs » 15 » - 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland / Openbaar Vervoer Regio 
Arnhem, mei 1992 

Uit dit overzicht blijkt dat de overbruggingstijden tussen en met de steden Arnhem en 
Nijmegen gemiddeld minder dan een halfuur bedragen. Alleen de reistijd vanuit de 
gemeente Gendt overschrijdt het halfuur ruimschoots. Tenslotte blijkt dat Nijmegen vanuit 
Heteren niet zonder overstappen is te bereiken. Ook hier moet rekening worden gehouden 
met een relatief lange reistijd. 

De verbinding via het openbaar vervoer tussen de Over-Betuwse gemeenten onderling is 
minder dekkend. Voorzover een rechtstreekse 0V-verbinding wordt onderhouden is de 
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reistijd kort en bedraagt zij gemiddeld nauwelijks meer dan een kwartier. Daarnaast zijn 
een aantal gemeenten uitstekend per fiets te bereiken gezien de (soms) geringe onderlinge 
afstand. Per saldo blijven er tussen de Over-Betuwse gemeenten een aantal verbindingen 
over die via het openbaar vervoer alleen met een overstap zijn te bereiken. Over het 
algemeen zal de reis- en wachttijd daardoor zo hoog worden dat het openbaar vervoer in 
die gevallen geen reële optie is. Samenvattend kan het volgende worden geconcludeerd: 

- De afstanden tussen de gemeenten in het gebied Over-Betuwe/Arnhem/Nij-
megen zijn relatief klein en de onderlinge bereikbaarheid is redelijk tot 
goed. 

- In beginsel zijn de meeste bestemmingen per auto binnen een halfuur be-
reikbaar. 

- In een groot aantal gevallen bevinden de centra van de (huur)gemeenten 
zich op fietsafstand van elkaar. 

- De werkgelegenheidscentra Arnhem en Nijmegen zijn met het openbaar 
vervoer (op een enkele uitzondering na) goed ontsloten voor de Over-
betuwse gemeenten. Gemiddeld bedraagt de reistijd minder dan een halfuur 
(van centrum tot centrum, exclusief voor- en natransport). 

- De openbaar vervoer verbindingen tussen de Over-Betuwse gemeenten 
onderling zijn wisselend. Bij een rechtstreekse lijnverbinding is de reistijd 
over het algemeen zeer kort. Wanneer een overstap vereist is zal in de 
meeste gevallen de reistijd dermate oplopen dat het openbaar vervoer geen 
voor de handliggende optie is. 
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bijlage 2 

EEN MODEL VOOR DE UITGAANDE PENDEL 

Het theoretisch kader 

De omvang van de uitgaande pendel is in de eerste plaats afhankelijk van de omvang van 
de locale beroepsbevolking. Dit is immers de groep waaruit de pendel voortkomt. Het 
theoretisch maximum van de uitgaande pendel is gelijk aan het totale aantal werkzame 
beroepsbeoefenaren in een gemeente. Naast de omvang van de beroepsbevolking is ook de 
locale werkgelegenheid van belang. In een gemeente zonder arbeidsplaatsen is de feitelijke 
uitgaande pendelsiroom per definitie gelijk aan het theoretisch maximum. Het theoretisch 
minimum wordt bepaald door het kwantitatieve verschil tussen beroepsbevolking en 
werkgelegenheid, het zgn. pendelsaldo. In een gemeente met bijvoorbeeld 100 beroepsbe-
oefenaren en 80 arbeidsplaatsen bedraagt de uitgaande pendel minimaal 20. 
De grenzen van de pendelstroom worden dus gedetermineerd door de locale vraag- en 
aanbod verhouding op de arbeidsmarkt. Naarmate een gemeente meer arbeidsplaatsen 
heeft neemt de "theoretische noodzakelijkheid" tot pendelen af. Hoeveel van de beschikba-
re locale arbeidsplaatsen ook daadwerkelijk bezet zullen worden door de ter plaatse 
wonende beroepsbevolking is niet herleidbaar tot een eenvoudig kwantitatief vraagstuk. 
Hierin spelen factoren een rol als de frictie tussen het moment waarop vraag- en aanbod 
ontstaan, kwalitatieve discrepanties tussen de locale arbeidsvraag en het locale arbeidsaan-
bod, verhuizingen als gevolg van individuele woonvoorkeuren etc. 
Ook de onmiddellijke nabijheid van een grote bevolkings- en werkgelegenheidsconcentra-
tie is van invloed op de pendelomvang. Bewoners van de buurgemeenten ondervinden de 
concurrentie van het ruime arbeidsaanbod in de verwerving van de locale arbeidsplaatsen. 
Hierdoor nemen de kansen af om in de eigen woongemeente werk te vinden. Anderzijds 
biedt de agglomeratie een groot en gevarieerd reservoir aan banen waarvan een aanzuigen-
de werking uitgaat op de beroepsbevolking van de omliggende gemeenten. 

