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Voorwoord
Geachte lezer,
Hierbij presenteer ik u onze Visie op provinciale dynamiek 2005. Zoals u van ons gewend bent,
beschrijven onze economen in deze studie de prestaties van de Nederlandse provincies. Dankzij
ons uitgebreide netwerk van lokale Rabobanken met hun dichte vestigingennetwerk beschikt de
Rabobank als geen ander over unieke kennis en inzicht in de regionale (economische)
ontwikkelingen in ons land. Deze kennis willen wij graag delen met onze leden, klanten en andere
geïnteresseerden.
Naast een beeld van het economisch presteren komt ook dit jaar een centraal thema aan bod.
Deze keer is dat duurzaamheid. Met duurzaamheid doelen we op de kwaliteit van drie dimensies
van onze leefomgeving: de sociaal-culturele, de ecologische en de economische kwaliteit, kortom
People, Planet & Profit. People heeft betrekking op onderwerpen als veiligheid, sociale contacten
en woonklimaat. Planet gaat over milieubelasting en het landschappelijk uiterlijk van gebieden.
Profit staat voor de welvaart van de burgers en het presteren van het bedrijfsleven. Samen vormen
deze kwaliteiten Triple P, een indicator voor duurzaamheid. Door een groeiend besef van het
belang van onze leefomgeving krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Het is een
veelbesproken onderwerp in politieke discussies en jaarverslagen van ondernemingen en leeft
sterk bij de burgers. Ook bij de Rabobank staan duurzaamheid en Triple P hoog op de agenda.
In Nederland verschilt duurzaamheid sterk per provincie. Elk gebied heeft zijn eigen positieve en
negatieve eigenschappen die tezamen de duurzaamheid bepalen. Een provinciale focus, zoals
toegepast in deze studie, heeft dan ook een grote toegevoegde waarde. Uniek aan deze publicatie
is dat de duurzaamheid voor elk van de twaalf provincies op identieke wijze is geanalyseerd,
waardoor de onderlinge vergelijkbaarheid gewaarborgd blijft. Als één van de meest duurzame
banken in Europa geeft de Rabobank hiermee een globaal inzicht in de duurzaamheid van de
Nederlandse provincies, vanuit een breder perspectief dan alleen een economisch.
Ik wens u veel plezier toe bij het lezen van onze Visie op provinciale dynamiek 2005 en ik hoop dat
deze studie zal bijdragen aan een beter inzicht in de regionale economie en de duurzaamheid van
de Nederlandse provincies.

Bert Heemskerk
Voorzitter raad van bestuur
Rabobank Nederland
Juni 2005
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Leeswijzer
De Visie op provinciale dynamiek 2005 is een bundeling van twaalf afzonderlijke rapporten waarin
per rapport één provincie aan bod komt. Deze rapporten worden voorgegaan door twee
samenvattende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk, Groei en kracht in de regio’s, behandelt de
recente regionaal economische ontwikkelingen in Nederland. Hierin presenteren we onder andere
de top 40 van de economische prestaties van Nederlandse regio’s in 2004. Het tweede hoofdstuk,
Triple P in de regio’s, gaat in op het centrale thema en beschrijft de duurzaamheid in de
Nederlandse regio’s. Ook in dit hoofdstuk wordt een top 40 van de regio’s gegeven.
De hierop volgende provinciale deelrapporten zijn identiek opgebouwd in vijf hoofdstukken. In
het eerste hoofdstuk komt de economie in de betreffende provincie aan de orde. We kijken daarbij
ook naar de regionale verschillen binnen de provincie. In de vier daaropvolgende hoofdstukken
diepen we het thema duurzaamheid uit. Die verdieping begint met een algemene conclusie over
duurzaamheid. In de drie overige hoofdstukken behandelen we de drie deelkwaliteiten van
duurzaamheid, de sociaal-culturele, de ecologische en de economische kwaliteit, voor de
betreffende provincie. Door een vergelijking te maken met andere provincies en door op
verschillende vlakken in te zoomen op regionale verschillen schetsen we een globaal beeld van de
duurzaamheid in de provincies.
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Groei en kracht in de regio’s
In de Visie op provinciale dynamiek analyseren we jaarlijks de economische prestaties van de
Nederlandse regio’s. Dit doen we voor een deel aan de hand van hun ‘economische groei’ in het
afgelopen jaar, die vrij vertaald als de economische conjunctuurindicator of thermometer kan
worden gezien. Daarnaast kennen we in dit onderzoek een waarde toe aan de ‘economische
kracht’, die vooral op structuurkenmerken is gebaseerd en als de economische barometer kan
worden beschouwd. Samen vormen deze twee indicatoren een rapportcijfer voor de economische
prestatie van de regio’s. In dit hoofdstuk vindt u de uitkomsten van de analyse.
Figuur 1 geeft een overzicht van de economische groei en de economische kracht van veertig
Nederlandse regio’s. De grootte van de bollen correspondeert met de werkgelegenheid in de regio
en geeft een indicatie van de economische omvang. Idealiter ligt een regio in het kwadrant
rechtsboven in de figuur. De regio’s in dat kwadrant krijgen een voldoende voor zowel de
economische groei als de economische kracht. In tabel 1 worden de veertig regio’s weergegeven.
Ze zijn geordend naar het rapportcijfer voor hun economische prestaties in 2004. Hieruit ontstaat
de top 40 2004. Daarnaast zijn de rapportcijfers voor de economische groei en de economische
kracht van de regio’s weergegeven.1

De top 40 van 2004
De meest opvallende regio’s vinden we in Flevoland. Met uitzondering van 2002 staat de provincie
als geheel al jaren op nummer 1. Dit jaar is Flevoland voor het eerst opgesplitst in drie aparte
regio’s. We zien dan dat Midden-Flevoland en Almere aan kop gaan, terwijl de Noordoostpolder in
1

De regionale indeling wijkt af van de indeling van eerdere jaren. In voorgaande jaren werd de zogenoemde
COROP-indeling gehanteerd. Dat doen we dit jaar grotendeels ook, alleen zijn zowel Utrecht als Flevoland in
drie regio’s opgesplitst. Daarentegen zijn de COROP-regio’s in Limburg, alsmede de regio Het Gooi en
Vechtstreek en de regio Eemland (de vierde deelregio van Utrecht) niet meegenomen. Door gebrek aan
bruikbare gegevens is het niet mogelijk om die regio’s te vergelijken met de andere regio’s. In de bijlagen
vindt u een overzicht van de regio’s.

Figuur 1: Economische groei en kracht in de regio’s in 2004
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Groei en kracht in de regio’s
de staart zit. Zuidwest-Friesland zit voor de vierde maal in zes jaar tijd in de top 10. Het is echter de
vraag of de regio deze prestatie kan vasthouden, gezien de sterke fluctuaties in de afgelopen
jaren. Verder zien we dat Zuidwest-Overijssel voor het derde jaar op rij goed scoort en dat NoordOverijssel haar opmars van de afgelopen jaren, vooral door de aantrekkingskracht van Zwolle op
het bedrijfsleven, niet kan doorzetten. Naast Flevoland is ook Utrecht dit jaar in drie regio’s
Tabel 1: Economische prestatie, groei en kracht in de regio’s (2004)

Midden-Flevoland
Almere
Zuidwest-Overijssel
Stadsgewest Utrecht
Alkmaar en omgeving
Zuidoost-Noord-Brabant
Veluwe
Regio Utrecht West
Zuidoost-Friesland
Zuidwest-Gelderland
Groot-Amsterdam
Groot-Rijnmond
Twente
Agglomeratie 's-Gravenhage
Zuidwest-Friesland
Achterhoek
West-Noord-Brabant
Noord-Drenthe
Utrechtse Heuvelrug
Arnhem-Nijmegen
Midden-Noord-Brabant
Zeeuws-Vlaanderen
Noordoost-Noord-Brabant
Overig Groningen
Noord-Overijssel
Oost-Groningen
Zuidoost-Zuid-Holland
Zuidoost-Drenthe
Overig Zeeland
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek
Delft en Westland
Zuidwest-Drenthe
Kop van Noord-Holland
Noordoostpolder
Noord-Friesland
Oost-Zuid-Holland
Agglomeratie Haarlem
Delfzijl en omgeving
IJmond
Zaanstreek

Prestatie

Positie

Groei

Kracht

6,97
6,84
6,59
6,50
6,50
6,44
6,34
6,34
6,31
6,31
6,28
6,28
6,25
6,22
6,19
6,19
6,16
6,13
6,09
6,06
6,06
6,03
6,03
6,00
5,97
5,91
5,88
5,75
5,75
5,72
5,72
5,66
5,66
5,59
5,50
5,47
5,44
5,31
5,25
5,16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

6,25
6,56
6,69
6,00
6,63
6,88
6,31
6,13
6,75
6,13
6,00
6,25
6,13
6,25
6,44
6,44
6,25
6,38
6,00
5,94
6,06
6,63
6,19
6,00
6,25
6,25
5,56
5,81
5,94
5,38
5,31
6,00
5,56
5,31
5,44
5,00
4,56
5,75
4,81
4,56

7,69
7,13
6,50
7,00
6,38
6,00
6,38
6,56
5,88
6,50
6,56
6,31
6,38
6,19
5,94
5,94
6,06
5,88
6,19
6,19
6,06
5,44
5,88
6,00
5,69
5,56
6,19
5,69
5,56
6,06
6,13
5,31
5,75
5,88
5,56
5,94
6,31
4,88
5,69
5,75
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Groei en kracht in de regio’s
verdeeld. Het Stadsgewest Utrecht en Utrecht West staan in de top10 en ook de Heuvelrug doet
het niet slecht. Daarmee lijkt Utrecht na twee mindere jaren weer iets op te krabbelen. In de staart
van de lijst zien we veel Hollandse regio’s. De grootstedelijke regio’s krijgen weliswaar een dikke
voldoende, maar de regio’s daaromheen hebben het afgelopen jaar slecht gepresteerd. Het gebied
ten westen van Amsterdam, de regio’s IJmond, Zaanstreek en Agglomeratie Haarlem, komt het
slechtst uit de bus. De uitzondering is Alkmaar en omgeving. Na een aantal goede jaren staat de
regio dit jaar zelfs vijfde. Ook Delft en Westland valt op. Na twee jaar op rij de derde plek
ingenomen te hebben, staat de regio dit jaar op positie 31.

Sterk groeiherstel in Noord-Brabant
De figuren 2 en 3 tonen kaarten met de groei en de kracht per regio, de twee deelindicatoren die
samen het economisch presteren bepalen. Na een aantal jaren van economische krimp en
stagnatie was er in 2004 sprake van enig herstel van de Nederlandse economie. De economische
groei in het afgelopen jaar verschilt echter sterk per regio, getuige figuur 2. Daarin zien we een
aantal ruimtelijke patronen.
De Brabantse regio’s zijn de winnaars van 2004. Terwijl deze de afgelopen jaren slecht scoorden,
was de groei vorig jaar ruim bovengemiddeld. Zuidoost-Brabant kende na drie zeer slechte jaren
zelfs de sterkste groei van alle regio’s. Vooral de omzetgroei in de (metaal-)industrie was hiervoor
verantwoordelijk. Ook in Noord-Nederland is het beeld anders dan vorig jaar. De regio’s in
Groningen scoorden in 2004 alledrie beter dan in 2003. Delfzijl en omgeving is al jaren één van de
zwakst groeiende regio’s en krijgt ook voor 2004 een onvoldoende, maar de regio kruipt wel iets
omhoog. Oost- en Overig Groningen scoren zelfs bovengemiddeld.
In Friesland heeft een omslag plaatsgevonden. Terwijl Noord-Friesland vorig jaar tot de sterke en
Zuidoost-Friesland tot de zwakke groeiers behoorde, is dit beeld in 2004 omgekeerd. Het
zuidwesten van de provincie heeft zijn sterke groei van vorig jaar weten te behouden. Al met al
kunnen we stellen dat Noord-Nederland, inclusief de regio’s in Drenthe en Overijssel, over het
algemeen een relatief goed jaar heeft gehad. Verder zien we, verspreid over het land, hier en daar
een positieve uitschieter. Zo hebben Alkmaar en omstreken, Zeeuws-Vlaanderen en ZuidwestOverijssel het vorig jaar verhoudingsgewijs goed gedaan door respectievelijk de werkgelegenheidsgroei, omzetstijging op de exportmarkt en groei van de export.

