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VOORWOORD

Hoe ontwikkelt de werkgelegenheid zich in Rotterdam? Welke sectoren

Kortom: we willen het buitenland naar Rotterdam halen. Maar in een echte internationa-

hebben de toekomst? Welke bedrijven en instellingen zijn de grootste

le stad gebeurt ook het omgekeerde: mensen en bedrijven van hier, die in het buitenland

werkgevers? En hoe belangrijk is de vestiging van internationale bedrijven?

negen korte portretten van Rotterdammers die dankzij hun ondernemerschap, artistieke

naam maken. En dus vindt u in deze verkenning niet alleen allerlei statistieken, maar ook

De antwoorden op deze en talrijke andere vragen leest u in deze

kwaliteiten of bestuurlijke talenten tot ver over de landsgrenzen succesvol zijn.

Economische Verkenning Rotterdam 2007. Deze Verkenning van de

Ik ben ervan overtuigd dat dit boekje u meer inzicht biedt in de steeds internationaler

Rotterdamse economie, de vijfde op rij, bevat waardevolle informatie over

wordende Rotterdamse economie. Doe er uw voordeel mee!

de economische ontwikkelingen en trends in onze stad. De publicatie biedt

MARK HARBERS

niet alleen informatie van belang voor u als Rotterdams bedrijf of instelling,

Wethouder Economie, Haven en Milieu

maar ook voor studenten, starters, beleidsmakers en iedereen met belangstelling voor de Rotterdamse economie.
Werd vorig jaar al dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens uit de Havenmonitor die
Rabobank Rotterdam had opgesteld, deze keer hebben (naast de Rabobank) nog zeven
andere partners cijfermateriaal aangedragen. Het gaat om de Kamer van Koophandel,
Randstad, KPMG, Havenbedrijf Rotterdam, Ooms Makelaars, de DCMR Milieudienst
Rijnmond en het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond. De Verkenning is
daardoor completer dan ooit.
Thema van deze Verkenning is ‘Rotterdam als internationale stad’. De keuze voor die
invalshoek heeft alles te maken met onze ambitie om de stad en regio internationaal sterker op de kaart te zetten door het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven verder
te verbeteren. Rotterdam is vanwege haar ligging als ‘Gateway to Europe’ de belangrijkste
toegangspoort van en naar Europa en daarmee de ideale vestigingsplaats voor veel buitenlandse bedrijven. Internationale bedrijven zijn niet alleen snelle groeiers, maar ze maken
ook het verschil voor de Rotterdamse economie met hun sterke internationale netwerken.
Parallel aan onze ambitie internationale bedrijven aan te trekken, willen we als stad dat
goed opgeleide werknemers van deze bedrijven hier ook graag komen wonen. Rotterdam
heeft behoefte aan goed opgeleide mensen, creatieve mensen, ondernemende mensen,
kapitaalkrachtige mensen. Om zulke mensen aan de stad te binden, moet Rotterdam
behalve een goede internationale universiteit en mooie carrièrekansen ook passende
woningen en een aangenaam woon- en leefklimaat bieden.
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SAMENVATTING

De Economische Verkenning Rotterdam geeft jaarlijks een update van de

Economie (hoofdstuk 2)

economische ontwikkelingen in de Maasstad. Daarbij ligt de focus op de

mische groei overtrof zelfs iets die van Nederland. Parallel daaraan nam ook de werk

economische dynamiek, zoals die in het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

gelegenheid toe. De werkloosheid daalde, terwijl de particuliere uitgaven in de stad

In deze uitgave wordt voor het eerst ook een blik vooruit geworpen.

andere grote steden. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft Rotterdam, met een

Een bijzonder thema in deze editie is Rotterdam als internationale stad.
Die analyse gaat verder dan de positie van Rotterdam als havenstad.

Zoals gezegd heeft de Rotterdamse economie een gunstig jaar achter de rug. De econo-

stegen. Het bedrijfsleven liet gunstige resultaten zien, ook in vergelijking met dat in de
hogere werkloosheid en een lager inkomensniveau, qua welvaart nog altijd achter bij de
andere grote steden.
De werkgelegenheid oversteeg de 300.000 werkzame personen, vooral door een forse

Aan het eind van de Verkenning zijn de belangrijkste kenmerken van de Rotterdamse

banengroei in de zakelijke dienstverlening en de zorgsector. De toegevoegde waarde

economie in acht ruimtelijke beelden weergegeven. Zij bieden de lezer de mogelijkheid

nam echter nog sneller toe dan de werkgelegenheid. Rotterdamse bedrijven zagen hun

in één oogopslag de Rotterdamse economische ontwikkeling in zijn essentie te leren ken-

productiviteit stijgen. De Rotterdamse economie telde in 2006 bovendien meer starters

nen.

en minder faillissementen, waardoor de bedrijvenpopulatie groeide.

Rotterdam heeft misschien niet de naam van een succeseconomie. Op allerlei terreinen

De vooruitzichten voor de Rotterdamse economie voor 2007 en 2008 zijn redelijk gunstig.