De modelspecificatie 

Met behulp van een cross-sectie regressie-analyse is onderzocht of een verklaring kan 
worden gevonden voor de omvang van de intergemeentelijke pendeistromen in Gelderland. 
Op basis van het theoretisch kader zijn daarbij drie exogene variabelen in de analyse 
betrokken: de locale beroepsbevolking, de locale werkgelegenheid en tenslotte een 
dummy-variabele voor de nabijheid van een dominante werkgelegenheidsconcentratie. Het 
model bestaat uit de volgende vergelijkingen: 
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Definitievergelijkingen: 

B = B, - Bnw 

P = B. P 

P, = B - W 

regressie-vergelijking: 

P.= a1B + a7W + a3C + a0  

waarin: 

B = werkzame beroepsbevolking (theoretisch maximum uitgaande pendel) 
B, = totale beroepsbevolking 
B = niet-werkzame beroepsbevolking 

uitgaande pendel 
Pi  = intra-gemeentelijke pendel 
P. = pendelsaldo (theoretisch minimum uitgaande pendel) 
W = werkgelegenheid 
C = dummy-variabele voor de nabijheid van een dominante 

werkgelegenheidsconcentratie 
a03  = regressiecoëfficiënten 

De regressie-resultaten 

Bij de eerste schattingsronde vertoonden een vijftal gemeenten een grote afwijking 
(Apeldoorn, Groenlo, Hedel, Heerewaarden en Rozendaal). Deze afwijkingen zijn 
mogelijk te verklaren uit de volgende unieke omstandigheden: 
1-leerewaarden/Rozendaal: de werkgelegenheid en de beroepsbevolking in de gemeenten 
Heerewaarden en Rozendaal zijn extreem klein (werkgelegenheid 100 tot 300, beroepsbe-
volking ca. 500). Hierdoor zijn algemene wetmatigheden met van toepassing. 
Groenlo/Hedel: in relatie tot de omvang van deze gemeenten is de werkgelegenheid 
uitzonderlijk hoog. Dit wordt verklaard door de Grolschfabnek in Groenlo en het naar 
verhouding grote bedrijfsterrein in Hedel (uitstraling van het aangrenzende Den Bosch). 
Hierdoor is de locale werkgelegenheid groter dan de locale beroepsbevolking en kennen 
deze gemeenten een inkomend pendelsaldo. Voor gemeenten van deze omvang is dit een 
uitzonderlijke positie. 
Apeldoorn: De uitgaande pendel in Apeldoorn is aanzienlijk lager dan op grond van de 
werkgelegenheid en beroepsbevolking kan worden verwacht. Door het grote oppervlakte 
van de gemeente Apeldoorn kan de afstand wonen/werken maar verhouding vrij groot zijn 
zonder dat een gemeentegrens wordt overschreden. Ondanks de overbrugging van relatief 
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Figuur 3. Uitgaande pendel van 81 Gelderse ge-
meenten, X 1. 000 personen, feitelijk verloop en 
modelsimulatie 

18 

15 

12 

grote afstanden worden deze vervoersbewegingen niet als pendel geregistreerd. Mogelijk is 
hieruit het lage pendelcijfer te verklaren. 

Hoewel de verstorende invloed op de regressieresultaten beperkt is, zijn bij de definitieve 
analyse deze vijf gemeenten toch buiten beschouwing gelaten. Door het weg laten van 
deze zgn. uitbijters, kan het kwantitatieve verband voor de overige 81 Gelderse gemeenten 
wat zuiverder worden geschat. 

Onderstaand zijn de schattingsresultaten weergegeven (de standaarddeviatie van de 
coëfficiënten staan tussen haakjes): 

a l =  0,52 (0,04) 
a2 	= -0,16 (0,03) 
a 3 	= 1515 (239) 
a0 	= 950 (168) 
n 	= 81 
R2 	= 0,93 
DW = 1,94 

De regressie-resultaten zijn 
statistisch zeer bevredigend. 
Alle para-meters zijn significant 
op het 99%-niveau. De determi-
natie-coëfficiënt is hoog en de 
Durbin-Watson-coëfficiënt geeft 
aan dat geen auto-correlatie 
optreedt. Alle coëfficiënten 
vertonen het theoretisch ver-
wachte teken: + voor a1  en - 

• voor a2 . 