Figuur 2: Economische groei in de regio’s, 2004

Figuur 3: Economische kracht in de regio’s, 2004
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Groei en kracht in de regio’s
De verliezers van 2004 liggen vooral in het westen van ons land, rondom de drie grootstedelijke
gebieden in Noord- en Zuid-Holland, met Alkmaar en omstreken als uitzondering. IJmond valt het
meest op, aangezien die regio voor de groei in 2002 en 2003 nog een dikke voldoende kreeg.
Incidentele mee- en tegenvallers, gepaard aan een relatief kleine economie, verklaren dit
fluctuerende beeld. Ook de Kop van Noord-Holland en Delft en Westland scoorden vorig jaar nog
bovengemiddeld, maar krijgen voor 2004 een onvoldoende. Zuidoost Zuid-Holland behoort al
jaren bij de achterblijvers en daar kwam het afgelopen jaar geen verandering in. Over de
grootstedelijke regio’s zelf kunnen we gematigd positief zijn. Ze krijgen alle vier een voldoende,
waarbij het overigens opvalt dat Rijnmond en Den Haag hoger scoren dan de Noordwestvleugel
van de Randstad.
Overigens merken we bij de interpretatie van de uitkomsten op dat de economische omvang van
de onderscheiden regio’s sterk verschilt. Zo is het bruto regionaal product van Groot-Amsterdam
met bijna 50 miljard euro maar liefst 43 keer zo groot als dat van Delfzijl en omgeving. Vooral in
kleinere regio’s met een dominante bedrijfstak kunnen de ontwikkelingen in enkele grote
bedrijven het beeld beïnvloeden. Dit speelt onder meer in IJmond (staalcomplex), ZeeuwsVlaanderen (chemie) en Zuidwest-Friesland (agrarische en watersportgerelateerde bedrijvigheid).

Toelichting bij het ‘Economisch Rapportcijfer’
Hoe heeft de regionale economie het in 2004 gedaan? Deze vraag beantwoorden we aan de hand
van een rapportcijfer voor de economische groei, de economische kracht en het economisch
presteren van de Nederlandse regio’s. Jaarlijks wordt hierbij het Nederlandse gemiddelde op zes
gezet. Een cijfer hoger dan zes betekent dat de regio boven het Nederlandse gemiddelde scoort.
Een waardering met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde prestatie en
wordt daarom als onvoldoende beoordeeld. Als we uitspreken dat een regionale economie het
‘goed’ heeft gedaan, moet dat tegen deze achtergrond worden geplaatst. Deze uitspraken hebben
dus vooral een relatieve waarde.
De economische groei bepalen we op basis van de groei van de winst, de export, de omzet en de
werkgelegenheid in het bedrijfsleven in de regio. De economische kracht beoordelen we aan de
hand van de bedrijfsdynamiek, de productiestructuur, de exportgerichtheid en de
investeringsbereidheid van de bedrijven. Met bedrijfsdynamiek bedoelen we de ‘verjonging’ van
het regionale bedrijfsleven, zowel door starters uit de regio zelf als door oprichting van
nevenvestigingen door bedrijven van elders. Bedrijfsdynamiek en productiestructuur geven een
indicatie van het toekomstperspectief van het bedrijfsleven, terwijl de exportgerichtheid en
investeringsbereidheid vooral een indruk van de kwaliteit van het ondernemerschap geven. Het
presteren van een regio is het ongewogen gemiddelde van groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen, waaronder de Kamer van
Koophandel (ERBO) en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand.
Economisch Rapportcijfer
Winst

Bedrijfsdynamiek

Export

Productiestructuur

Omzet

Exportgerichtheid

Werkgelegenheid

Investeringsbereidheid

Groei

Kracht
Presteren
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Triple P in de regio’s
Wat is Triple P?
Onze samenleving verandert voortdurend. Maatschappelijke trends leiden ertoe dat opvattingen
van en over individuen, overheden en bedrijven veranderen door de tijd. In de afgelopen decennia
zijn de meningen over de gevolgen van economische activiteiten bijvoorbeeld verscherpt. Veel
meer dan vroeger worden ondernemingen bekritiseerd op hun economisch handelen, zowel
nationaal als internationaal. Zij worden daardoor gestimuleerd om ethisch, of maatschappelijk
verantwoord, te ondernemen. Met andere woorden: van bedrijven wordt verwacht dat zij bij hun
economische activiteiten rekening houden met hun omgeving, in de brede zin van het woord.

Leefbaarheid en duurzaamheid
De kritische blik op economische activiteiten is het gevolg van een groeiend besef van het belang
van onze leefomgeving. De meeste mensen willen in een mooie omgeving wonen met voldoende
voorzieningen, het liefst in de buurt van het werk. In deze context zijn ‘leefbaarheid’ en
‘duurzaamheid’ kernbegrippen geworden. Ze zijn dan ook steeds vaker onderwerp van (politieke)
discussies en komen steeds vaker voor in beleidsstukken van overheden en jaarverslagen van
bedrijven. Het zijn zeer complexe begrippen die door tal van instellingen op verschillende
manieren worden ingevuld. Het is daarom van belang om een duidelijke afbakening te geven van
de manier waarop wij ze hier interpreteren. In deze studie definiëren we leefbaarheid als volgt.
Leefbaarheid is de mate waarin een gebied haar bewoners in staat stelt vorm te geven aan hun
leefkwaliteit.
Leefbaarheid heeft dus betrekking op de kwaliteit van de leefomgeving in een bepaald gebied op
dit moment. Het gaat om het ‘hier en nu’. Duurzaamheid gaat een stap verder. Naast het ‘hier en nu’
heeft duurzaamheid ook betrekking op het ‘daar en later’. Met andere woorden: bij duurzaamheid
speelt de kwaliteit van de leefomgeving in andere gebieden en voor toekomstige generaties ook
een rol. Zowel de ruimtelijke als de tijdsdimensie worden in het begrip ‘duurzaamheid’ dus breder
opgevat. Duurzaamheid is leefbaarheid voor iedereen (hier en daar), zowel in het heden als in de
toekomst (nu en later).

De Triple P monitor
De Triple P monitor is het instrument waarmee we in deze studie invulling geven aan de
begrippen leefbaarheid en duurzaamheid. Triple P is afkomstig van de term ‘Triple Bottom Line’,
waarmee John Elkington in zijn boek Cannibals with Forks verwijst naar de maatschappelijke,
ecologische en economische verantwoordelijkheid van ondernemingen. Volgens de Triple P
monitor bestaat de kwaliteit van de leefomgeving uit drie deelkwaliteiten, te weten de sociaalculturele, de ecologische en de economische kwaliteit, oftewel ‘People, Planet en Profit’. Samen
vormen deze kwaliteiten Triple P. De drie kwaliteiten zijn samengesteld uit clusters. People, Planet
en Profit bestaan uit respectievelijk drie, twee en vier clusters. De gedachte is dat alle factoren die
de kwaliteit van de leefomgeving bepalen, zijn toe te delen aan één van deze negen clusters.
Hieronder volgt een overzicht van de kwaliteiten en bijbehorende clusters.

Triple P
People - sociaal-cultureel

Planet - ecologisch

sociale cohesie

milieuverontreiniging

veiligheid en gezondheid

natuur en landschap

woonklimaat

Profit - economisch
intensiteit van de economie
ondernemingsklimaat
kracht van het bedrijfsleven
sociaal-economische welvaart

9

Triple P in de regio’s
De Triple P methode
In deze studie meten we met behulp van de Triple P monitor de duurzaamheid van de
Nederlandse provincies en regio’s.2 Alvorens in detail in te gaan op de uitkomsten van de monitor,
willen we hier eerst uitleggen volgens welke methodiek we dat doen: de Triple P methode.

Van indicatoren naar Triple P
De Triple P monitor meet de duurzaamheid met behulp van indicatoren. Elk van de hierboven
genoemde clusters bestaat uit een aantal indicatoren die tezamen de score van het cluster
bepalen. Dit werkt als volgt. Elke indicator heeft een waarde voor de betreffende regio. Zo is de
waarde van de indicator ‘werkloosheid’ het werkloosheidscijfer in de regio. De score voor de regio
berekenen we door de waarde van de indicator te vergelijken met de gemiddelde waarde van alle
regio’s. Hieruit volgt dus voor elke regio voor alle indicatoren een score. De scores van de
indicatoren binnen een bepaald cluster worden gemiddeld en bepalen de score voor dat cluster.
Vervolgens worden de scores van de clusters gemiddeld om de score voor de betreffende kwaliteit
te bepalen. De finale score voor Triple P is het gemiddelde van de scores van de drie kwaliteiten.
Een compleet overzicht van de indicatoren is opgenomen in de bijlagen.

Indicatoren

Clusters

Kwaliteiten

Triple P

Een vergelijking zonder waardering
De score voor een indicator is dus de waarde van de indicator voor een bepaalde regio ten
opzichte van de gemiddelde waarde van alle regio’s. In de Triple P monitor waarderen we die score
niet met een rapportcijfer of een ‘goed’ of ‘slecht’. Eerder spreken we van ‘beter’ of ‘slechter’ dan het
gemiddelde. Immers, als de gemiddelde werkloosheid 20 procent bedraagt en in een bepaalde
regio 15 procent dan levert dat een goede score op, maar desalniettemin is een werkloosheidscijfer van 15 procent erg hoog.

Ongewogen indicatoren
De score van een cluster is het ongewogen gemiddelde van de scores van de afzonderlijke
indicatoren. De indicatoren tellen dus allemaal even zwaar mee in de berekening. De scores voor
de clusters worden op hun beurt ongewogen gemiddeld tot de score voor een kwaliteit. En de
uiteindelijke score voor Triple P is het gemiddelde van de drie kwaliteiten
Er zijn redenen om aan te nemen dat de ene indicator meer zegt over de duurzaamheid dan de
andere. Het proces dat tot een weging van de indicatoren leidt, is echter zeer gecompliceerd en
per definitie arbitrair. Het belang van een bepaalde indicator hangt namelijk sterk af van de lezer.
Voor een productieonderneming is de luchtkwaliteit wellicht van minder belang dan voor een
atletiekvereniging. Daarom wordt een dergelijke weging in deze monitor niet gemaakt. De lezer
kan zelf bepalen hoe belangrijk de indicator voor hem of haar is.
Tenslotte verdient het verschil tussen het economisch presteren (hoofdstuk Groei en kracht in de
regio’s) en de economische kwaliteit (Profit) enige aandacht. Beide hebben te maken met de
economie van de regio’s en er is dan ook enige overlap. Er zijn echter twee grote verschillen. Terwijl
het economisch presteren ingaat op de prestaties van het afgelopen jaar, behandelt de
economische kwaliteit de meer structurele kenmerken van de economie, gemeten over meer
jaren. Ten tweede gaat het economisch presteren over de prestaties van het bedrijfsleven. De
economische kwaliteit is breder. Naast het bedrijfsleven zijn de welvaart van de burgers en het
ondernemingsklimaat bepalend voor Profit.
2