– welvaart, economische groei, werkloosheid – mocht jarenlang worden gesproken van

Weliswaar zal de groei wat lager uitvallen dan die van de Nederlandse economie en

een achterstand ten opzichte van andere (grote) steden in ons land. Het verhaal over 2006

ook iets minder hoog zijn dan die over 2006. Toch is de verwachting dat de groei voor

is echter positiever. Rotterdam mag terugkijken op een voorspoedige economische ont-

Rotterdam voor beide jaren tussen de 1,9% en 2,5% uitkomt. De banengroei zal daarbij

wikkeling gedurende het afgelopen jaar. De opleving van de Nederlandse economie heeft

wat achterblijven en zal tussen 0,9% tot 1,4% uitkomen. De zakelijke dienstverleners en

de stad makkelijk kunnen bijhouden. Gunstige groeicijfers zijn het resultaat.

de zorgsector blijven de belangrijkste dragers van deze banengroei. De groothandels-,
transport- en industriesector zullen echter te maken krijgen met een krimp van de werk-

Zoals gewoonlijk begint deze Verkenning met een algemene beschouwing over de Rotter-

gelegenheid.

damse economie. Daarin worden onder meer de gunstige groeiresultaten gepresenteerd.
De daarop volgende hoofdstukken zorgen voor een verdere verdieping van thema’s als

Vitaliteit van de Rotterdamse economie

arbeidsmarkt, kennis en innovatie, bedrijfsruimte, haveneconomie en consumenten

De Economische Verkenning toont ieder jaar het zogenoemde ‘vitaliteitsweb’ van de

sector. Nieuw is het thema energie en milieu. Dit zal vanaf deze uitgave van de Verken-

Rotterdamse economie. Dit schema geeft een overzicht van de positionering van

ning een jaarlijks terugkerend thema worden.

Rotterdam op diverse economische terreinen ten opzichte van de andere grote steden.
Box 1.1 op pagina 9 geeft achtergrondinformatie over de wijze waarop het vitaliteitsweb

De komst van de Hoge Snelheidslijn naar Rotterdam in 2008 is de aanleiding dit jaar

moet worden geïnterpreteerd.

te kiezen voor het thema Internationale stad. Bij dit thema gaat de aandacht vooral uit
naar de banden van het Rotterdamse bedrijfsleven en de Rotterdamse beroepsbevolking

De gunstige economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar zouden gelijk op moeten

met de wereld.

lopen met een verbeterde vitaliteit van de Rotterdamse economie en het vestigingsklimaat.
De belangrijkste vraag is of Rotterdam dit jaar beter gepositioneerd is ten opzichte van
de andere grote steden dan vorig jaar. Toen scoorde de Maasstad verhoudingsgewijs
matig op de kwaliteit van de stad als verblijfsgebied, op arbeidsmarkt en op ruimte voor
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FIGUUR 1.1
Vitaliteitsweb van de economie en het vestigingsklimaat van de G4, 2006
Bron: Rabobank Nederland (2007), o.b.v. een systematiek van Etin Adviseurs
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ondernemen. Uit het vitaliteitsweb in figuur 1.1 valt af te leiden dat Rotterdam nog altijd
achterblijft op deze terreinen. Wel is de leefkwaliteit verbeterd. Op de beide andere achter

kwaliteit van
het leven

standsgebieden is de progressie echter beperkt geweest. De economische ontwikkeling

kennis en innovatie

zelf laat een vooruitgang zien, al lopen Amsterdam en Utrecht nog altijd op Rotterdam
voor. Op het gebied van voorzieningen en kennis is niet veel veranderd. Maar op die ter-

ruimte voor
ondernemen

reinen deed Rotterdam het al relatief goed.
Een nadere toelichting op de ontwikkelingen in het Rotterdamse vestigingsklimaat volgt
in het vervolg van deze samenvatting en in de verschillende hoofdstukken.

In de provincie zijn de R&D-uitgaven en de aan R&D gerelateerde werkgelegenheid
bijvoorbeeld lager dan in Noord-Brabant. Binnen de Zuid-Hollandse sector is, in tegen

Arbeidsmarkt (hoofdstuk 3)

stelling tot vooral Zuidoost-Brabant (met onder andere Philips en ASML), het bedrijfsleven

De groei van de werkgelegenheid leidde tot een daling van de werkloosheid en een ver-

beduidend minder dominant. Veruit de meeste uitgaven worden door publieke research

krapping van de arbeidsmarkt. Ook de uitzendbranche profiteerde hiervan door een forse

instellingen en universiteiten gedaan. Het Rotterdamse bedrijfsleven heeft een sterke

toename van de vraag naar uitzendkrachten. Tegelijkertijd namen bedrijven, reagerend

focus op zogenoemde ‘sociale’ innovatie, dat minstens zo belangrijk is als technologische

op de verkrappende arbeidsmarkt, duizenden uitzendkrachten in (vaste) dienst.

innovatie, maar niet tot uiting komt in gestegen R&D-uitgaven.

Het kraptevraagstuk blijft grotendeels gevoed worden door kwalitatieve discrepanties

De creatieve sector is een indicator voor de ontwikkeling van de kenniseconomie en

tussen vraag en aanbod op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Het tekort aan hoger geschoold

de aantrekkelijkheid van de stad. In Rotterdam is de werkgelegenheid in die sector, na

personeel stijgt het sterkst, maar ook technisch en zelfs lager geschoold personeel wordt

enkele jaren van krimp, in 2006 weer gegroeid. Vooral in de kennisdiensten is sprake

schaarser. In toenemende mate zorgen door bedrijven en uitzendbureaus georganiseerde

geweest van herstel. De kunst- en mediabranche realiseerden weinig extra banen.

interne scholingstrajecten voor het gericht bijspijkeren van de kwalificaties van lager
opgeleiden.
De sterke werkgelegenheidsgroei deed zich vooral voor in de woonwijken en op nabij

BOX 1.1
Aandachtspunten bij het interpreteren van het vitaliteitsweb

woongebieden gelegen bedrijventerreinen. De laatste jaren is de werkgelegenheid op
specifieke bedrijfslocaties (grootschalige clusters van winkelvoorzieningen, kantoren,