6 - 	 . 	•. 	 Teneinde enig zicht te krijgen 
op de voorspel- en beschrij- 
vingskwaliteiten van het model 

3 	 t 	 i 	is een simulatie gemaakt van de 
Id • 

	

	uitgaande pendeistromen in Gel- 
derland. De door het model ge- 
genereerde waarden -berekend 

0 	 - 	op basis van de locale werkgele- 
0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80 genheid, beroepsbevolking en de 

eventuele nabijheid van een agglomeratie- zijn vervolgens met de feitelijke omvang in 
grafiek gebracht. Hierdoor wordt een goed beeld van de passing verkregen. 
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Overzicht van gemeenten waarvan de dummyvariabele 1 bedraagt 

gemeenten met 	op grond van de 	gemeenten met 	op grond van de 
dummyvariabe- 	aangrenzende 	 dummyvaria- 	aangrenzende 
le = 1: 	 gemeente: 	 Ie = 1: 	 gemeente: 

Bemmel Nijmegen Oldebroek Zwolle 
Beuningen Nijmegen Renkum Arnhem 
Eist Arnhem Rheden Arnhem 
Groesbeek Nijmegen Ubbergen Nijmegen 
Heteren Arnhem Voorst Deventer 
Heumen Nijmegen Wageningen Ede 
Hoevelaken Amersfoort Westervoort Arnhem 
Huissen Arnhem Wijchen Nijmegen 

Interpretatie van het model 

De waarde van coëfficiënt a 1  geeft aan dat 100 beroepsbeoefenaren gemiddeld een 
uitgaande pendel genereren van 52. Per 100 locale arbeidsplaatsen daalt blijkens coëffi-
ciënt a2  de uitgaande pendel met 16. Hieruit volgt dat de toenemende pendel binnen een 
arbeidsmarktregio vooral samenhangt met de groei van de beroepsbevolking en maar 
beperkt reageert op de locale werkgelegenheid. Binnen de grenzen van én arbeidsmarkt 
kan de mobiliteit maar zeer ten dele worden teruggedrongen door het wonen en werken 
ruimtelijk dichter bij elkaar te brengen (i.c. binnen dezelfde gemeente). Dit heeft onder 
andere te maken met de frictie tussen het moment waarop vraag- en aanbod ontstaan en 
met kwalitatieve discrepanties. Daarnaast speelt de dynamiek een belangrijke rol. Ruim de 
helft van de vacatures wordt vervuld door reeds werkenden, de zgn. baanwisselaars`. 
Wanneer een vacature bezet wordt door een baanwisselaar ontstaat elders een nieuwe 
vacature die mogelijk op haar beurt weer bezet wordt door een baanwisselaar etc. Op deze 
wijze kan een initiële vacature uiteindelijk een stroom van arbeidsmarkt- en pendelbewe-
gingen tot gevolg hebben. Een deel van degenen die bij dit domino-effect betrokken zijn 
waren voorheen mogelijk ook al werkzaam binnen de gemeente, een ander deel zal buiten 
de betreffende gemeente woonachtig zijn. Het netto-effect van 100 gemeentelijke 
arbeidsplaatsen kan blijkens het pendelmodel becijfert worden op een daling van de 
uitgaande pendel met 16. 
Het verband tussen de exogene variabelen en de endogene variabele is rechtlijnig. Ex-
perimenten met een kromlijnigverband leverden een substantiële daling van de determina-
tie-coëfficiënt op. De relatie heeft derhalve een algemene geldigheid en is niet gevoelig 
voor de gemeentegrootte. Op grond hiervan mag verwacht worden dat marginale verschui-
vingen in de locatie van wonen en werken tussen gemeenten die samen één arbeidsmarkt-
regio vormen, niet leidt tot een significante wijziging van de uitgaande pendelstroom. Of 

) Arbddurriening, Hoe Wven Bahijven, opgenomen in de Rappertlge Arbchinarkt 1991, *g. 36, SZW 
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(een deel van) de beroepsbevolking- en werkgelegenheidsgroei nu gesitueerd wordt bij een 
grote gemeente dan wel bij een kleinere randgemeente, de totale uitgaande pendeistroom 
zal in beide gevallen ongeveer even groot zijn. 