In de bijlagen vindt u een overzicht van de regio’s.
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Triple P in de regio’s
Regionaal beeld Triple P
Van alle regio’s in Nederland behaalt Zuidoost-Brabant de hoogste score op het gebied van
duurzaamheid, gevolgd door Utrecht. Zuidwest-Friesland en Noord-Limburg staan op een
gedeelde derde plaats. De totaalscore van alle regio’s is weergegeven in figuur 4. De lengte van de
staaf correspondeert met de hoogte van de score van een regio. De meeste regio’s scoren boven
het gemiddelde van alle regio’s. Een aantal regio’s scoort echter lager dan gemiddeld, waarbij de
achterstand in sommige gevallen aanzienlijk is (Haagse agglomeratie, Rijnmond en Zaanstreek).
De geografische spreiding van beter en minder goed scorende regio’s over Nederland lijkt op het
eerste oog vrij willekeurig. Meer verstedelijkte regio’s scoren echter minder goed dan andere
regio’s. Deze regio’s komen vooral voor in het westen, waardoor veel westelijke regio’s lager dan
gemiddeld scoren op Triple P. Vooral de Zuidvleugel van de Randstad komt minder gunstig uit de
bus. De meeste regio’s aldaar weten hun lagere scores op Planet en vaak ook People onvoldoende
te compenseren met een hoge Profit-score. Dit in tegenstelling tot onder meer Utrecht, Het Gooi
en Vechtstreek en Haarlem. Opvallend is dat enkele perifeer gelegen regio’s, zoals de Achterhoek,
Overig Groningen (stad Groningen en omstreken) en Zeeuws-Vlaanderen, het aardig doen. Zij
compenseren een lagere Profit-score met hogere scores op Planet en — in mindere mate — People.
De hoogte van de totaalscore zegt niet alles over de mate van duurzaamheid. De totaalscore is
namelijk gebaseerd op een gemiddelde prestatie over de drie afzonderlijke P’s. Bij duurzaamheid
is daarnaast de balans tussen de drie P’s van belang. De positieve waardering van een hoge
totaalscore van een regio moet worden gerelativeerd, indien er sprake is van een grote disbalans
tussen de scores op People, Planet en Profit. De kleur van de stip voor de regio geeft de mate van
(dis-)balans tussen de drie P’s aan. Regio’s met een goede balans tussen de P’s zijn te herkennen
aan een oranje stip, regio’s met een sterke disbalans aan een blauwe stip. De grootste disbalans
tussen de P’s hebben Groot-Amsterdam en
Zuidwest-Friesland. Groot-Amsterdam scoort hoog
Figuur 4: Top 40 regio’s Triple P
op Profit, maar laag op People en Planet. Voor
balans regio

ZO-Brabant
Zuidwest-Friesland geldt het omgekeerde. In Overig

Utrecht

Groningen zijn People, Planet en Profit het meest in
ZW-Friesland

N-Limburg
balans. Ook in de nummer 1 regio, Zuidoost-Brabant,

Veluwe

N-Drente
zijn de drie P’s aardig in balans. Zuidoost -Brabant is

Aggl Haarlem
daarmee koploper zonder dat een bepaalde P erg

Achterhoek

N-Overijssel
achterblijft. In de daarop volgende regio’s, Utrecht en

NO-Brabant

Gooi&Vechtstreek
Zuidwest-Friesland, is de disbalans veel groter.

ZO-Friesland
Utrecht heeft een hoog Profit-niveau, maar blijft

Overig Groningen

Zeeuws-Vlaanderen
achter op het gebied van People.



























M-Limburg
N-Friesland
ZW-Drente

Samengevat verschilt de regionale Triple P top 40
nogal van de economische top 40 in het voorgaande
hoofdstuk. Diverse regio’s met een minder sterke
economische basis compenseren dit door een
gunstig sociaal en/of milieuklimaat. Hierdoor
kunnen zelfs perifere regio’s een redelijk positieve
waardering krijgen op Triple P-gebied. Een aantal
stedelijke regio’s met een economische achterstand
komt door hun situatie op sociaal en milieugebied
nog lager op deze ranglijst uit.

Twente
Overig Zeeland
O-Zuid-Holland
Arnhem-Nijmegen
Alkmaar eo
ZW-Gelderland
ZW-Overijssel
Aggl Leiden&Bollenstr
Z-Limburg
M-Brabant
Kop v N-Holland
West-Brabant
Delft&Westland
IJmond
ZO-Zuid-Holland
ZO-Drente
Flevoland
Delfzijl eo
O-Groningen
Groot-Amsterdam
Zaanstreek
Groot-Rijmnond
Aggl Den Haag

onder gemiddeld

gemiddeld

boven gemiddeld
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De clusters van People
Uit het volgende blijkt dat regio’s om zeer uiteenlopende redenen goed of mager scoren op het
sociale klimaat, op People dus. ‘People’ bekijken we vanuit drie invalshoeken:
1. Sociale cohesie: de mate waarin de regionale bevolking in sociale netwerken (onder meer in
het verenigingsleven, familie, buiten de deur) participeert.
2. Gezondheid en veiligheid: de (fysieke) gezondheidssituatie van de regionale bevolking, de
aanwezigheid van zorgvoorzieningen en de (verkeers-)veiligheid in de regio.
3. Woonklimaat: kenmerken van de woningen, de kwaliteit van de woonomgeving (inclusief het
aanbod van maatschappelijke voorzieningen) en de tevredenheid daarover van de inwoners.

Sociale cohesie
De sociale cohesie is duidelijk sterker in de meer landelijke regio’s in Nederland. In
plattelandsgebieden in grote delen van Brabant, Limburg, het noorden en het oosten van het land
is de situatie gunstiger dan in veel regio’s in West-Nederland. Om precies te zijn: in noordelijk
Limburg, het midden en oosten van Noord-Brabant en de Achterhoek is de sociale cohesie het
sterkst, in de drie grootstedelijke regio’s Den Haag, Rijnmond en Amsterdam is zij het zwakst.
Minder verstedelijkte gebieden in het westen van het land, zoals het Groene Hart, hebben
duidelijke trekken van het sociale klimaat in de steden. Ook hier is het verenigingsleven minder
sterk aanwezig en onderhouden mensen minder intensieve sociale contacten. Vooral het sociaal
klimaat in grotere plaatsen als Gouda, Zoetermeer en Alphen aan den Rijn, waar veel stedelingen
zijn neergestreken, is hier ongetwijfeld debet aan.

Veiligheid en gezondheid
Gemiddeld genomen is de gezondheids- en veiligheidssituatie in het noorden van het land beter
dan in het zuiden. Zuidwest-Friesland en Leiden & Bollenstreek kunnen we bestempelen als de
meest veilige en/of de meest gezonde regio’s. In Leiden & Bollenstreek komt het vooral door een
goede gezondheid van de bevolking, want de veiligheidssituatie is hier niet uitgesproken gunstig.
Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Limburg zijn op het gebied van gezondheid en veiligheid veruit het
slechtst af. Dit heeft voor een deel te maken met de sterk verouderde bevolking; men ervaart de
eigen gezondheid hier minder positief en het aantal sterfgevallen is er in verhouding hoger dan in
andere regio’s. Verder speelt in zuidelijk Limburg de (vroegere) industriële vervuiling de
gezondheid van de bevolking parten.

Figuur 5: Sociale cohesie in regio’s

Figuur 6: Veiligheid en gezondheid in regio’s

Sociale cohesie
sterk
boven gemiddeld
gemiddeld
onder gemiddeld
zwak

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Gezondheid en veiligheid
gunstig
boven gemiddeld
gemiddeld
onder gemiddeld
minder gunstig

Bron: CBS, Dendrite, HHM, bewerking Rabobank
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Vroegere medewerkers in de mijnbouw kampen met gezondheidsproblemen en ook nu nog heeft
de regio last van industriële (lucht-)vervuiling vanuit het gebied zelf, het Roergebied en de regio
Luik. Daarnaast heeft vooral de westelijke mijnstreek (tegenwoordig Parkstad geheten) met meer
criminaliteit en geweld te maken. De sociale problematiek (en armoede) van oude industriesteden
als Heerlen en Kerkrade is hieraan debet, evenals het drugstoerisme. Overigens is de
criminaliteitsproblematiek in de grootstedelijke regio’s in het westen nog omvangrijker.
In Zeeuws-Vlaanderen is voorts het verkeer onveilig. Net als in diverse andere landelijke regio’s,
zoals delen van Drenthe, Groningen en de Kop van Noord-Holland, gaat hier veel verkeer over
provinciale en kleine wegen. Hard rijden in combinatie met onveilige plekken (kruispunten en
bochten) zorgt er voor veel slachtoffers. Opvallend is dat in sommige andere landelijke regio’s,
zoals Zuidwest-Friesland, de verkeersveiligheid juist relatief hoog is. Ook in een aantal
grootstedelijke regio’s is de kans op verkeersongelukken naar verhouding, dat wil zeggen
gerelateerd aan de omvang van de bevolking, vrij laag.

Woonklimaat
Wonen in het westen van het land is minder aantrekkelijk dan in andere landsdelen. Wonen in de
drie grootstedelijke regio’s, Amsterdam, Rijnmond en Haaglanden, is gemiddeld genomen het
minst aantrekkelijk. Gemiddeld, want uiteraard verschillen de woonomstandigheden binnen deze
regio’s sterk van plaats tot plaats en van buurt tot buurt. Het gaat daarbij vooral om de (ervaren)
kwaliteit van het wonen en de woonomgeving zelf. Maar ook het aanbod van voorzieningen (per
inwoner) is beperkt, met name die op het gebied van sport. Aan de andere kant staan Zeeland en
het noorden, met een zeer aantrekkelijk woonklimaat. In Zeeuws-Vlaanderen, de nummer 1 op het
gebied van wonen, springt vooral het voorzieningenniveau eruit. In de nummer 2, ZuidwestFriesland, is dat in de eerste plaats de woningmarkt zelf. Friezen zijn het meest te spreken over hun
woonsituatie. Ook in de Achterhoek en Midden-Limburg is het woonklimaat gunstiger dan
gemiddeld en zijn de inwoners tevreden.

Figuur 7: Woonklimaat in regio’s

Tabel 2: Top 10 tevredenheid bewoners met woonomgeving

Woonklimaat
aantrekkelijk
boven gemiddeld
gemiddeld
onder gemiddeld
minder aantrekkelijk

Bron: CBS, ABF, Locatus, Bedrijfschap Horeca en Catering, MJK, NFC,
TIN, Syswov, BSvL, WBO, bewerking Rabobank

rang

top 10

1

Zuidwest-Friesland

laagste 10
Aggl. Den Haag

2

Zuidoost-Friesland

Groot-Amsterdam

3

Achterhoek

Groot-Rijnmond

4

Midden-Limburg

Arnhem-Nijmegen

5

Noord-Drenthe

Overig Groningen

6

Overig Zeeland

Utrecht

7

Zeeuws-Vlaanderen

Delft & Westland

8

Zuidwest-Gelderland

Zuid-Limburg

9

Oost-Groningen

Aggl. Leiden & Bollenstr.