Het vitaliteitsweb scoort Rotterdam op diverse terreinen ten opzichte van de andere grote

maatschappelijke instellingen) nauwelijks in omvang veranderd. In de Rotterdamse

steden. Een verbetering van een relatieve score van Rotterdam betekent niet automatisch

binnenstad is zelfs sprake geweest van een afname.

dat de situatie in Rotterdam zelf – in absolute zin – is vooruitgegaan. Het kan ook
betekenen dat de situatie in de andere grote steden is verslechterd. Ook het omgekeerde is

Kennis en innovatie (hoofdstuk 4)

mogelijk: een lagere score ten opzichte van de andere grote steden, terwijl Rotterdam wel

Rotterdam telt ongeveer 30% hoger opgeleiden en tegelijkertijd een relatief grote groep

vooruitgang heeft geboekt, doordat de vooruitgang in de andere steden forser is geweest.

lager opgeleiden. Toch werken naar verhouding veel Rotterdammers in een beroep op
middelbaar niveau.

Een deel van de gebruikte indicatoren zijn op het niveau van grootstedelijke regio’s (zoals

De uitgaven aan R&D in Zuid-Holland zijn de laatste jaren gestegen, maar in een minder

Rijnmond) gemeten. Bovendien zijn nog niet alle gegevens voor 2006 beschikbaar, maar

hoog tempo dan landelijk. Gezien de omvang van zijn economie is het belang van Zuid-

zijn de meeste wel met minimaal een jaar ten opzichte van de EVR-uitgave van vorig jaar

Holland in de Nederlandse R&D-sector relatief bescheiden.

geactualiseerd.
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Alhoewel de creatieve sector van oorsprong vooral een stedelijk verschijnsel is, groeit de

gestegen en bovendien neemt de criminaliteitsproblematiek gestaag af. Als uitgaans-

bedrijvigheid in gemeenten rond Rotterdam de laatste jaren sneller dan in de Maasstad zelf.

en evenementenstad is Rotterdam eveneens in populariteit toegenomen. Dit jaar worden
voor het eerst meer dan een miljoen toeristische bezoekers verwacht.

Ruimte voor ondernemen (hoofdstuk 5)

De vraag naar bedrijfsvastgoed heeft zich in 2006 verder hersteld, hetgeen resulteerde in

De Rotterdamse consumentensector weet de eigen bevolking goed aan zich te binden.

een sterk gestegen opname van kantoor- en bedrijfsruimte. Op de kantorenmarkt steeg de

Het koopkrachtlek is relatief beperkt en tegelijkertijd heeft Rotterdam een sterke regio-

opname van ruimte zelfs sneller dan het aanbod. Dit heeft (nog) niet tot wezenlijke prijs-

functie. De consumentensector heeft geprofiteerd van de economische opleving in de

stijgingen geleid.

Maasstad, in de vorm van hogere omzetcijfers en een lichte toename van de werkgelegenheid in 2006.

De transport- en distributiesector was de grootste afnemer van bedrijfsvastgoed op de
Rotterdamse bedrijventerreinen. Enkele grootschalige opnamen door slechts een paar

Haveneconomie (hoofdstuk 7)

bedrijven waren daarbij beeldbepalend. Vooral voor havengerelateerde, maar niet haven-

Rotterdam mag dan niet meer de grootste zeehaven ter wereld zijn, de stad bevestigt nog

gebonden bedrijvigheid blijft behoefte bestaan aan grootschalige droge bedrijventerreinen.

altijd haar leidende Europese positie in de goederenoverslag. De laatste jaren blijft de

Niettemin is de krapte aan bedrijfsruimte vooral kwalitatief van aard. Er is een schrijnend

groei van met name de containeroverslag wel achter bij die van haar Europese concurren-

gebrek aan stadsgebonden, meer centraal gelegen locaties. Die behoefte aan (binnen-)

ten. Bovendien begint de concurrentie vanuit Oost-Europa op gang te komen. Niettemin

stedelijke grootschalige ruimten voor voorzieningen en dienstverleners zorgt voor een

zal de koppositie van Rotterdam bij een voorzetting van de huidige ontwikkelingen tot

beleidsdilemma vanwege de fysieke beperkingen binnen de stad.

minimaal 2030 onbedreigd blijven.

Tegelijkertijd kampt een deel van het Rotterdamse bedrijfsvastgoed met functionele

Alhoewel de Rotterdamse haveneconomie zeer kapitaalintensief is, nam in 2006 de

veroudering, mede doordat het veelal is gelegen op locaties met beperkte voorzieningen.

havengerelateerde werkgelegenheid licht toe. De in de regio gevestigde havengebonden

Ze liggen dusdanig slecht in de markt dat herstructurering of herbestemming een

bedrijven hebben dan ook een goed jaar achter de rug. De omzet steeg sneller dan die van

oplossing moeten bieden.

het bedrijfsleven als geheel en ook de winsten namen fors toe, waardoor de financiële
positie van de bedrijven verbeterde.

Rotterdam blijft de op één na grootste winkelstad van Nederland, ondanks een lichte
krimp in de voorraad aan winkelruimte. Met de krimp liep tevens de leegstand van

De bereikbaarheid van de Rotterdamse haven is verbeterd door de komst van de Betu-

winkels terug.

welijn, maar ze verslechtert door de aanhoudende fileproblematiek. Behalve blijvende
aandacht voor de weginfrastructuur moeten investeringen in een glasvezelnetwerk en

Consumentenstad (hoofdstuk 6)

een communicatiesysteem de haven klaarmaken voor de toekomst.