De regressie-vergelijking is geschat m.b.v. een cross-sectie-analyse over de Gelderse 
gemeenten. Vanuit theoretisch oogpunt zou een tijdreeksanalyse de voorkeur verdienen. 
Omdat daarvoor de benodigde gegevens ontbreken is gekozen voor een cross-sectie-
analyse. Een nadeel van deze techniek is dat dynamische processen niet tot uitdrukking 
komen in de analyse. Bij een rechtlijnigverband zijn de marginale coëfficiënten gelijk aan 
de gemiddelde coëfficiënten. De mobiliteit die voortvloeit uit de groei van beroepsbevol-
king en werkgelegenheid worden aldus geraamd volgens de gemiddelde kengetallen zoals 
die voor de totale populatie zijn berekend. Het gemiddelde is echter de neerslag van 
historische ontwikkelingen enerzijds en actuele tendensen anderzijds. Wanneer bijvoor -
beeld de binding met de locale arbeidsmarkt in de loop der tijd losser is geworden, dan 
zal er een verschil bestaan tussen het gemiddelde en het marginale pendelgedrag van de 
beroepsbevolking, met andere woorden: jonge starters op de arbeidsmarkt vertonen 
mogelijk een andere pendelneiging dan het oudere deel van de beroepsbevolking die in het 
verleden -in een geheel andere maatschappelijke context- de keuze hebben gemaakt tussen 
werkzoeken in de eigen gemeente, verhuizen of pendelen. Zoals reeds opgemerkt komt dit 
dynamische aspect via een cross-sectie-analyse niet naar voren. Er zijn tendensen die er op 
wijzen dat de pendelneiging inderdaad is gewijzigd: 

- de traditionele binding met de oorspronkelijke woonplaats is kleiner gewor-
den; 

- het aantal tweeverdieners stijgt waardoor de kansen op forensisme toene-
men; 

- de welvaart is toegenomen waardoor de lasten van het woon-werkverkeer 
minder zwaar drukken; 

- de actieradius is toegenomen door meer openbaar vervoerfaciliteiten en het 
grotere autobezit; 

- het opleidingsniveau van de beroepsbevolking is gestegen waardoor een 
grotere arbeidsmobiliteit is ontstaan; 

- de woningmarkt is ruimer geworden waardoor de individuele woonvoorkeur 
eerder gerealiseerd kan worden. 

Over het algemeen wordt een sterke stijging van de mobiliteit waargenomen, tot uitdruk-
king komend in congestie op de wegen en overbelasting van het openbaar vervoer. Dit 
alles wettigt de veronderstelling dat de marginale groei van de beroepsbevolking en de 
werkgelegenheid meer mobiliteitseffecten met zich meebrengt dan het pendetmodel -op 
basis van de gemiddelde-coëfficiënten- suggereert. Het model geeft aan dat de pendelef-
fecten van een groeiende beroepsbevolking aanzienlijk groter zijn dan het mobiliteitsver-
lagende effect van een locale werkgelegenheidsgroei. In het verlengde daarvan doen de 
zojuist gemaakte kanttekeningen vermoeden dat de marginale effecten zelfs nog wat 
pregnanter zullen zijn dan reeds via de gemiddelde kengetallen is gebleken. 
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bijlage 3 

GEGEVENS, BRONNEN EN DEFINITIES 

Totale beroepsbevolking 

De cijfers van de beroepsbevolking zijn ontleend aan het rapport "Raming beroepsbevol-
king per gemeente 1986-1990", Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland, 
mei 1991. De cijfers zijn consistent met de COROP-uitkomsten van de Enquête Beroeps-
bevolking 1990 (EBB'90) van het CBS. De cijfers hebben betrekking op de totale 
beroepsbevolking, dwz. werkzame plus niet-werkzame beroepsbevolking ongeacht (ge-
wenste) duur van de arbeidsweek, zelfstandigen en loontrekkers. 

Niet-werkzame beroepsbevolking 

Op gemeentelijk niveau is het zgn. Bemiddelingsbestand Zonder Baan van de Arbeidsbu-
reau's (BZB) de enige bron voor het bepalen van de omvang van de niet- werkzame 
beroepsbevolking. In dit bestand zijn echter alleen personen opgenomen die tenminste 20 
uur per week beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en die staan ingeschreven bij de 
Arbeidsbureau's. Op basis van de EBB kan voor geheel Gelderland een indruk worden 
verkregen hoe het BZB zich verhoudt ten opzichte van de totale niet-werkzame beroeps-
bevolking: 
BZB: 68.000 personen (bron: Gelderse Arbeidsbureau's, jaargemiddelde 1990) 
EBB: 74.000 personen (bron: EBB'90, provinciale tabel 2., CBS) 
Blijkens de EBB geeft het BZB voor Gelderland als geheel een onderschatting van de niet-
werkzame beroepsbevolking van 8,8%. Onder de veronderstelling dat de provinciale 
verhouding ook voor de individuele gemeenten geldt, kan de niet-werkzame beroepsbevol-
king per gemeente geraamd worden door het gemeentelijke BZB op te hogen met 8,8%. 