10

Noord-Friesland

Flevoland

Bron: WBO
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Conclusies
Het moge duidelijk zijn waaraan Zuidwest-Friesland zijn hoge Triple P-positie te danken heeft:
deze regio heeft veruit het hoogst gewaardeerde sociale klimaat. Ook de overige Friese regio’s zijn
in de eerste People-linies te vinden. Andere regio’s die hoog scoren op People zijn vooral te vinden
in het oosten en zuiden van het land. De eerste Hollandse regio is Leiden en Bollenstreek, op een
16e plaats. De grootstedelijke, randstedelijke regio’s Rijnmond, Den Haag, Utrecht en Amsterdam
vormen hekkensluiters. In de onderste regionen valt voorts Zuid-Limburg op.
Het beeld is niet erg verrassend. Landelijke en weinig verstedelijkte gebieden buiten het westen
staan bekend om hun vriendelijker leefklimaat en de sterkere sociale binding. Zuidwest-Friesland
is daarvan een uitgelezen voorbeeld. De betrokkenheid bij het maatschappelijk leven is er sterk,
waardoor de infrastructuur (voorzieningen) op een relatief hoog peil staat. Bovendien is het
woonklimaat aantrekkelijk, wat de inwoners ook zo ervaren.
Het westen is drukker, onpersoonlijker en onveiliger dan landelijke regio’s als Zuidwest-Friesland.
Deze gevoelskwestie wordt door de ‘harde’ cijfers in de Triple P monitor bevestigd. Het gunstige
sociale en leefklimaat is in een aantal suburbs van Den Haag, Utrecht en Amsterdam gunstig. Maar
dat weegt onvoldoende op tegen de ongunstige omstandigheden in de centrale steden en de
voorsteden die met de negatieve uitstralingseffecten van de grote steden te maken hebben.
Omgekeerd beïnvloeden de sociale problemen in steden als Enschede, Almelo en Venlo hun
omgeving blijkbaar zo weinig, dat regio’s in Oost- en Zuid-Nederland er gunstig uitspringen.
Het zojuist geschetste beeld kent echter uitzonderingen. Zo staat Zuid-Limburg, dat toch wordt
geassocieerd met het Bourgondische goede leven, opvallend laag genoteerd. Het Gooi en
Vechtstreek, dat bekend staat om zijn aantrekkelijke woonklimaat, komt evenmin goed uit de bus.
Achter de lage positionering van Zuid-Limburg gaat
de regionale tweedeling schuil tussen het
Heuvelland en Maastricht enerzijds en de Mijnstreek
(Heerlen-Kerkrade) anderzijds. Het sociale klimaat in
het Heuvelland is beter dan dat in de Mijnstreek,
waar de economische herstructurering van de jaren
’70 en ’80 nog altijd zijn sporen nalaat, onder andere
op het gebied van achterstandswijken, veiligheid en
gezondheid. De Mijnstreek haalt hierdoor de Peoplescore van Zuid-Limburg flink omlaag.
Het Gooi en Vechtstreek staat laag genoteerd
vanwege de gevolgen van de vergrijsde bevolking
voor de zorg en andere voorzieningen. De druk op
zorgvoorzieningen is er relatief hoog. Daarnaast
staat door de veroudering van de bevolking en de
nabijheid van grote steden het regionale draagvlak
voor winkel- en horecavoorzieningen onder druk.

Figuur 8: Top 40 regio’s ‘People’
ZW-Friesland
Achterhoek
N-Limburg
ZO-Friesland
N-Overijssel
N-Friesland
NO-Brabant
N-Drente
Twente
M-Limburg
Overig Zeeland
Kop v N-Holland
ZO-Brabant
ZW-Drente
ZW-Overijssel
Aggl Leiden&Bollenstr
Veluwe
Overig Groningen
Zeeuws-Vlaanderen
Alkmaar eo
ZO-Drente
Delfzijl eo
ZW-Gelderland
IJmond
O-Groningen

Samenvattend is het beeld dat veel landelijke regio’s
een gunstiger sociaal klimaat hebben dan sterk
verstedelijkte regio’s. Uitzonderingen daarbij zijn het
gevolg van grote sociale verschillen binnen de regio
zelf of van de last van de verder gevorderde
vergrijzing in landelijke regio’s.

Delft&Westland
M-Brabant
O-Zuid-Holland
W-Brabant
ZO-Zuid-Holand
Zaanstreek
Aggl Haarlem
Gooi&Vechtstreek
Anrhem-Nijmegen
Utrecht
Z-Limburg
Flevoland
Groot-Amsterdam
Aggl Den Haag
Groot-Rijmond

onder gemiddeld

gemiddeld

boven gemiddeld
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De clusters van Planet
Landelijke regio’s presteren niet per se goed op ‘Planet’. Het gaat daarbij namelijk niet alleen om
natuur en landschap (zogenoemde ‘groene’ milieuthema’s) maar evenzeer om milieuvervuiling
(‘grijze’ milieuthema’s). Deze twee dimensies worden hier verder uitgewerkt. Daarbij zijn de
volgende onderwerpen in ogenschouw genomen:
1. Milieuverontreiniging: mate van geluidsoverlast, (auto)luchtvervuiling en bodemvervuiling, in
combinatie met afvalproductie en —scheiding.
2. Natuur en landschap: natuurlijkheid, aantrekkelijkheid en afwisseling van het landschap.

Milieuverontreiniging
Het is niet verbazingwekkend dat, zoals figuur 9 aangeeft, verstedelijkte regio’s in het westen van
ons land met de sterkste milieuvervuiling te maken hebben. De Haagse regio is daarvan het meest
uitgesproken voorbeeld. Wel valt op dat enkele als stedelijk-industrieel bekend staande regio’s,
zoals Rijnmond (havens Rotterdam en mainportfunctie) en IJmond (Corus), op basis van de hier
gebruikte indicatoren minder slecht scoren dan enkele regio’s met een meer landelijk karakter:
oostelijk Zuid-Holland, Flevoland en het Gelders Rivierengebied. In Rijnmond en IJmond is,
vanwege de hoge economische en bevolkingsdichtheid, de milieudruk op de omgeving hoger dan
in de meeste landelijke gebieden. Dat geldt echter lang niet altijd voor de milieubelasting per
inwoner (lees: het vervuilend gedrag per inwoner). Zo wordt in stedelijke regio’s vaak op een meer
efficiënte wijze aan afvalverwerking gedaan, waardoor de kosten per inwoner lager uitvallen dan
in veel landelijke regio’s. Ook is de autovervuiling per inwoner beperkter, vanwege het lagere
autobezit en de kleinere reisafstanden met de auto dan in landelijke gebieden. Bovendien hebben
verstedelijkte regio’s veel minder te maken met vervuiling door de landbouw.
Over het algemeen moeten landelijke regio’s kunnen zorgen voor betere omstandigheden op
milieugebied dan stedelijke regio’s. Zeeland, Limburg en grote delen van Noord-Nederland lukt dat
ook. Opmerkelijk genoeg behoort ook de regio Arnhem-Nijmegen (KAN) bij de beter presterende
regio’s in ons land, terwijl deze toch behoorlijk verstedelijkt is. Datzelfde geldt voor de regio
Eindhoven. De geluidsoverlast en de luchtvervuiling vallen vooral in die regio erg mee. De grote
steden zelf en hun directe omgeving hebben hiermee wel meer te maken dan het landelijk
gebied, zoals de Overbetuwe, de Ooijpolder en Groesbeek in het KAN en de Peel en Kempen in de
regio Eindhoven.

Figuur 9: Milieuverontreiniging in regio’s

Tabel 3: Top 10 gemeenten met hoogste en met laagste
geluidsbelasting
rang

Milieuverontreiniging
minder sterk
beneden gemiddeld
gemiddeld
boven gemiddeld
sterker

Bron: CBS, Alterra, AOO, bewerking Rabobank

hoogste

laagste

1

Sassenheim

Schiermonnikoog

2

Diemen

Vlieland

3

Oegstgeest

Terschelling

4

H’liede & Spaarnwoude

Ameland

5

Barendrecht

Dirksland

6

Haarlemmermeer

Baarle-Nassau

7

Ridderkerk

Texel

8

Rijswijk

Andijk

9

Muiden

Bergeijk

10

Delft

De Marne

Bron: Alterra
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Alleen de mestproductie door de landbouw, veroorzaakt door de intensieve veehouderij in de
Peel, is een groot minpunt in de regio Eindhoven. In de regio Arnhem-Nijmegen valt de
mestproblematiek mee, aangezien de landbouw daar minder omvangrijk is en bovendien meer is
gericht op de tuinbouwsector.
Zuidwest-Gelderland (Betuwe), Flevoland en oostelijk Zuid-Holland zijn landelijke regio’s met een
relatief sterke milieuvervuiling. In de eerste twee regio’s vormen de afvalproblematiek en de
relatief sterke autovervuiling de oorzaak. Flevoland en de Betuwe hebben zich de afgelopen jaren
ontwikkeld tot woongebieden voor randstedelingen die hun werk in de stad hebben. Dit heeft
veel automobiliteit tussen deze regio’s en de Randstad tot gevolg. In oostelijk Zuid-Holland heeft
de mestproductie door de veehouderijsector ook een negatief effect op de milieukwaliteit.

Natuur en landschap
Zuid-Limburg en de Veluwe beschikken over de hoogste natuurwaarden en landschappelijke
kwaliteit. Zuid-Limburg dankt zijn grote landschappelijke aantrekkelijkheid vooral aan de
historische kenmerken en monumenten (oude boomgaarden, hagen, holle wegen en oude
hoeven) en uiteraard het voor Nederlandse begrippen sterke reliëf. Landschappen met veel reliëf
worden vanwege de visuele variatie zeer op prijs gesteld. Op de Veluwe domineren reliëfrijke en
natuurlijke landschappen eveneens. Daar is bovendien nauwelijks sprake van horizonvervuiling. In
de westelijke mijnstreek in Zuid-Limburg is dat veel meer het geval.
Andere regio’s met een hoge natuur- en landschapskwaliteit hebben een zeer open en wijds of
een aantrekkelijk parkachtig karakter met een hoge natuurlijkheid. Tot de eerste groep behoren
vooral regio’s in Noord-Nederland, in het bijzonder de Friese gebieden. Tot de tweede groep
behoren delen van Drenthe, Twente, de Achterhoek, Het Gooi en Vechtstreek en Noord-Limburg.
De provincie Utrecht vertoont een per saldo aantrekkelijk, maar zeer gemengd landschappelijk
beeld met het veenweidegebied aan de westkant, het plassengebied in de noordwesthoek, het
rivierenlandschap aan de zuidrand en de Utrechtse Heuvelrug aan de oostkant. Het Eemland en de
Gelderse Vallei in de noordoosthoek hebben trekken van de landbouwgebieden op zand in
Noord-Brabant en Noord-Limburg.
Positieve uitschieter in West-Nederland is de regio Haarlem. Het duingebied wordt om zijn sterke
natuurlijkheid, hoge monumentale waarde en reliëf hoog gewaardeerd. Wel is het een relatief veel
bebouwde en sterk verstedelijkte regio.
Figuur 10: Natuur en landschap in regio’s

Natuur en landschap
aantrekkelijker
boven gemiddeld
gemiddeld
beneden gemiddeld
minder aantrekkelijk