Het welvaartsniveau van de Rotterdammers is de afgelopen jaren gestegen, maar minder
snel dan landelijk. Rotterdammers blijven vaker afhankelijk van een inkomen uit een

Energie en milieu (hoofdstuk 8)

uitkering of pensioen, in plaats van uit loon of winst. De welvaartsstijging van de Rotter

Rotterdam is niet alleen de grootste haven, maar ook de grootste energiehub van Europa.

damse bevolking als geheel ondervindt een zekere remming door een vertrekoverschot

De haven is een belangrijke schakel in de aanvoerroute voor olie, kolen en gas, ze omvat

van hoge inkomensgroepen en een vestigingsoverschot van huishoudens met lagere

een groot petrochemisch cluster met raffinaderijen, mondiale petrochemische spelers,

inkomens. Hierdoor blijft Rotterdam de stad van ‘Jan Modaal’.

een 1.500 km lang intercompany pijpleidingennetwerk en diverse elektriciteitscentrales.
Vanwege deze poortfunctie ontvangt Rotterdam veel meer energiebronnen dan ze zelf

Wel wordt Rotterdam aantrekkelijker om te verblijven en te wonen. Op de ranglijst van
aantrekkelijke Nederlandse woonsteden is de Maasstad in 2006 een aantal plaatsen

verbruikt; de Maasstad is een doorvoerhaven.

De keerzijde is dat Rotterdam en de Rotterdamse haven anno 2007 samen goed zijn voor

Uit de studie blijkt verder dat de Randstad, indien beschouwd als één geheel, een van de

25% (33 megaton) van de Nederlandse CO2-emissie. Als antwoord op dit probleem neemt

sterkste knooppunten in het internationale netwerk van bedrijven is. Dat pleit voor een

Rotterdam sinds begin dit jaar deel aan het Clinton Climate Initiative. Dit initiatief zet

sterk Rotterdam in een sterke Randstad!

in op praktische oplossingen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Doelstelling is een
vermindering van 50% van de CO2-emissie in 2025 ten opzichte van 1990.

Zeer recent heeft Berenschot de betekenis van de vestiging van buitenlandse bedrijven in
Nederland onderzocht; deze bedrijven groeien sneller dan Nederlandse ondernemingen

De Rotterdamse milieukwaliteit is de afgelopen jaren wel geleidelijk aan verbeterd.

en beschikken over sterkere internationale netwerken.1 Een ruwe schatting leert dat in

Zo is de milieudruk van de grote bedrijven in de jaren ’90 fors afgenomen. Zowel de

Rotterdam circa 12.000 werknemers bij buitenlandse bedrijven werken. De betekenis voor

emissies naar de lucht als die naar water zijn aanzienlijk gedaald, zeker waar het gaat

de werkgelegenheid is vrij bescheiden. Een beetje een ‘vergeten’ terrein zijn de internatio-

om de uitstoot van zware metalen, fijnstof en carcinogene stoffen. De vermindering van

nale activiteiten van Rotterdamse bedrijven. De Rotterdamse ‘dochters’ leveren waar-

de CO2-uitstoot blijft echter een zware opgave. De raffinaderijen en de energiesector,

schijnlijk een belangrijke bijdrage aan de internationale positie van de Maasstad.

grote bedrijven dus, zijn de grootste veroorzakers.
Niet alleen Rotterdamse bedrijven, maar ook Rotterdamse instellingen worden steeds
De milieueffecten van de Rotterdamse vervoerssector zijn tweeledig. Enerzijds zorgen files

internationaler door samenwerking en de vestiging van filialen overzee. Rotterdamse

en het (havengerelateerde) vrachtverkeer voor veel overlast en uitstoot, anderzijds maken

bedrijven en instellingen (onderwijs, kunsten, architectuur) werven op een internationale

Rotterdammers relatief vaak gebruik van het openbaar vervoer en leggen ze gemiddeld

arbeidsmarkt. De groep van onder andere internationale kenniswerkers is nog moeilijk in

minder kilometers per dag af.

beeld te brengen, maar uit de herkomst van arbeidsmigranten en internationale studen-

De Rotterdammer draagt mondiaal gezien wel fors bij aan de milieuproblematiek.

ten valt wel het een en ander op te maken.

De zogenoemde ‘mondiale voetafdruk’ ligt boven het Nederlands gemiddelde en dat ligt
weer ver boven het mondiale gemiddelde. Rotterdammers scoren qua milieugedrag wel

Arbeidsmigranten komen vooral uit westerse landen, maar de internationalisering van de

wat gunstiger dan de gemiddelde Nederlander. Dat is vooral het geval op het gebied van

arbeidsmarkt heeft in toenemende mate ook op andere landen betrekking. Dat blijkt wel

autogebruik, stroomvretende apparaten en de betrokkenheid bij (en inzet voor) milieu-

uit het feit dat zeker de helft van de uit India en China afkomstige migranten zich hier

vraagstukken. Ten opzichte van andere grotere steden in Nederland valt het milieugedrag

vestigt om arbeids- of studieredenen. Van alle arbeidsmigranten kiest bijna de helft voor

van de Rotterdammer echter weer wat tegen.