Werkzame beroepsbevolking 

Werkzame beroepsbevolking = Totale beroepsbevolking - Niet-werkz. beroepsbevolking 

Werkgelegenheid 

De totale werkgelegenheid per gemeente is geraamd op basis van de PWE en de Land-
bouwtelling (Lt, CBS). Omdat de werkgelegenheid en de beroepsbevolking ontleent zijn 
aan verschillende bronnen zijn er ten aanzien van het niveau consistentie-verschillen 
waardoor de arbeidsmarktbalans niet geheel sluitend is te maken. Derhalve is de werkgele-
genheid volgens de PWE omgerekend naar een niveau dat in beginsel overeenstemt met de 
uitkomsten van de EBB. Als randtotaal is daarom gebruik gemaakt van het Gelderse 
werkgelegenheidscijfer voor 1990 zoals dit vermeld staat in de Provinciale Economische 
Verkenning 1992 (dit cijfer is consistent met de EBB en past in het kader van de landelij-
ke ramingen van het CPB). Dit Gelderse randtotaal is vervolgens verdeeld naar de 
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gemeenten naar rato van de gemeentelijke aandelen in de PWE+ Lt. Voor het bepalen van 
de gemeentelijke aandelen is gebruik gemaakt van de PWE'92 omdat deze als gevolg van 
aanzienlijke bestandsverbeteringen het meest betrouwbare beeld oplevert (voorlopige 
rapportage PWE'92, bijlage 4, Bureau Economisch Onderzoek, september 1992). 

Pendel 

Pendel is in dit onderzoek gedefinieerd als gemeentegrensoverschrijdend woon-werkver -
keer. 

Intra-gemeentelijke pendel 

Intra-gemeentelijke pendelaars zijn personen die wonen en werken in dezelfde gemeente. 
Het reguliere woon-werkverkeer van deze categorie voltrekt zich dus binnen de gemeente-
grenzen. De Provinciale Werkgelegenheidsenquête 1990 bevat naast de werkgelegen-
heidsgegevens ook informatie over de pendel (met uitzondering van de ambulanten). De 
informatie is verstrekt door in Gelderland gevestigde bedrijven. Op grond van deze 
gegevens kan dus worden nagegaan waar de mensen wonen die in de Gelderse bedrijven 
werkzaam zijn. Per gemeente is aldus bekend waar de inkomende pendel vandaan komt en 
hoeveel personen ter plaatse wonen en werken (intra-gemeentelijke pendel). 

De PWE-pendelcijfers hebben betrekking op werkzame personen met een baan van 
minimaal 15 uur per week en omvatten alle bedrijfstakken met uitzondering van de 
landbouw en de ambulanten. De intra-gemeentelijke pendel die samenhangt met deeltijdar-
beid (15 uur en minder) is als volgt bij geschat. De intra-gemeentelijke pendel voor de 
categorie > =15 uur is per gemeente uitgedrukt in procenten van de overeenkomstige 
werkgelegenheid. Vervolgens is dit kengetal geprojecteerd op de totale gemeentelijke 
werkgelegenheid. Hieraan ligt impliciet de veronderstelling ten grondslag dat de intra-
gemeentelijke pendel bij deeltijdbanen naar verhouding even groot is als bij volledige 
banen en dat de pendel bij de landbouw en de ambulanten niet fundamenteel afwijkt van 
de gemiddelde pendelneiging. 

Inter-gemeentelijke (i.c. uitgaande) pendel 

Inter-gemeentelijke pendelaars zijn personen waarbij de woongemeente een andere is dan 
de werkgemeente. Vanuit de woongemeente bezien vormen deze personen de uitgaande 
pendel. Het reguliere woon-werkverkeer van deze categorie is dus gemeentegrensover-
schrijdend. Onder de conditie dat de omvang van de werkzame beroepsbevolking en de 
intra-gemeentelijke pendel bekend zijn, kan de inter-gemeentelijke pendel worden 
berekend: 

Inter-gemeentelijke pendel = werkzame beroepsbevolking - intra-gemeentelijke pendel 
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Inkomende pendel 

Inkomende pendelaars zijn personen waarbij de woongemeente een andere is dan de 
werkgemeente. Vanuit de werkgemeente bezien vormen deze personen de inkomende 
pendel. Onder de conditie dat de omvang van de uitgaande pendel en het pendelsaldo 
pendel bekend zijn, kan de inkomende pendel worden berekend: 