Bron: Alterra, CBS, bewerking Rabobank

Tabel 4: Top en laagste 10 gemeenten qua natuurlijke kwaliteit
rang

top 10

laagste 10

1

Rozendaal

Eemsmond

2

Zandvoort

Zevenhuizen-Moerkapelle

3

Bloemendaal

het Bildt

4

Laren

Berkel en Rodenrijs

5

Zeist

's-Gravendeel

6

Schiermonnikoog

Anna Paulowna

7

Doorn

Bleiswijk

8

Maarn

Oud-Beijerland

9

Ermelo

Tholen

10

Vlieland

Rijnwoude

Bron: Alterra
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Conclusies
De mooiste plekjes in Nederland vinden we grosso modo in de regio’s die de Planet-ranglijst
aanvoeren: Zuid-Limburg, delen van Noord-Brabant, de Veluwe en Drenthe. Niet dat buiten deze
regio’s geen mooie plekjes te vinden zijn. Zelfs in de agglomeratie Den Haag (de laagste op de
ranglijst), bevinden zich fraaie stukjes natuur en landschap. Denk aan het duingebied tussen Den
Haag en Noordwijk. Puur bezien vanuit het landschappelijk uiterlijk spreken Zuid-Limburg, de
Veluwe en andere plattelandsgebieden ‘op het zand’ (Brabant, Limburg, Drenthe) dagjesmensen en
vooral toeristen echter meer aan. Het aanbod van natuur en aantrekkelijke landschappen is daar
omvangrijker en vaak ook diverser dan in de Randstad. Vandaar dat bijna alle Randstedelijke
gebieden zich in de lagere regionen bevinden. De meest verstedelijkte regio’s krijgen daarbij de
laagste waardering: Zaanstreek, Amsterdam, Leiden en omstreken en Rijnmond. Ook het Westland
behoort daartoe, aangezien de meeste mensen het grote kassenareaal als een semi-stedelijk
landschap ervaren. In de verstedelijkte gebieden is en blijft de druk op de open ruimte en de
kwaliteit van de natuur onverminderd het sterkst. Tot op het wijkniveau vindt de laatste jaren in
diverse steden een verhevigd gevecht plaats voor behoud van groen tegen onder meer
nieuwbouwwijken (onder meer in Gouda en Leiden) en binnenstedelijke verdichtingsplannen
(onder meer in Utrecht, Amsterdam en Haarlem).
Regio’s die deel uitmaken van het Groene Hart doen het op het gebied van Planet opvallend
genoeg niet zo goed: het zuidelijk en oostelijk deel van Zuid-Holland en Zuidwest-Gelderland. Dat
heeft echter niet alleen met natuur en landschap te maken, want daarmee is namelijk slechts één
zijde van de Planet-medaille bezien. De andere zijde — en die is minstens zo belangrijk — is de druk
op het milieu en de gezondheid van de mens: geluidsoverlast, (auto)luchtvervuiling,
bodemverontreiniging, afvalproductie et cetera. Voor die punten is de situatie niet alleen in
stedelijke maar ook in een aantal meer landelijke regio’s minder gunstig. De Haagse regio kampt
met de sterkste milieuvervuiling. Andere
grootstedelijke gebieden volgen. Maar ook meer
Figuur 11: Top 40 regio’s ‘Planet’
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Samenvattend is het logische beeld dat veel
landelijke regio’s een gunstiger natuur- en
milieuklimaat hebben dan sterk verstedelijkte
regio’s, met het heuvelland in Zuid-Limburg als best
scorende regio. Maar er zijn wel opvallende
uitzonderingen. Zo komen het Groene Hart en het
Gelders Rivierengebied niet gunstig uit de bus. Dat
heeft vooral te maken met de relatief hoge
milieudruk.
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Profit
De clusters van Profit
De regio’s in Midden- en West-Nederland presteren het best op ‘Profit’. Bij Profit gaat het echter
niet, zoals de naam misschien suggereert, alleen om bedrijfswinsten. Profit is breder dan dat en
wordt vanuit vier economische dimensies bekeken:
1. Intensiteit van de economie: bruto regionaal product per werknemer,
werkgelegenheidsfunctie, hoeveelheid zakelijk verkeer, bedrijvendichtheid et cetera.
2. Ondernemingsklimaat: bereikbaarheid, aanbod bedrijfsterreinen, opleidingsniveau
beroepsbevolking en studentenaantallen, aanwezigheid zelfstandige ondernemers.
3. Kracht van de economische structuur: investeringsniveau, exportgerichtheid,
bedrijvendynamiek en groeipotentieel branchestructuur.
4. Sociaal-economische welvaart: inkomen, werkloosheid, beroepsniveau, uitkeringen, autobezit.

Intensiteit van de economie
De stedelijke regio’s behalen welhaast vanzelfsprekend de hoogste economische intensiteit. Dat
ook Zeeuws-Vlaanderen tot dit rijtje behoort, heeft te maken met het grote belang van de (natte)
industrie in Terneuzen. Deze zorgt voor een hoge productiewaarde per werknemer en een relatief
hoge investeringsgraad. Dat het vooral komt door een hoge kapitaalintensiteit van een beperkt
aantal grote bedrijven, blijkt uit de lagere dichtheid van werkgelegenheid en het aantal bedrijven.
Verder heeft ook de regio Delft en Westland een zeer intensieve economie. Vooral het
glastuinbouwcluster, met zijn hoge handels-, investerings- en productieniveau, draagt hieraan bij.

Ondernemingsklimaat
De regio’s met een goed vestigingsklimaat zijn hoofdzakelijk te vinden in de Randstad. Vooral de
nabijheid en bereikbaarheid van de arbeids- en afzetmarkt zijn daar sterke troeven. In diverse
regio’s zijn bovendien het hogere opleidingsniveau en de aanwezigheid van hogescholen en
universiteiten pluspunten. Tussen al die Randstedelijke regio’s is Overig Groningen, waar de stad
Groningen domineert, een buitenbeentje. Het menselijk kapitaal van Noord-Nederland is namelijk
hier grotendeels geconcentreerd. De aanwezige universiteit en andere instellingen zorgen voor
een sterke focus van de noordelijke kenniseconomie in stad Groningen en omstreken.
Nederland kent eigenlijk geen regio’s met een uitgesproken slecht ondernemingsklimaat. De
meeste wijken niet sterk af van het gemiddelde. Sommige wetenschappers beschouwen
Nederland zelfs als een zogenoemd ‘urban field’ (E. Wever (1989), Wever & Stam (1999)). Volgens

Figuur 12: Intensiteit van de economie in regio’s

Figuur 13: Ondernemingsklimaat in regio’s
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Profit
hen maakt het voor de bedrijfsvoering van veel bedrijven niet veel uit waar ze in Nederland zijn
gevestigd, omdat de regionale verschillen in economische omstandigheden daarvoor te klein zijn.

Kracht van het bedrijfsleven
De hier gemeten kracht van het bedrijfsleven is dezelfde als de economische kracht in het
hoofdstuk Groei en Kracht in de regio’s. Eventuele verschillen in uitkomsten laten zich verklaren
door het feit dat hier is gekeken naar de periode 2001-2003, terwijl de economische kracht de
meest recente situatie (2004) beschrijft. Vanwege hun hoge investerings- en vernieuwingsgraad en
hun grote groeipotenties worden Utrecht en Flevoland aangemerkt als de meest krachtige
economieën van de afgelopen jaren. Veel noordelijke regio’s en grote delen van Zeeland staan
daarentegen juist bekend als minder dynamisch en vernieuwend. Gezien de meer op landbouw en
industrie gerichte bedrijfsstructuur ligt het groeivermogen daar bovendien structureel lager.

Sociaal-economische welvaart
Het zal niet verbazen dat stedelijke regio’s in het westen van het land (Rijnmond, Haaglanden en
regio Amsterdam) en perifeer gelegen regio’s het laagste welvaartspeil hebben. In de steden
wonen relatief veel laaggeschoolde mensen en ouderen in de sociale huurwoningen. Een hogere
werkloosheid en een grotere afhankelijkheid van uitkeringen en AOW zorgen hier voor een lager
inkomensniveau. Ook grote delen van Noord-Nederland kampen met een hogere werkloosheid en
een lager inkomenspeil.
Aan de andere kant staan de welbekende ‘rijke’ regio’s Kennemerland, Het Gooi en Vechtstreek en
Utrecht. Het lagere welvaartspeil van de stad Utrecht wordt meer dan gecompenseerd door de
rijkdom in Eemland, het westelijk weidegebied en natuurlijk de Utrechtse Heuvelrug. Bennebroek,
Aerdenhout, Heemstede (Kennemerland), Naarden, Bussum, Laren en Blaricum zijn stuk voor stuk
gemeenten met een gemiddeld zeer welvarende bevolking. Onder de ‘toppers’ bevinden zich ook
een paar opvallender regio’s: Oostelijk Zuid-Holland en Zuidwest-Gelderland. Dit zijn bij uitstek
regio’s waar een groot deel van de middenklasse uit de Randstad is neergestreken voor het betere
wonen. Verder hebben deze regio’s zelf geprofiteerd van het proces van uitschuiving van de
bedrijvigheid en de werkgelegenheid vanuit de grootstedelijke regio’s in hun richting. De
werkvoorziening is daardoor fors verbeterd. De gevolgen hiervan zijn een lage werkloosheid,
weinig uitkeringsgerechtigden en een hoog autobezit.

Figuur 14: Kracht van het bedrijfsleven in regio’s
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Figuur 15: Sociaal-economische welvaart in regio’s
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Conclusies
Het wekt geen verbazing dat de meest robuuste economische regio’s zich in het midden en
westen van Nederland bevinden. Specifieker: hier bevinden zich grote economische concentraties
op het gebied van dienstverlening en hoogwaardige en kennisintensieve activiteiten. Utrecht
springt er direct uit, dat is weinig verrassend. Van de vier grote steden is Utrecht de meest
welvarende. Bovendien heeft de bevolking van de provincie Utrecht de beste papieren op de
arbeidsmarkt; er zijn diverse kennisinstellingen gevestigd. De regio ligt als handelsknooppunt van
ons land erg strategisch. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Van de nummers drie en vier,
regio Amsterdam en Het Gooi en Vechtstreek, mogen we gezien hun welvaartspeil en hun
kenniseconomie ook een hoge notering verwachten.
Maar daartussen, op nummer twee, bevindt zich een op het eerste gezicht vreemde eend in de
bijt: de regio Delft en Westland. Toch is deze notering bij nadere beschouwing niet zo opmerkelijk,
gezien de welvaart van deze regio. Een welvaart die wordt gevoed door de Delftse kenniseconomie en de sterke positie van het Westlandse glastuinbouwcluster. De regionale economie
heeft een zeer intensief karakter: hoge productiegraad, veel werkgelegenheid, veel zakelijk verkeer
en handel en hoge investeringen. Het sterk ontwikkelde ondernemerschap en de hoge kwaliteit
van de arbeidsmarkt leveren ook een positieve bijdrage aan het economisch beeld. Een andere
positieve uitschieter is Zuidwest-Gelderland. Deze regio heeft zijn hoge waardering vooral te
danken aan de hoge sociaal-economische welvaart (weinig werklozen en weinig armoede).
Een regio die misschien in het rijtje hoogst genoteerden wordt gemist, is Zuidoost-Noord-Brabant
(regio Eindhoven). Deze regio staat immers bekend als ‘Brainport‘, vanwege zijn succesvolle
industriële ontwikkeling in de tweede helft van de jaren ’90. Het regionale innovatie- en
kennisniveau zou één van de hoogste in Nederland zijn. De economische dynamiek valt hier de
laatste jaren echter tegen. Startersinitiatieven en
bedrijfsinvesteringen blijven achter bij die in veel
Figuur 16: Top 40 regio’s ‘Profit’
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Minder opzienbarend is de lage klassering van de
meeste regio’s in Noord-Nederland, Zeeland en
Limburg. Deze gebieden worden traditioneel
geassocieerd met de economische periferie van ons
land. Ondanks de nuanceringen die we hierbij
kunnen plaatsen, blijkt dit beeld in deze meting min
of meer te gelden. Dat Overig Groningen en NoordDrenthe er relatief gunstig uitspringen, hebben deze
regio’s te danken aan de steden Groningen en Assen.
De lijn Assen-Groningen wordt beleidsmatig
aangemerkt als een belangrijke economische
ontwikkelingsas voor het noorden.
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Tot besluit
In het voorgaande gaven we u een beknopt overzicht van de economische prestaties en de
duurzaamheid in de Nederlandse regio’s. Puur bezien vanuit het bedrijfsleven presteert de
regionale economie in Nederland zoals van tevoren mocht worden verwacht. Vooral de
economische kracht is door de tijd heen een vrij stabiele factor in de economie van Nederlandse
regio’s. In het midden en westen van ons land is die kracht groter dan in de rest van Nederland,
met hier en daar een uitzondering, en daar komt door de jaren weinig verandering in. In deze
studie zijn de regio’s echter ook vanuit een breder perspectief geanalyseerd. Wanneer we de
economische kwaliteit breder beschouwen dan alleen het bedrijfsleven en de regio’s bovendien
vanuit de sociaal-culturele en de ecologische hoek bezien, ontstaat een ander beeld. Veel
landelijke gebieden kunnen hun minder uitgesproken economie compenseren door een betere
milieukwaliteit en beter sociaal klimaat. Anderzijds komen veel economisch sterke regio’s in WestNederland lager uit op de ranglijst dan wanneer alleen hun economie telt.
In het tweede deel van deze studie vindt u de zogenoemde provinciale stukken. Daarin zijn de
economische groei en kracht en de duurzaamheid per provincie nader uitgewerkt. We gaan vooral
dieper in op de sociaal-culturele, de ecologische en de economische kwaliteit, de drie
deelkwaliteiten van Triple P, en de bijbehorende clusters.
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Flevoland
Economische prestatie

economische kracht

Hoe heeft de economie van Flevoland in 2004 gepresteerd? Evenals in voorgaande jaren
beantwoorden we deze vraag aan de hand van een rapportcijfer voor de economische groei en de
economische kracht van de Flevolandse economie in het afgelopen jaar. Het hoofdstuk ‘Groei en
kracht in de regio’s’ geeft een beschrijving van de
gehanteerde methodiek en toont de top 40 van
Figuur 12.1: Rapportcijfer economische groei en kracht 2004
Nederlandse regio’s.
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Figuur 12.1 geeft de rapportcijfers voor de Flevolandse
regio’s en de provincie als geheel weer. De cijfers in de
bollen refereren aan de positie van de regio in de top 40.
De grootte van elke bol correspondeert met de werkgelegenheid en geeft een indicatie van de economische
omvang. Doordat Flevoland dit jaar is opgesplitst in drie
regio’s, wordt duidelijk waar de groei en de kracht van de
provincie is gelegen: Midden-Flevoland en Almere. Die
regio’s nemen de eerste twee posities op de ranglijst in,
terwijl de Noordoostpolder bij de hekkensluiters hoort.
Vooral de economische kracht is erg hoog in de
Flevopolder. Midden-Flevoland en Almere zijn de enige
regio’s die op dit punt boven de 7 scoren.