Amsterdam; de andere helft verdeelt zich over Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Internationale stad (hoofdstuk 9)

Rotterdam doet het goed als internationale studentenstad. Niet alleen voor studenten uit

Ronald Wall, onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft zakelijke relaties

westerse landen maar ook voor die uit niet-westerse landen. De TU Delft en de Erasmus

tussen de grootste bedrijven op respectievelijk mondiaal, Europees en Nederlands schaal-

Universiteit zijn (op Maastricht na) de meest internationaal getinte universiteiten in ons

niveau bestudeerd. Het onderzoek geeft inzicht in de positie van Rotterdam binnen de

land als het om de studentenpopulatie gaat. Het onderscheid tussen westers en niet-wes-

internationale bedrijfsnetwerken. We mogen de internationale positie van Rotterdam

ters speelt eigenlijk geen rol bij hoger opgeleiden.

niet overschatten, maar hoeven hem ook niet te onderschatten. Het zal niet verbazen
dat Rotterdam vooral sterk staat in het internationale netwerk van bedrijven die zich

22% of circa 27.000 van de Rotterdamse huishoudens van samenwonenden (al of niet

toeleggen op goederentransacties. De grootste Rotterdamse bedrijven hebben de sterkste

getrouwd en al of niet met kinderen) bestaat uit partners die tot verschillende etnische

zakelijke banden met Londen en veel minder met Amsterdam.

groepen behoren. Haagse en Amsterdamse huishoudens blijken iets internationaler te zijn.
1>

Berenschot (2007), Buitenlandse investeerders: Groeiversnellers voor de Nederlandse economie.

Rem Koolhaas
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‘Ik ben gefascineerd door metropolen in transitie.’
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Rotterdam

Berlijn

Seattle
Lille
Porto
Beijing

Las Vegas
New York

Hoe minder ‘af’ en volmaakt een stad is, hoe meer hij zich
er thuis voelt. Rem Koolhaas (1944), een van de grootste
architecten van Nederland, is gefascineerd door metro
polen in transitie.

Rem Koolhaas

Koolhaas, geboren in Rotterdam, begon zijn carrière als
scenarioschrijver en journalist. Eind jaren zestig ging hij
architectuur studeren in Londen, waarna hij zich in Amerika
vestigde. In 1975 richtte hij, samen met collega’s en zijn
echtgenote, het Office for Metropolitan Architecture (OMA)
op. Al snel speelde dit bureau wereldwijd een belangrijke
rol in het architectuurdebat. OMA, gevestigd in Rotterdam,
koos en kiest voor radicale oplossingen, waarbij intensiteit
en congestie als verrijking worden gezien en niet als
probleem. Kenmerkend voor Koolhaas is zijn vermogen
om problemen in hun tegendeel om te zetten.
Bestonden zijn bijdragen aan het debat aanvankelijk
vooral uit lezingen, publicaties en ontwerpen, eind jaren
tachtig begon Koolhaas ook naam te maken als bouwend
architect. Zijn internationale doorbraak kwam in 1992, met
de Kunsthal in Rotterdam. Daarna rees zijn ster snel.
Inmiddels heeft Koolhaas onder meer het tweede stadshart
van Lille, het Guggenheimmuseum in Las Vegas,
de Nederlandse ambassade in Berlijn en de Seattle Public
Library op zijn naam staan. Zijn meest prestigieuze project
verrijst op dit moment in Peking: het gebouw van de Chinese
staatstelevisie.
Fotografie > links: ANP/AFP, rechts ANP/Koen Suyk

Office for Metropolitan Architecture (OMA)

Dubai

De Kunsthal > het gebouw waarmee Rem Koolhaas in 1992 internationaal doorbrak
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HOOFDSTUK 1
INLEIDING

OPZET Economische Verkenning Rotterdam

• Ooms Makelaars

De Economische Verkenning Rotterdam (EVR) verschijnt nu voor het vijfde jaar. Wie dat

• Havenbedrijf Rotterdam

wil, kan deze EVR naast die van de voorgaande jaren leggen om zo een meerjarige ontwik-

• Randstad

keling te zien. Om een dergelijke vergelijking te kunnen maken heeft deze editie van de

• Rabobank Rotterdam

EVR grofweg dezelfde opzet als de uitgaven van de voorgaande jaren.

• Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond

Vaste economische thema’s die ook in deze verkenning weer terugkomen, zijn:
• De economie van Rotterdam (algemene ontwikkelingen)

GEBIEDSAFBAKENING

• Arbeidsmarkt

Om de ontwikkelingen in Rotterdam in perspectief te kunnen plaatsen, wordt in de Ver-

• Kennis en innovatie

kenning veelvuldig een vergelijking gemaakt met andere gebieden: de omliggende regio, of

• Ruimte voor ondernemen

andere grote steden in Nederland. Er worden vaak data gebruikt die de situatie in de G4 beschrijven: de vier grote steden Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Wanneer van

Sinds vorig jaar volgt de Verkenning ook de Rotterdamse haveneconomie en consumen-

de stad Rotterdam wordt uitgegaan, gaat het bij de referentiesteden ook om de gemeenten.

tensector. Daarnaast is weer een jaarlijks wisselende themahoofdstuk opgenomen. Dit
jaar gaat het over Rotterdam als internationale stad. Daarbij aandacht voor de rol van de

Helaas zijn niet voor alle onderwerpen cijfers op gemeenteniveau voorhanden. In die

stad in internationale bedrijvennetwerken, Rotterdam als vestigingsplaats voor buiten-

gevallen is meestal gebruik gemaakt van gegevens over de zogenoemde Corop-gebieden,

landse bedrijven, maar ook de positie van de Maasstad op de internationale arbeidsmarkt.

een regionale indeling van Nederland die regelmatig door het CBS wordt gehanteerd (zie

Nieuw in deze Verkenning is verder een vooruitblik op de economische ontwikkeling van

hieronder voor meer informatie). De Corop-indeling is bijvoorbeeld toegepast voor een

Rotterdam voor volgend jaar. In hoofdstuk 2 wordt een prognose gegeven van de groei van

aantal indicatoren in het vitaliteitsweb, maar ook op diverse plaatsen in het hoofdstuk

de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de lokale economie. De economische

over de economie in het algemeen, de arbeidsmarkt en dat over kennis en innovatie.

verwachtingen voor het volgende jaar zullen vanaf deze editie een vast onderdeel van de
Verkenning vormen.