inkomende pendel = uitgaande pendel + pendelsaldo 

Pendelsaldo 

Pendelsaldo = Werkzame beroepsbevolking - Werkgelegenheid 

Locale arbeidsmarktoriëntatie 

ter plaatse wonende en werkende beroepsbevolking 
Loc. Ar. or. = 	 X100% 

locale werkzame beroepsbevolking 

Locale vraag/aanbodverhouding 

locale werkgelegenheid 
Loc. Vr/Ah = 	 Xl00% 

locale werkzame beroepsbevolking 

Interpretatie van de cijfers 

Zoals uit het voorgaande is gebleken zijn de oorspronkelijke cijfers ontleend aan verschil-
lende bronnen. De gegevens berusten soms op een integrale telling, soms op een steek-
proefonderzoek of zijn geconstrueerd met behulp van regionale randtotalen en landelijke 
kengetallen. Daarnaast doen zich definitieverschillen voor. 
Met het beschikbare cijfermateriaal kan derhalve niet zonder meer een sluitende arbeids-
marktbalans worden opgesteld. Om consistentie in de gegevens te brengen zijn enige 
veronderstellingen geïntroduceerd op grond waarvan de cijfers zijn opgehoogd en 
gecorrigeerd voor definitieverschillen. Hierdoor zijn de cijfers onderling vergelijkbaar 
geworden. De resultaten staan vermeld in de tabel Kerngegevens arbeidsmarkt per 
gemeente. 

Gezien het tentatieve karakter van de cijfers zijn de gemeentelijke ramingen indicatief van 
aard. Omdat de berekeningsmethodiek voor alle gemeenten identiek is, leent het materiaal 
zich met name voor intergemeentelijke analyses en voor het bepalen van de relatieve 
positie van afzonderlijke gemeenten. 
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Kerngegevens arbeidsmarkt, X 1.000 personen, Gelderse gemeenten, 1990 

Gemeenten Beroeps Niet Werkza Werk Intra Uit inko Pendel Pendel Locale Locale 
bevol werkza me be gele gemeen gaande mende saldo saldo arbeids vraag/ 
king me be roeps gen telij pendel ~Cl in % markt aanbod 

roepsbe bevol heid ke van de oriënta verhou 
volking king pendel ber.bev lie ding 

Aalten 8.4 0.3 8.2 5.9 4.2 4.0 1.8 -2.2 -27 52 73 
Ammerzoden 1.9 0.1 1.8 1.6 0.7 1.2 1.0 -0.2 -11 36 89 
Angerlo 2.2 0.1 2.1 0.8 0.4 1.7 0.4 -1.3 -62 18 38 
Apeldoorn 67.0 5.2 61.8 75.4 56.6 5.2 18.8 13.6 22 92 122 
Arnhem 643 13.2 51.0 87.2 36.6 14.4 50.6 36.2 71 72 171 

Barneveld 18.8 0.6 18.2 19.0 13.1 5.1 5.9 0.8 4 72 104 
Bern 	el 7.8 0.5 7.4 3.9 2.2 5.2 1.8 -3.4 -47 29 53 
Bergh 9.0 0.6 8.4 5.7 3.5 4.9 2.1 -2.8 -33 42 67 
Beuningen 11.6 0.9 10.7 3.8 2.2 8.6 1.7 -6.9 -65 20 35 
Borculo 4.8 0.2 4.6 4.0 2.0 2.6 2.0 -06 -13 43 87 

Brakel 2.9 0.1 2.8 1.5 0.7 2.1 0.8 -1.3 -48 23 52 
Bruminen 10.2 0.5 9.7 8.6 4.8 4.9 3.8 -1.1 -12 49 88 
Buren 4.7 0.2 4.5 2.4 1.4 3.1 1.0 -2.1 -47 30 53 
Culemborg 10.2 0.8 9.5 8.3 4.3 5.1 4.0 -1.1 -12 46 88 
Didam 8.3 0.5 7.8 6.0 2.8 4.9 3.1 -1.8 -23 36 77 

Dinxperlo 4.0 0.1 3.8 2.9 1.9 1.9 1.0 -09 -25 50 75 
Dodewaard 1.9 0.1 1.8 1.3 0.5 1.2 0.7 -0.5 -28 31 72 
Doesburg 5.2 0.7 4.5 3.2 1.5 3.0 1.6 -1.4 -30 33 70 
Doetinchem 20.1 1.6 18.5 22.9 10.5 8.0 12.4 4.4 24 57 124 
Druten 7.5 0.6 6.9 6.0 3.2 3.7 2.9 -0.8 -12 47 88 

Duiven 7.5 0.4 7.0 5.9 2.0 5.0 3.8 -1.2 -16 28 84 
Echteld 3.0 0.1 2.9 1.9 0.9 1.9 1.0 -0.9 -32 32 68 
Ede 41.6 2.3 39.3 40.6 28.0 11.2 12.6 1.4 3 71 103 
Eibergen 8.0 0.3 7.7 6.4 3.6 4.1 2.8 -1.3 -17 47 83 
Elburg 9.2 0.3 8.9 6.0 3.7 5.2 2.3 -2.9 -33 42 67 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 