Onderstaande tabellen tonen de rapportcijfers voor de deelindicatoren waaruit de economische
groei en kracht bestaan. Tabel 12.1 laat zien dat de provincie vooral goed scoort op de groei van de
werkgelegenheid. Almere kan de forse groei van de periode 1997 — 2001 niet vasthouden, maar
het aantal banen neemt nog steeds toe. De regio blijft blijkbaar aantrekkelijk voor startende en
uitbreidende bedrijven. Voorts zien we dat de Flevopolder op andere punten minder goed scoort.
Vooral de groei van de export is beneden peil.
De economische kracht van Flevoland heeft een aantal bijzondere trekken. Als we kijken naar de
Noordoostpolder, dan blijkt dat de kracht ondanks de bereidheid van het bedrijfsleven om te
investeren onder het gemiddelde ligt. De productiestructuur is in die regio namelijk erg ongunstig
door een oververtegenwoordiging van de landbouw en de industriële sector. In de Flevopolder
zien we juist het omgekeerde, met veel zakelijke dienstverleners en andere groeisectoren.
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Conclusie Triple P
Alvorens we in detail ingaan op de afzonderlijke clusters, geven we eerst een overzicht van Triple P
in Flevoland. Voor een beschrijving van de methodiek zie het hoofdstuk ‘Triple P in de regio’s’.

Triple P en balans
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat Utrecht en Gelderland het best scoren op duurzaamheid. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de sociaal-culturele, ecologische en economische
kwaliteiten echter het best in balans. Dit zijn ook de enige twee provincies die op alle drie de P’s
bovengemiddeld scoren.
Flevoland, de jongste provincie van Nederland, is een zeer dynamische provincie. Bij de instelling
van de provincie op 1 januari 1986 telde zij ruim 177.000 inwoners. Op dit moment zijn dit er zo’n
360.000 en de prognose is dat dit er in 2030 ongeveer 520.000 zullen zijn. Deze enorme
bevolkingsgroei heeft vanzelfsprekend zijn uitwerking op de sociaal-culturele, ecologische en
economische kwaliteiten van de provincie.
Dé Flevolander bestaat bijvoorbeeld niet echt. In het dagelijks leven zijn veel inwoners van Flevoland georiënteerd op andere provincies. Inwoners van Almere werken vaak in Amsterdam, Het
Gooi of Utrecht, terwijl inwoners van noordelijk Flevoland vaak werkzaam zijn in Zwolle of
Heerenveen. De binding met de provincie is hierdoor relatief zwak. Flevoland ontwikkelt zich
echter gestaag. Zo wil Almere, waarin bijna de helft van de bevolking van Flevoland woont, niet
alleen meer een ‘woonstad’ zijn. In de toekomst moet Almere een ‘complete’ stad worden. Dit
houdt onder meer in dat de stad voldoende werkgelegenheid en voorzieningen biedt.
Het landschap van Flevoland kent vanzelfsprekend ook een korte ontstaansgeschiedenis. Alleen in
Urk en Schokland, twee voormalige eilandjes in de Zuiderzee, gaat deze verder terug dan 1942.
De provincie wordt gekenmerkt door uitgestrekte polders en geconcentreerde bebouwing. Deze
bebouwing kan de ecologische kwaliteit van de provincie schaden. Doordat Flevoland echter een
relatief jong gebied is, ontbreekt de historische milieubelasting grotendeels.
Voor wat betreft de economie is de provincie ook sterk in ontwikkeling. Hoewel de economie van
Flevoland op dit moment weinig intensief is, maakt het enorm hoge aantal toetredende bedrijven
in de provincie duidelijk dat dit in de toekomst wel eens heel anders kan zijn.
Al met al komt Flevoland op duurzaamheid als elfde provincie uit de bus. De lage scores voor
sociaal-culturele en ecologische kwaliteit worden met de relatief goede score voor economische
kwaliteit slechts gedeeltelijk gecompenseerd.
Figuur 12.2: Duurzaamheid in de provincies

Figuur 12.3: Duurzaamheid in Flevoland

boven
gemiddeld

Totaalscore

People
gemiddeld
Planet

Profit

onder
gemiddeld
Ut

Ge

NB

Bron: bewerking Rabobank

Fr

Ov

Ze

Li

Dr

Gr

NH

Fl

ZH

onder
gemiddeld

gemiddeld

boven
gemiddeld

Bron: bewerking Rabobank

155

Flevoland
People
De sociaal-culturele kwaliteit van Flevoland brengen we in kaart aan de hand van drie clusters. Het
eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de
sociale contacten die mensen onderhouden (Sociaal en Cultureel Planbureau, 2002).

Sociale cohesie
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en Groningen enerzijds en de overige provincies anderzijds. Dit beeld bevestigt de
sterke individualisering in de Randstad en de hechte sociale structuren in het zuiden en oosten
van ons land.
Flevoland telde in 2004 bijna 360.000 inwoners, ofwel ruim 2 procent van de Nederlandse bevolking. In de provincie woont slechts 33 procent in weinig verstedelijkte gemeenten. Ruim tweederde van de bevolking woont in Lelystad en Almere. Ondanks dat de provincie over relatief veel open
ruimte beschikt, heeft zij dus ook duidelijke stedelijke trekken. In verstedelijkte gebieden is het belang van sociale structuren over het algemeen kleiner dan in minder stedelijke gebieden. Ook in
Flevoland is dit het geval. Naast de verstedelijking is de korte geschiedenis van de provincie een
oorzaak voor de relatief zwakke sociale cohesie. Pas op 1 januari 1986 was de instelling van de
provincie Flevoland een feit. De zes gemeenten Lelystad, Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en
Zeewolde hebben destijds unaniem gekozen voor een eigen provincie in plaats van opdeling bij
de bestaande provincies (Provincie Flevoland, 2005).
Ondanks dit besluit oriënteren veel inwoners van de provincie zich in hun dagelijks leven op
andere provincies. Zo is Almere ondanks zijn economische ontwikkeling nog steeds een stad
waarin veel mensen wonen die in Amsterdam werken. Ook de inwoners van noordelijk Flevoland
werken vaak in andere provincies. Vooral Zwolle en Heerenveen zijn wat dat betreft interessant. De
band met de eigen provincie is hierdoor veelal niet sterk. Dit blijkt onder meer uit het de mate
waarin inwoners van Flevoland een café in de eigen provincie bezoeken. De jongeren blijken meer
gericht op uitgaanscentra in Amsterdam, Zwolle en in mindere mate Utrecht. Dit heeft misschien
ook te maken met het gebrek aan horecagelegenheden in Flevoland. Het aantal cafés per inwoner
is in de provincie namelijk het laagst van alle provincies.
Dit alles zorgt ervoor dat de sociale cohesie in Flevoland relatief zeer laag is. Op dit cluster scoort
de provincie na Zuid-Holland dan ook het op één na slechtst van alle provincies.

Figuur 12.4: Sociale cohesie in de provincies

Figuur 12.5: Sociale cohesie in Flevoland
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Flevoland
People
Het tweede cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van Flevoland in kaart brengen, is
‘veiligheid en gezondheid’. Dit cluster meet de mate waarin de bewoners veilig en gezond
(kunnen) leven in hun leefomgeving.

Veiligheid en gezondheid
Uit het algemeen beeld van Nederland blijkt dat met name de drie zuidelijke provincies slecht uit
de bus komen. In Limburg is vooral de gezondheid van de inwoners, zoals zij die zelf ervaren,
slecht. Voor Zeeland geldt dat er relatief veel verkeersslachtoffers vallen en in Noord-Brabant
bestaat een relatief lange wachttijd voor medische ingrepen. Flevoland scoort het beste van alle
provincies, vooral door zijn relatief jonge bevolking.
De bevolkingsopbouw van de provincie heeft vooral een positieve uitwerking op het sterftecijfer.
De groep 65-plussers vormt in Flevoland slechts 8,5 procent van de bevolking. In Nederland is dit
bijna 14 procent. Het relatief zeer lage sterftecijfer is daarom geen verrassing.
De positieve score voor verkeersveiligheid is dit wellicht wel. De provincie beschikt naar verhouding immers over veel provinciale wegen. Op dit type wegen vinden relatief veel ongevallen
plaats, onder andere door gevaarlijke kruisingen. De inwoners van Flevoland benutten deze wegen
echter relatief weinig; zij leggen hun kilometers over het algemeen in andere provincies af. Op de
Flevolandse wegen vinden daarom weinig (dodelijke) ongevallen plaats.
Het aantal geweldsdelicten in de provincie is wel erg hoog. Vooral in Almere worden relatief veel
aangiften van misdrijven gedaan. Almere kent niet de criminaliteit die eigen is aan andere grote
steden, maar de laatste jaren is de criminaliteit wel gestegen. De gemeente onderkent dit
probleem en heeft daarom in 2002 de kadernota ‘Integraal Veiligheidsbeleid 2002 — 2005’ opgesteld, waarin de nadruk ligt op preventie van onveiligheid in de publieke ruimte (Gemeente
Almere, 2002). Ook in Lelystad en Dronten ligt het aantal aangiften per inwoner boven het landelijk
gemiddelde. Evenals in Almere speelt de relatief jonge bevolking hierin waarschijnlijk een rol.
Jongeren plegen over het algemeen vaker misdrijven dan ouderen.
Ondanks het relatief hoge aantal geweldsdelicten en vernielingen, komt Flevoland op het cluster
‘veiligheid en gezondheid’ als beste provincie uit de bus. Dit is vooral te danken aan het extreem
lage sterftecijfer in de provincie.
Figuur 12.6: Veiligheid en gezondheid in de provincies

Figuur 12.7: Veiligheid en gezondheid in Flevoland
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People
De woningmarkt was het centrale thema van de Visie op provinciale dynamiek 2004. Uit deze
studie bleek dat de woningbehoefte in een regio voor een groot deel afhangt van het woonklimaat. ‘Woonklimaat’ is het derde en laatste cluster waarmee we de sociaal-culturele kwaliteit van
de provincie Flevoland toetsen.