Naast de gemeentelijke worden in deze Verkenning de volgende gebiedsindelingen gebruikt:

Een nieuw (blijvend) hoofdstuk is ook Energie en Milieu. Hierin wordt ingegaan op de

Stadsregio Rotterdam: met als kerngemeente Rotterdam, en als randgemeenten Rozen-

functie van Rotterdam als energiepoort. Verder schetst het hoofdstuk de belangrijkste

burg, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lansin-

ontwikkelingen op het gebied van milieudruk, -vervuiling en -gedrag van zowel Rotter-

gerland, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard, Spijkenisse, Bernisse, Hellevoetsluis,

damse bedrijven als inwoners.

Brielle, en Westvoorne.

Tot slot zijn in de Verkenning zogenoemde ‘beelden’, bestaande uit grafieken, figuren

Regio Rijnmond: Stadsregio Rotterdam, met als randgemeenten Nieuwerkerk a/d IJssel,

en tabellen, opgenomen om een overzicht te geven van de belangrijkste economische

Ouderkerk en Nederlek.

ontwikkelingen in Rotterdam.

Corop-gebied Groot-Rijnmond: Regio Rijnmond, plus gemeenten Korendijk,
Oud-Beijerland, Binnenmaas, Strijen en Cromstrijen, en geheel Goeree-Overflakkee

PARTNERS

(gemeenten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee).

Deze editie van de Economische Verkenning Rotterdam is tot stand gekomen door nauwe

Corop-gebied Groot Amsterdam: met als kerngemeente Amsterdam, en randgemeenten

samenwerking van het OBR met een aantal gezaghebbende partijen binnen de Rotterdam-

Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Graft-de-Rijp, Haarlemmer-

se economie. Zij hebben hun kennis en visie over de economie beschikbaar gesteld voor

meer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, en Zeevang.

deze studie. De participerende partijen, naast het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, zijn:

Corop-gebied agglomeratie Den Haag: met als kerngemeente Den Haag, en randge-

• DCMR, milieudienst Rijnmond

meenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer.

• Kamer van Koophandel Rotterdam

Corop-gebied Utrecht: de gehele provincie Utrecht.

• KPMG
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HOOFDSTUK 2
ECONOMIE
VAN
ROTTERDAM
Rotterdamse economie groeit, maar iets minder hard dan die van Nederland

De verwachtingen voor 2008 zijn eveneens redelijk positief. De Nederlandse economie zal

als geheel

wederom een groei van circa twee en driekwart procent kunnen realiseren. De afzwakking

Verwachtingen voor 2008 ook voor Rotterdam positief:1,9 à 2,5% groei

gevolgd door herstel (naar 2,8%). Ook andere delen van de wereldeconomie (Zuidoost-Azië,

van de Amerikaanse conjuncturele groei dit jaar (van 2,9% naar 2,1%) zal in 2008 worden

Ook in de jaren daarna blijft Rotterdamse economie groeien

Rusland en in mindere mate de EU) zullen hun groeitempo redelijk weten vast te houden.

Werkgelegenheid bereikt de 300.000 banen

een groeicijfer dat vergelijkbaar is met dat over 2007. Zeker ook doordat de euro wat goed-

Hierdoor kan de Maasstad uitzien naar een gunstige ontwikkeling in 2008. Dit betekent

Productiviteit neemt toe

koper zal worden ten opzichte van de dollar en er geen tekenen zijn die wijzen op een

Met name dienstverlening en zorg aanjagers banengroei

2008 daardoor weer wat sneller groeien dan dit jaar.

Zakelijke dienstverlening belangrijkste drager van de Rotterdamse
economische groei
Aantal starters stijgt en aantal faillissementen daalt

fundamentele verzwakking van de Chinese economie. De Nederlandse in- en uitvoer zal in

Een doorkijkje naar 2009 en 2010 leidt tot iets lagere groeicijfers dan die van dit en
volgend jaar. Toch zal ook dan de lokale economie met 1,5% oplopend tot wellicht 2,4%
(bij een hoog nationaal groeiscenario) expanderen (Bron: Bureau Louter, 2007).