Vervolg kerngegevens arbeidsmarkt, X 1.000 personen, Gelderse gemeenten, 1990 

Gemeenten Beroeps Niet Werkza Werk Intra Uit inko Pendel pendel Locale Locale 
bevol werkza me be gele gemeen gaande mende saldo saldo arbeids vraag/ 
king me be roeps gen telij pendel pendel in % markt aanbod 

roepabe bevol heid ke van de orinta verhou 
volking king pendel berbcv lie ding 

Eist (incl. Lont) 8.9 0.7 8.2 5.2 2.5 5.7 2.7 -3.0 -37 31 63 
Epe 15.1 0.9 14.2 9.7 6.5 7.7 3.2 -4.5 -31 46 69 
Ermelo 11.5 0.4 11.1 10.7 6.0 5.1 4.7 -0.4 -3 54 97 
Geldermalsen 10.4 0.4 10.0 9.0 4.5 5.5 4.5 -1.0 -10 45 90 
Gendringen 10.2 0.6 9.6 5.5 3.7 5.8 1.8 -4.0 -42 39 58 

Geodt 3.5 0.2 3.3 1.9 1.2 2.1 0.8 -1.3 -41 37 59 
Gorssel 5.8 0.3 5.6 3.9 2.4 3.2 1.5 -1.7 -30 43 70 
Groenlo 4.4 0.2 4.3 6.2 3.2 1.1 3.1 2.0 47 75 147 
Groesbeek 8.8 0.8 8.0 4.3 2.2 5.7 2.0 -3.7 -46 28 54 
[-larderwijk 16.2 0.9 15.3 16.9 9.6 5.6 7.2 1.6 11 63 111 

Hattem 5.1 0.2 4.8 2.8 1.4 3.5 1.5 -2.0 -41 28 59 
Hedel 1.9 0.1 1.8 1.9 0.7 1.0 1.1 0.1 4 42 104 
Hoerde 7.9 0.3 7.6 6.1 3.5 4.2 2.7 -1.5 -20 45 80 
Heerewaarden 0.5 0.0 0.5 0.3 0.1 0.4 0.2 -0.2 -38 27 62 
Hengelo (GLD) 4.0 0.2 3.9 2.5 1.6 2.3 0.9 -1.4 -36 42 64 

Heteren 4.3 0.3 4.0 1.6 0.8 3.2 0.8 -2.4 -60 20 40 
Heumen 6.6 0.4 6.3 2.7 1.3 5.0 1.5 -3.5 -57 20 43 
Hoevelaken 4.1 0.1 4.0 3.2 0.8 3.1 2.4 -0.7 -18 21 82 
Huissen 7.7 0.5 7.2 4.4 2.1 5.1 2.3 -2.8 -39 29 61 
Hummelo en K. 2.1 0.1 2.0 1.0 0.5 1.5 0.5 -1.0 -50 25 50 

Kerkwijk 2.7 0.1 2.6 2.0 1.1 1.5 0.9 -0.6 -24 43 76 
Kesteren 4.2 0.2 4.0 3.0 1.7 2.3 1.3 -1.0 -25 42 75 
Lichtenvoorde 9.1 0.3 8.9 6.8 4.8 4.1 2.1 -2.0 -23 54 77 
Lienden 3.2 0.1 3.0 2.0 1.0 2.0 1.0 -1.0 -34 34 66 
Lmgewaal 4.8 0.2 4.6 3.0 1.4 3.2 1.6 -1.6 -34 30 66 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 



Vervolg kerngegevens arbeidsmarkt, X 1.000 personen, Gelderse gemeenten, 1990 

Gemeenten 	Beroeps 	Niet Werkza Werk Intra Uit 	inko Pendel 	Pendel Locale Locale 

bevol 	werkza me be gele gemeen gaande 	mende saldo 	saldo arbeids vraag1 

king 	me be roeps gen telij pendel 	pendel in % markt aanbod 

roepabe bevol held ke van de ori&ita verhou 

volking king pcndel bcr.bev tic ding 

Lochem 8.4 0.5 7.9 8.4 4.5 3.4 3.9 0.5 6 57 106 
Maasdriel 4.2 0.3 3.9 3.2 1.9 2.1 1.3 -0.8 -19 47 81 
Maunk 2.7 0.1 2.6 1.6 0.9 1.7 0.7 -1.0 -39 35 61 
Miimgen a/d R 2.7 0.2 2.4 0.7 0.5 1.9 0.2 -1.7 -71 22 29 
Neede 5.3 0.2 5.1 3.4 2.0 3.0 1.3 -1.7 -33 40 67 