Woonklimaat
Het totaalbeeld van Nederland laat een duidelijke scheiding zien tussen de provincies in de
Randstad en de overige provincies. De bevolking in de Randstad toont vooral een grotere
ontevredenheid over haar woonomgeving. Daarnaast heeft zij (per persoon) minder sport- en
winkelvoorzieningen tot haar beschikking. Randstedelingen hoeven daarentegen een kortere
afstand af te leggen om een grote variëteit aan winkelvoorzieningen te bereiken.
De bevolking van de provincie groeit explosief. Volgens prognoses neemt de omvang van de
bevolking in Flevoland tot 2030 toe tot ongeveer 520.000 inwoners (Provincie Flevoland, 2005),
terwijl de provincie in 1988 nog geen 200.000 inwoners telde. De ontwikkeling van woningen en
voorzieningen kunnen dit groeitempo nauwelijks bijhouden.
De provincie richt zich in eerste instantie op het bouwen van woningen. Het aanbieden van een
verscheidenheid aan woonmilieus krijgt hierbij prioriteit. Mensen die stedelijk willen wonen,
kunnen terecht in Almere en Lelystad, terwijl de Noordoostpolder en grote delen van oostelijk
Flevoland zich juist lenen voor landelijk wonen.
Hoewel Flevoland dus een verscheidenheid aan woonmilieus biedt, is het aantal voorzieningen
per inwoner in de provincie erg laag. Dit geldt zowel voor sport-, winkel-, horeca- als
schoolvoorzieningen. Zeker gezien de relatief jonge bevolking betekent dit dat veel mensen zijn
aangewezen op voorzieningen buiten de provincie. Om het aantal voorzieningen per inwoner te
laten toenemen, stimuleert de provincie haar gemeenten om in eerste instantie het aanbod van
onderwijs-, zorg- en welzijnsvoorzieningen te vergroten (Provincie Flevoland 2005). Daarnaast blijft
de provinciale overheid bij het Rijk aandringen op een andere verdeling van de rijksgelden,
waarbij rekening wordt gehouden met de sterke bevolkingstoename in Flevoland.
Op dit moment is het voorzieningenaanbod dus nog niet op peil. Dit zorgt ervoor dat Flevoland op
het cluster ‘woonklimaat’ laag op de ranglijst eindigt; op de elfde plek.

Figuur 12.8: Woonklimaat in de provincies

Figuur 12.9: Woonklimaat in Flevoland
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Flevoland
Planet
De ecologische kwaliteit meten we aan de hand van twee clusters. Het eerste cluster,
‘milieuverontreiniging’, komt hier aan de orde. Dit cluster beslaat enerzijds de mate waarin het
milieu in de provincie is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners.

Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met het milieu omgaan
verschillen per provincie. Zo is de uitstoot van gassen door industrie en verkeer hoog in de
verstedelijkte gebieden. Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke
gebieden verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld mest en
mineralen). Uit figuur 12.10 blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor is voor
milieuverontreiniging.
In Flevoland wonen veel forenzen. Dit blijkt onder andere uit het hoge aantal kilometers dat de
gemiddelde inwoner van Flevoland per dag aflegt. Almere, de stad die goed is voor ongeveer de
helft van de bevolking van de provincie, wordt wel eens gezien als een voorstad van Amsterdam.
Veel mensen wonen in Almere en werken in Amsterdam. Dit zorgt ervoor dat de inwoners van de
provincie het milieu relatief zwaar belasten met hun autogebruik.
De inwoners maken hun kilometers vooral in de omliggende provincies en minder in Flevoland
zelf. De provincie heeft een lage wegendichtheid en wordt slechts door twee autosnelwegen doorkruist: de A6 en de A27. In Flevoland zelf is de door auto’s veroorzaakte luchtvervuiling daarom
relatief laag.
Naast de industrie en het verkeer kan de landbouw het milieu verontreinigen. De intensieve
veehouderij, vooral de varkenshouderij, vormt een belasting voor de bodem door de productie
van mest en mineralen. In Flevoland zijn weliswaar veel mensen in de agrarische sector werkzaam,
maar deze werkgelegenheid concentreert zich in akkerbouwbedrijven. Intensieve veehouderijen
zijn in de provincie nauwelijks te vinden. Uiteindelijk wordt er in Flevoland per vierkante kilometer
zo’n 700 kilogram mest geproduceerd, de op één na laagste productie van Nederland, na Zeeland.
Al met al komt Flevoland op het cluster ‘milieuverontreiniging’ als elfde provincie uit de bus. De
zeer matige score wordt voornamelijk veroorzaakt door de vele kilometers die de inwoners van de
provincie per dag met de auto afleggen.
Figuur 12.10: Milieuverontreiniging in de provincies

Figuur 12.11: Milieuverontreiniging in Flevoland
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Flevoland
Planet
Het tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van Flevoland in kaart brengen, is ‘natuur
en landschap’. Dit cluster verschaft een beeld van de landschappelijke kwaliteiten van Flevoland.

Natuur en landschap
Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per provincie. Terwijl noordoostelijk
Nederland zich kenmerkt door zandgronden, veenkoloniën, terpen en weinig bebouwing,
domineren de verstedelijking en het polderlandschap het westen van ons land. Ertussendoor
vinden we de rivierkleigebieden en hier en daar zelfs enige hoogteverschillen. Door deze
landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk van de provincies verschillend gewaardeerd,
getuige figuur 12.12.
Flevoland is qua landschap grofweg in drieën te delen. Het eerste deel, de Noordoostpolder, werd
in 1942 drooggelegd. Twee voormalige eilandjes, Urk en Schokland, die in de polder zijn
opgenomen, hebben een geschiedenis die verder teruggaat dan 1942. Binnen de provincie is de
historische kenmerkendheid hier het grootst. Het overige deel van de Noordoostpolder bestaat
voornamelijk uit uitgestrekte polders.
Het tweede deel van de provincie is Oostelijk Flevoland. Dit gedeelte, waartoe de provinciale
hoofdstad Lelystad behoort, is in 1957 drooggelegd. Veel open ruimte en enkele bossen
kenmerken dit gebied.
Zuidelijk Flevoland vormt het derde deel van de provincie. Dit gedeelte werd pas in 1968 drooggelegd, maar heeft sindsdien een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Almere, de grootste
stad van Flevoland, heeft op dit moment ruim 170 duizend inwoners en is daarmee de achtste stad
van Nederland. Dit gedeelte van de provincie is dus dichter bebouwd dan de andere delen. Almere
is een voorbeeld van een moderne stad, waarin zowel water als groen een belangrijke plaats
innemen. De stad wordt daarom ook wel eens de ‘Blauwgroene Stad’ genoemd (Gemeente Almere,
2002). De ten noorden van Almere gelegen Oostvaardersplassen zijn een zeer aantrekkelijk
natuurgebied.
Hoewel in de provincie relatief weinig grond bebouwd is, scoort Flevoland onder het gemiddelde
op het cluster ‘natuur en landschap’. Het gebrek aan historie en het overwegend vlakke landschap
geven hierbij de doorslag. Ook herbergt de provincie relatief weinig bossen en heidevelden,
landschapstypen die Nederlanders over het algemeen hoog waarderen.

Figuur 12.12: Natuur en landschap in de provincies

Figuur 12.13: Natuur en landschap in Flevoland
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Flevoland
Waardering van het landschap
Op de vorige pagina is al stilgestaan bij het landschappelijke uiterlijk van Flevoland. Dit uiterlijk
varieert sterk binnen de provincie. Bovendien hebben diverse factoren invloed op de waardering
van het landschap. Reden genoeg om hier dieper op het Flevolandse landschap in te gaan.
Voor de waardering van het landschap is gekeken naar de aanwezigheid van historische
monumenten, de natuurlijkheid van de vegetatie, de aanwezigheid van reliëf, de mate van
geluidsoverlast, de mate van horizonvervuiling en de mate van verstedelijking.
De fraaiste landschappen van Flevoland vinden we in het noorden, langs de grens tussen de
Noordoostpolder en het ‘oude land’ en langs de oostkust van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. Daar
bevinden zich bosrijke en meer natuurlijke landschappen. Op het voormalige eiland Schokland
(een oude stuwwal) en aan de noordoostgrens van de Noordoostpolder is zelfs enig reliëf in het
landschap waarneembaar. Een uniek natuurgebied in de provincie vormen de internationaal
vermaarde Oostvaardersplassen. Dit gebied wordt aangemerkt als een belangrijke schatkamer van
natte natuur in de wereld.
Al dit fraais leidt desondanks niet tot een hoge gemiddelde waardering van het landschap in de
diverse delen van de provincie. Een groot deel van Oostelijke en Zuidelijk Flevoland is niet meer
dan een lappendeken van grote, vlakke agrarische kavels. Daardoor zijn deze gebieden ‘gevoelig’
voor geluidsoverlast en horizonvervuiling. De natuurlijke kwaliteit ervan is bovendien betrekkelijk
laag. Vanwege de weinige bebouwing scoort het landschap eigenlijk alleen gunstig op de mate
van verstedelijking. Urk krijgt enige waardering voor de aanwezige historische kenmerken in het
compacte, stedelijke ‘landschap’ van deze kleine gemeente. Daarvan is bij de nieuwe steden
(Almere en Lelystad) nog lang geen sprake, hoe hard zij ook aan hun toekomstige stedelijke
historie werken.

Figuur 12.14: Waardering van het Flevolandse landschap
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Flevoland
Profit
De indicatoren waaraan we de economische kwaliteit van Flevoland toetsen, zijn ingedeeld in vier
clusters. Het eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde. Dit cluster gaat onder andere in op de productiviteit en het investeringsniveau van het bedrijfsleven in de provincie.

Intensiteit van de economie
Zoals verwacht is de economische intensiteit verreweg het hoogst in de Randstedelijke provincies.
De provincie Utrecht springt er in positieve zin uit en de provincie Flevoland in negatieve zin. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door de werkgelegenheidsfunctie van beide provincies. In Utrecht
is het aantal banen veel groter dan de beroepsbevolking. Het omgekeerde geldt voor Flevoland,
waar de beroepsbevolking bijna anderhalf maal zo groot is als het aantal banen.
Flevoland neemt in de Nederlandse economie een zeer bescheiden plaats in. In 2002 bedroeg het
bruto regionaal product (BRP) bijna 7 miljard euro, ofwel 1,5 procent van het Nederlandse BNP.
Hiermee is de provincie in economisch opzicht de kleinste van ons land. Binnen Flevoland is
Agglomeratie Almere veruit het belangrijkst. Deze regio is goed voor bijna de helft van het
provinciale BRP.
Hoewel de gemeente Almere vooral bekend staat als ‘woonstad’, ontwikkelt zij zich het laatste
decennium ook in economisch opzicht zeer sterk. Zij heeft zich ten doel gesteld de achterstanden
op het gebied van de werkgelegenheid in te lopen. Daartoe heeft de gemeente samen met het
Ministerie van VROM, de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en de gemeente
Amsterdam het ‘Integraal Ontwikkelingsplan Almere’ ontwikkeld (Gemeente Almere, 2004). Met dit
plan moet Almere een ‘complete’ stad worden. Dit houdt in dat er voldoende werkgelegenheid,
voorzieningen en woningen aanwezig zijn.
Relatief weinig werkgelegenheid is overigens een probleem van de gehele provincie. Veel mensen
wonen in Flevoland en werken in een andere provincie. Om meer werkgelegenheid te creëren,
heeft gemeente Lelystad zich in de eerste plaats gericht op het ontwikkelen van bedrijventerreinen (Gemeente Lelystad, 2005). Ook aan plaatsen op bedrijventerreinen bestaat in de provincie
namelijk een gebrek.
Veel mensen wonen in Flevoland, maar werken in een andere provincie. Dit zorgt ervoor dat de
economie van de provincie op dit moment weinig intensief is. Flevoland ontwikkelt zich echter
zeer snel en het is daarom de vraag hoe intensief de regionale economie in de toekomst zal zijn.
Figuur 12.15: Intensiteit van de economie in de provincies

Figuur 12.16: Intensiteit van de economie in Flevoland

boven
gemiddeld

profit
int. van de economie
brp per werknemer
werkgelegenheidsfunctie

gemiddeld

investeringen bedrijven
int. bedrijventerreinen
zakelijke verplaatsingen

onder
gemiddeld
Ut

NH

ZH

Ze

Ov

NB

Ge

Gr

Bron: ABF, CBS, Min. VROM, bewerking Rabobank

Li

Dr

Fr

Fl

onder
gemiddeld

gemiddeld

boven
gemiddeld

Bron: ABF, CBS, Min. VROM, bewerking Rabobank

162
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Profit
Het tweede cluster waarmee we de economische kwaliteit van Flevoland in kaart brengen, is
‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als
vestigingsplaats voor bedrijven op basis van bedrijfsruimte, bereikbaarheid, arbeidsmarkt en
ondernemerschap.