Top met grootste bedrijven varieert naar banen, omzet en maatschappelijk

FIGUUR 2.1

kapitaal

Economische groei in Rotterdam en Nederland,
2006 en prognose 2007 en 2008 (reële cijfers)
Bron: Rabobank Nederland (realisatie 2006), Bureau Louter (prognose 2007 en 2008 Rotterdam),
CWI Arbeidsmarktprognoses (prognose 2007 en 2008 Nederland)

GUNSTIGE GROEIVERWACHTINGEN VOOR DE ROTTERDAMSE ECONOMIE

In Nederland was 2006 het jaar van het definitieve economisch herstel, na het kwakkel
jaar 2005. Dit geldt in zekere zin ook voor de regio Rijnmond. De voorgaande jaren
leverde de Rotterdamse regio een hogere economische groei op dan landelijk, maar ook
hier liet 2005 een tegenvallende ontwikkeling zien. In 2006 was de groei weer helemaal
terug op het peil van 2004 en kwam zij uit op 2,9%. De economische groei van de stad
Rotterdam lag daar zelfs nog wat boven, op naar schatting 3,3%. Voor 2007 mag een
verdere groei worden verwacht, al zal die wat lager uitvallen dan in 2006.
Nationaal zal de groei dit jaar rond de 2,75% (raming) uitkomen, tegenover 3% vorig jaar.
In Rotterdam groeit de economie naar verwachting met 1,9% tot 2,5%. Dat is dus onder de
Nederlandse conjunctuur. Belangrijke redenen hiervoor zijn de wat inzakkende groei van
de wereldhandel en de duurder geworden euro. De dure euro verzwakt de concurrentie

4,0%
3,5%

3,5%
3,5%

3,3%

3,0%

3,0%
2,75%

2,5%

2,5%

2,0%

1,9%

1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
realisatie
2006

positie van Nederlandse bedrijven op de wereldmarkt en drukt daarmee de export.

Rotterdam

Mainport Rotterdam ondervindt de gevolgen daarvan wat sterker dan de Nederlandse

Nederland

economie als geheel.

midden prognose
2007 - 2008

hoge prognose
2007 - 2008
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FIGUUR 2.2
Procentuele ontwikkeling arbeidsproductiviteit per sector
in Rotterdam, 2007
Bron: Bureau Louter (2007)
industrie
bouw
groothandel
detailhandel
horeca
transport
financiële diensten
zakelijke diensten

MINDER SNELLE BANENGROEI

1

overheid
onderwijs

De economische groei vertaalt zich in Rotterdam niet in een navenant sterke groei van de

zorgsector

werkgelegenheid. De verwachting voor 2007 en 2008 is dat de Rotterdamse werkgelegen

overige diensten

heid met 0,9% (middenscenario) tot 1,4% (hoge scenario) per jaar toeneemt. In absolute
aantallen gaat het om circa 3.100 tot maximaal 4.900 banen per jaar. De lagere banengroei
heeft te maken met de groei van de arbeidsproductiviteit in het Rotterdamse bedrijfsleven.
In 2006 lag die productiviteit op € 52.700 per arbeidsplaats per jaar. Dit jaar zal zij ruim

totaal

-1%

3%

4%

5%

6%

FIGUUR 2.3
Verwachte groei van de bruto toegevoegde waarde in € mln. per
bedrijfstak, per jaar 2007 - 2008 en 2009 - 2010

zal er dit en volgend jaar circa 1.500 arbeidsplaatsen bij krijgen. In de zakelijke dienst

en de groothandel is de verwachting daarentegen dat de werkgelegenheid zal krimpen.

2%

hoge prognose

De dragers van de banengroei zijn de zakelijke dienstverlening en de zorgsector. De zorg

nationale economische groei). Voor de overheidssector, de industrie, de transportsector

1%

midden prognose

1% hoger uitkomen op € 53.200 per jaar.

verlening kan de banengroei oplopen van 2.200 tot maximaal 3.500 per jaar (bij een hoge

0%

Bron: Bureau Louter (2007)
industrie
bouw
groothandel
detailhandel

Tegelijkertijd realiseren de laatste drie sectoren naar verwachting wel een hogere toe

horeca
transport

gevoegde waarde dan in 2006. Zij leveren daarmee wel een bijdrage aan de groei van de

financiële diensten

arbeidsproductiviteit in de Rotterdamse economie. Maar ook arbeidsintensieve sectoren

zakelijke diensten

als de zakelijke dienstverlening, de horeca en de detailhandel gaan in productiviteit

overheid
onderwijs

vooruit. Alleen de zorgsector en het onderwijs hebben moeite een stijging van de

zorgsector

productiviteit te realiseren. Sterker nog, voor de zorgsector valt een productiviteitsdaling

overige diensten

te voorzien.
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2007-2008 midden

Zowel op het gebied van werkgelegenheid als in termen van toegevoegde waarde zal de

2009-2010 midden

zakelijke dienstverlening de komende jaren een belangrijke drager zijn van de
Rotterdamse economische groei. Haar aandeel hierin bedraagt een derde en haar aandeel

bedrijventerreinen valt een sterke groei van de werkgelegenheid te verwachten. De werk

in de banengroei zelfs rond de 50%! Rotterdam is een haven- en transportstad. Ook de

gelegenheid in woonwijken en in de binnenstad neemt naar verwachting toe, maar

daaraan gerelateerde dienstverlenende bedrijvigheid is een belangrijke economische

minder dan het Rotterdams gemiddelde. Of de zeer recente opkomst van kennisdiensten

motor, zeker als het gaat om het creëren van banen.

en kantoren van zorginstellingen de groei van de werkgelegenheid in de woongebieden
blijft beïnvloeden is onzeker.

Voor wat betreft de spreiding van de werkgelegenheid over de stad zal de banengroei

1>

binnen Rotterdam zich in hoge mate concentreren in zogenoemde specifieke werkmilieus.