Neerijnen 4.8 0.2 4.6 3.0 1.5 3.1 1.5 -1.6 -35 33 65 
Nijkerk 11.8 0.4 11.4 9.4 5.7 5.6 3.6 -2.0 -17 50 83 
Nijmegen 74.8 16.3 58.6 78.0 39.8 18.8 38.2 19.4 33 68 133 
Nunspeet 10.6 0.4 10.2 9.8 5.6 4.6 4.2 -0.4 -4 55 96 
Oldebroek 9.5 0.3 9.1 5.3 3.8 5.4 1.6 -3.8 -42 41 58 

Putten 9.3 0.3 9.0 5.6 3.7 5.4 2.0 -3.4 -38 40 62 
Renkum 14.3 1.1 13.2 11.4 5.0 8.2 6.4 -1.8 -13 38 87 
Rheden 20.4 1.9 18.5 14.5 7.1 11.4 7.3 -4.1 -22 38 7$ 
Rijnwaarden 5.1 0.3 4.8 2.4 1.7 3.1 0.7 -2.4 -51 35 49 
Rossum 1.5 0.1 1.4 0.8 0.4 1.0 0.4 -0.6 -43 27 57 

Rozendaal 0.5 0.0 0.5 0.1 0.0 0.5 0.2 -0.3 -73 2 27 
Ruurlo 3.5 0.1 3.4 2.4 1.3 2.1 1.1 -1.0 -29 39 71 
Scherpenzeel 3.9 0.1 3.8 3.4 1.3 2.6 2.2 -0.4 -10 33 90 
Steenderen 2.3 0.1 2.2 1.9 1.0 1.1 0.8 -0.3 -15 48 85 
Tiel 15.1 1.6 13.5 14.4 8.2 5.2 6.2 1.0 7 61 107 

Ubbergen 4.5 0.4 4.1 2.1 0.8 3.3 1.3 -2.0 -49 19 51 
Valburg 6.1 0.4 5.7 4.3 2.1 3.6 2.3 -1.3 -24 37 76 
Voorst 10.6 0.4 10.2 8.1 4.0 6.2 4.1 -2.1 -21 40 79 
Vorden 3.8 0.1 3.7 2.9 1.4 2.3 1.5 -0.8 -21 38 79 
Wageningen 17.0 1.9 15.1 15.3 6.7 8.4 8.6 0.2 1 45 101 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 



Vervolg kerngegevens arbeidsmarkt, X 1.000 personen, Gelderse gemeenten, 1990 

Gemeenten Beroeps Niet Werkza Werk Intra Uit inko Pendel Pendel Locale Locale 
bevol werkza me be gele gemeen gaande mende saldo saldo arbeids vraag/ 
king me be roeps gen telij pendel pendel in % markt aanbod 

roepabe bevel beid ke van de orinta verhon 
volking king pendel ber.bev tic ding 

Warnsveld 4.2 0.2 3.9 2.0 0.6 3.4 1.5 -1.9 -48 14 52 
Wehi 3.4 0.1 3.3 1.9 0.9 2.4 1.0 -1.4 -42 27 58 
West Maas en W 7.9 0.5 7.4 5.3 3.8 3.6 1.5 -2.1 -29 51 71 
Westervoort 7.9 0.6 7.2 1.4 0.9 6.4 0.6 -5.8 -80 12 20 
Wijchen 17.2 1.4 15.8 9.5 5.4 10.4 4.1 -6.3 -40 34 60 

Winterswijk 12.9 0.7 12.3 11.6 8.0 4.2 3.6 -0.6 -5 65 95 
Wisch 9.5 0.5 8.9 8.6 4.0 4.9 4.5 -04 -4 45 96 
Zaltbommel 4.5 0.3 4.2 5.5 2.1 2.0 3.3 1.3 31 51 131 
Zelhem 5.5 0.2 5.3 3.6 2.1 3.2 1.6 -1.6 -31 40 69 
Zevenaar 13.4 1.0 12.4 10.2 4.7 7.7 5.5 -2.2 -18 38 82 
Zutphen 14.9 1.6 13.3 17.2 8.6 4.7 8.5 3.8 29 64 129 

Gelderland 857.0 73.8 783.2 737.3 408.1 375.1 329.2 -45.9 -6 52 94 

Gemiddeld 10.0 0.9 9.1 8.6 4.7 4.4 3.9 -0.5 -23 41 77 

Over-Betuwe 38.2 2.5 35.7 21.3 10.9 24.8 10.4 -14.4 -40 30 60 

Bron: Bureau Economisch Onderzoek, Provincie Gelderland 
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