Ondernemingsklimaat
Het algemeen beeld van Nederland laat zien dat het voornamelijk in de Randstad goed is gesteld
met het ondernemingsklimaat. Door de hoge dichtheid van het wegen- en spoornetwerk is in
deze provincies vooral de bereikbaarheid over de weg en het spoor erg goed.
In Flevoland is de bereikbaarheid vooral over het spoor niet optimaal. Men spreekt daarom al
enkele jaren over de aanleg van de Zuiderzeelijn. In maart 2005 is de aanleg van deze lijn in de
Tweede Kamer behandeld. Het kabinet ontwikkelt nu een structuurvisie, waarover de Tweede
Kamer hoogstwaarschijnlijk in 2006 een besluit neemt (Projectorganisatie Zuiderzeelijn, 2005). Als
zij het plan goedkeurt, zal de Zuiderzeelijn in de toekomst Schiphol, Amsterdam, Almere, Lelystad,
Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen met elkaar verbinden. De bereikbaarheid van
Flevoland over het spoor zou hiermee enorm worden vergroot. Op dit moment zijn namelijk alleen
Almere en Lelystad via het spoor bereikbaar.
Naast bereikbaarheid is voor veel bedrijven het opleidingsniveau van de beroepsbevolking van
belang. Op dit moment ligt het opleidingsniveau van de Flevolandse bevolking onder het
gemiddelde. Het gebrek aan hogescholen en universiteiten speelt hierbij een rol. Flevoland telt
niet één universiteit en slechts twee hogescholen. Bovendien zijn die hogescholen (beide
gevestigd in Dronten) met samen ruim 1.000 studenten zeer klein. Jongeren zien zich hierdoor
vaak gedwongen hun opleiding in een andere provincie te genieten.
Voor wat betreft het ondernemingsklimaat scoort Flevoland op veel punten negatief. De provincie
blijkt uiteindelijk over het minst goede ondernemingsklimaat van alle Nederlandse provincies te
beschikken.

Figuur 12.17: Ondernemingsklimaat in de provincies

Figuur 12.18: Ondernemingsklimaat in Flevoland
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Profit
Het derde cluster waarmee we de economische kwaliteit van Flevoland meten, is de kracht van het
bedrijfsleven. Dit cluster is als het ware de economische barometer van de provincie en komt
nagenoeg overeen met de ‘economische kracht’ als onderdeel van de economische thermometer.

Kracht van het bedrijfsleven
Het zal niet verwonderlijk zijn dat het bedrijfsleven in het westen van Nederland krachtiger is dan
dat buiten de Randstad en dan met name in de drie noordelijke provincies en Zeeland. In positieve
zin onderscheiden Utrecht en Flevoland zich. De werkgelegenheid in Utrecht bestaat voor bijna 22
procent uit zakelijke dienstverlening, waardoor de provincie een productiestructuur heeft met een
hoger groeipotentieel. In Flevoland wordt de hoge score veroorzaakt door het grote aantal
toetredende bedrijven, met relatief veel vernieuwing in het bedrijfsleven tot gevolg.
Eerder zagen we al dat Flevoland sterk in ontwikkeling is. Dit blijkt ook uit de enorme bedrijvendynamiek in de provincie. Zij doet er alles aan om voldoende werkgelegenheid te creëren en
stimuleert daartoe ook het opstarten van bedrijven. Daarbij heeft de provincie ervoor gekozen om
zich vooral te richten op een aantal bedrijfssegmenten met veel groeipotentieel, te weten: ICT
(geomatica), metaal, composieten, logistiek, recreatie en toerisme, informatietechnologie en life
sciences (Provincie Flevoland, 2005). De Europese fondsen die Flevoland ontvangt, komen bij dit
stimuleringsbeleid goed van pas (Provincie Flevoland, 2005). Zo kan Flevoland tot 2006 gebruik
maken van de Investeringspremie (IPR). Deze premies worden gebruikt om vestigingen of
uitbreidingen in Lelystad en Urk te ondersteunen. Ook de ‘MKB Regeling Flevoland 2000’ is een
voorbeeld van de hulp uit Brussel. Met behulp van deze regeling kan een MKB-ondernemer, die
een vestigings-, uitbreidings-, of herstructureringsproject in de gemeente Almere, Dronten, Noordoostpolder of Zeewolde uitvoert, een bijdrage krijgen. Voorwaarde hierbij is dat een dergelijk
project van bijzonder strategisch belang is voor de economische ontwikkeling van de provincie
(Provincie Flevoland, 2005).
Het jonge, dynamische karakter van de provincie en de stimuleringsfondsen van de Europese Unie
zorgen voor zeer veel toetredende bedrijven en een grote investeringsbereidheid bij de huidige
bedrijven. Daarnaast heeft de productiestructuur van de provincie veel potentieel, waardoor in
geen enkele provincie de kracht van het bedrijfsleven zo groot is als in Flevoland.

Figuur 12.19: Kracht van het bedrijfsleven in de provincies

Figuur 12.20: Kracht van het bedrijfsleven in Flevoland
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Profit
Het vierde en laatste cluster beslaat de ‘sociaal-economische welvaart’. Met dit cluster gaan we na
hoe welvarend de bevolking van Flevoland over het algemeen is.

Sociaal-economische welvaart
De Nederlandse welvaart concentreert zich in de provincies Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en
Noord-Holland, waarbij met name Utrecht zich onderscheidt. Deze provincie heeft het hoogste
percentage banen voor hoger opgeleiden en de huishoudens beschikken over de hoogste
inkomens van Nederland. In de drie noordelijke provincies is de welvaart daarentegen het laagst.
Het gemiddelde huishoudensinkomen van Flevoland verschilt met 26.000 euro niet veel van het
landelijk gemiddelde. De welvaart concentreert zich in Zeewolde (28.700) en Urk (28.400).
Daarentegen is de welvaart in de gemeente Noordoostpolder relatief laag; het gemiddelde
huishoudensinkomen bedraagt 23.700 euro.
De jonge bevolkingsopbouw van de provincie heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Terwijl de
werkloosheid in Flevoland relatief hoog is, zijn er ook relatief veel inwoners van de provincie aan
het werk. Het hoge aantal mensen in de categorie 20 tot 40 jaar is de oorzaak voor deze elkaar op
het eerste gezicht tegensprekende cijfers.
Opvallend is voorts het hoge aantal Flevolanders dat een bijstandsuitkering ontvangt. Vooral in
Lelystad is dit aantal relatief hoog. Een bijstandsuitkering wordt verstrekt aan mensen die over
onvoldoende inkomsten beschikken om zelf de algemeen noodzakelijke kosten van hun bestaan
te betalen. Het relatief hoge aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt, beïnvloedt het
aantal lage inkomens in de provincie. Ook dit ligt iets boven het gemiddelde van alle regio’s.
Al met al scoort provincie Flevoland net iets onder het gemiddelde voor het cluster ‘sociaaleconomische welvaart’ en eindigt zij op de vijfde plaats. Binnen de provincie bestaan er enkele
regionale verschillen. Zo zien we dat in de twee economische centra van de provincie, Almere en
Lelystad, de werkloosheid het grootst is. Dit is echter geen opvallend beeld. Weliswaar concentreert de werkgelegenheid zich in stedelijke centra, maar dat geldt ook voor de beroepsbevolking.
In de verstedelijkte gebieden in ons land is de werkloosheid over het algemeen groter dan in
landelijke gebieden.

Figuur 12.21: Sociaal-economische welvaart in de provincies

Figuur 12.22: Sociaal-economische welvaart in Flevoland
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Bijlagen
Overzicht regio’s economische groei en kracht
1 Oost-Groningen

13 Veluwe

21 Agglomeratie Haarlem

32 Overig Zeeland

2 Delfzijl en omgeving

14 Achterhoek

22 Zaanstreek

33 West-Noord-Brabant

3 Overig Groningen

15 Arnhem/Nijmegen

23 Groot-Amsterdam

34 Midden-Noord-Brabant

4 Noord-Friesland

16 Zuidwest-Gelderland

24 Het Gooi en Vechtstreek

35 Noordoost-Noord-Brabant

5 Zuidwest-Friesland

17a Utrecht West

25 Aggl. Leiden Bollenstreek

36 Zuidoost-Noord-Brabant

6 Zuidoost-Friesland

17b Eemland

26 Aggl. 's-Gravenhage

37 Noord-Limburg

7 Noord-Drenthe

17c Stadsgewest Utrecht

27 Delft en Westland

38 Midden-Limburg

8 Zuidoost-Drenthe

17d Utrechtse Heuvelrug

28 Oost-Zuid-Holland

39 Zuid-Limburg

9 Zuidwest-Drenthe

18 Kop van N-Holland

29 Groot-Rijnmond

40a Almere

10 Noord-Overijssel

19 Alkmaar en omgeving

30 Zuidoost-Zuid-Holland

40b Midden-Flevoland

11 Zuidwest-Overijssel

20 IJmond

31 Zeeuwsch-Vlaanderen

40c Noordoostpolder

12 Twente

Kaart regio’s economische groei en kracht
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Bijlagen
Overzicht regio’s Triple P (COROP-regio’s)
1 Oost-Groningen

11 Zuidwest-Overijssel

21 Agglomeratie Haarlem

2 Delfzijl en omgeving

12 Twente

22 Zaanstreek

31 Zeeuwsch-Vlaanderen
32 Overig Zeeland

3 Overig Groningen

13 Veluwe

23 Groot-Amsterdam

33 West-Noord-Brabant

4 Noord-Friesland

14 Achterhoek

24 Het Gooi en Vechtstreek

34 Midden-Noord-Brabant

5 Zuidwest-Friesland

15 Arnhem/Nijmegen

25 Aggl. Leiden Bollenstreek

35 Noordoost-Noord-Brabant

6 Zuidoost-Friesland

16 Zuidwest-Gelderland

26 Aggl. 's-Gravenhage

36 Zuidoost-Noord-Brabant

7 Noord-Drenthe

17 Utrecht

27 Delft en Westland

37 Noord-Limburg

8 Zuidoost-Drenthe

18 Kop van N-Holland

28 Oost-Zuid-Holland

38 Midden-Limburg

9 Zuidwest-Drenthe

19 Alkmaar en omgeving

29 Groot-Rijnmond

39 Zuid-Limburg

10 Noord-Overijssel

20 IJmond

30 Zuidoost-Zuid-Holland

40 Flevoland

Kaart COROP-gebieden
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Bijlagen
Overzicht indicatoren
Triple P
People

Planet

Profit

Sociale cohesie

Milieuverontreiniging

Intensiteit van de economie

contact familie & vrienden

autovervuiling t.o.v. bevolking

brp per werknemer

cafébezoek

afvalkosten

werkgelegenheidsfunctie

actief in vereniging

afvalscheiding

investeringen bedrijven

éénpersoons huishoudens

geluidsbelasting

intensiteit bedrijventerreinen

opkomst verkiezingen

autovervuiling t.o.v. oppervlakte

zakelijke verplaatsingen

mestproductie
Veiligheid & gezondheid

Natuur en landschap

Ondernemingsklimaat

ervaren gezondheid

natuurlijkheid

bereikbaarheid

medische consumptie

reliëf

beschikbaarheid bedrijventerreinen

sterftecijfer

historische kenmerkendheid

opleidingsniveau beroepsbev.

zorgaanbod

horizonvervuiling

studenten HBO & WO

wachtlijsten

stedelijkheid

zelfstandigen

geweldsdelicten & vernielingen

bebouwd gebied

verkeersveiligheid
Woonklimaat

Kracht van het bedrijfsleven

culturele voorzieningen

productiestructuur

winkelvoorzieningen

bedrijvendynamiek

horecavoorzieningen

exportgerichtheid

sportvoorzieningen

investeringsbereidheid

scholen
tevredenheid woonomgeving
vraagdruk woningmarkt
woningen in achterstandswijken

Sociaal-economische welvaart
huishoudensinkomen
lage inkomens
bijstandsuitkeringen
voertuigenbezit
werkenden t.o.v. bevolking
werkloosheid
beroepsniveau
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