De groei op grootschalige bedrijventerreinen, zoals die van de Rotterdamse haven, zal

Dit zijn grootschalige locaties van voorzieningen (winkels, zorg, onderwijs) en kantoren

bescheiden zijn. Daar zal echter juist wel een aanzienlijk deel van de groei van de toe

(financiële instellingen en zakelijke dienstverlening). Ook op nabij woonwijken gelegen

gevoegde waarde neerslaan. Op dergelijke (haven-)terreinen zijn namelijk veel kapitaal

De gegevens voor de prognoses in deze paragraaf zijn ontleend aan Bureau Louter (2007) Monitor en prognose
werkgelegenheidsontwikkeling Rotterdam, Delft. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van OBR.

intensieve bedrijven gevestigd, bedrijven die actief zijn in de chemie, andere industrieën
en de (haven-)logistiek.
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TABEL 2.1
Prognose voor de werkgelegenheid en toegevoegde waarde per gebiedstype
in Rotterdam, per jaar, 2007 - 2008 en 2009 - 2010
Bron: Bureau Louter (2007)

2007 en 2008

stand
begin 2007

2009 en 2010

midden prognose

hoge prognose

midden prognose

hoge prognose

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

arbeidsplaatsen
grootschalige bedrijventerreinen

67.318

183

0,3%

617

0,9%

-242

-0,4%

390

0,6%

bedrijventerreinen bij de wijk

44.505

732

1,6%

1.032

2,3%

481

1,0%

889

1,9%

STEVIG GROEIRESULTAAT OVER 2006

binnenstad

94.428

284

0,3%

723

0,8%

50

0,1%

648

0,7%

Een blik op de economische groei van de afgelopen jaren leert dat de regionale economie

specifieke werkmilieus

51.979

1.445

2,7%

1.684

3,2%

1.301

2,3%

1.655

2,9%

een minder sterk schommelende conjunctuur heeft gehad dan de Nederlandse (figuur

woongebieden

84.936

430

0,5%

836

1,0%

129

0,2%

649

0,7%

2.4). Tot 2001 bleef de groei in de regio structureel achter bij de nationale, terwijl in de

343.165

3.074

0,9%

4.892

1,4%

1.718

0,5%

4.230

1,2%

jaren daarna juist sprake was van een bovengemiddeld resultaat. In tegenstelling tot wat

50.852

515

1,0%

756

1,5%

352

0,7%

669

1,3%

van een exportgerichte economie als de Rijnmondse vaak wordt gedacht, is die het laatste

Rotterdam totaal
Pact op Zuid

decennium niet zo conjunctuurgevoelig gebleken als de landelijke.

toegevoegde waarde (€ mln.)
grootschalige bedrijventerreinen

5.368

135

2,5%

170

3,1%

127

2,2%

193

3,3%

bedrijventerreinen bij de wijk

2.616

85

3,2%

109

4,1%

70

2,5%

105

3,6%

binnenstad

4.826

30

0,6%

59

1,2%

11

0,2%

52

1,0%

tikte daarmee de grens van 300.000 banen aan. Procentueel bedroeg de groei in Rotterdam

De werkgelegenheid in Rotterdam nam het afgelopen jaar met bijna 4.500 banen toe en

specifieke werkmilieus

1.992

73

3,6%

84

4,1%

66

3,0%

84

3,8%

circa 2%, wat in lijn ligt met het landelijke groeitempo. De zorgsector en de zakelijke

woongebieden

3.278

24

0,7%

45

1,4%

4

0,1%

29

0,9%

dienstverlening leverden, elk met een toename van circa 1.800 banen, de grootste bijdrage

18.080

346

1,9%

467

2,5%

277

1,5%

463

2,4%

aan de banengroei. De bouwsector was de grootste daler met een afname van zo’n 1.200

2.022

28

1,4%

41

2,0%

20

1,0%

37

1,7%

banen.

Rotterdam totaal
Pact op Zuid

FIGUUR 2.4

Het Pact op Zuidgebied bestaat uit woonwijken, specifieke werkmilieus (zoals het Zuid-

Jaarlijkse (reële) economische groei in Rijnmond en Nederland, 1996-2006

plein en de grote zorginstellingen) en een aantal bedrijventerreinen bij de wijk. In het
Pact op Zuidgebied neemt het aantal arbeidsplaatsen ongeveer volgens het Rotterdams
gemiddelde toe.

Bron: CBS (2007)
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FIGUUR 2.5
Bedrijfseconomische resultaten van het bedrijfsleven in de G4 en Nederland, 2006
(% omzetmutatie 2005-2006, bedrijfsresultaat als % van de omzet)
Bron: Rabobank Nederland (2007)
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Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

4%
3%

ROTTERDAMS BEDRIJFSLEVEN VOLGT OPGANG NEDERLANDSE ECONOMIE

2%

Ook de omzetontwikkeling van Rotterdamse bedrijven in 2006 liet zich goed vergelijken

1%

met die in de andere grote steden en Nederland als geheel (figuur 2.5). Alleen het

0%

Utrechtse bedrijfsleven realiseerde hogere groeicijfers dan de Maasstad. Ook qua winst
gevendheid blinkt Utrecht uit. Niettemin zijn Rotterdamse bedrijven winstgevender

omzetmutatie

geweest dan de gemiddelde Nederlandse onderneming.

bedrijfsresultaat

Utrecht		

Het leeuwendeel van de economische groei kan worden toegeschreven aan al langer in

FIGUUR 2.6

Rotterdam gevestigde bedrijven. Voor de toekomstige groeiperspectieven zijn starters en

Ontwikkeling aantal startende bedrijven
Bron: Kamer van Koophandel (2007), bewerking Rabobank Nederland

andere nieuwkomers in het Rotterdamse bedrijfsleven echter van groot belang. In 2006
5.000

telde Rotterdam circa 3.350 startende ondernemers (figuur 2.6). Dat is 13% meer dan het
jaar ervoor. Daarmee is de opgaande lijn van de afgelopen jaren vastgehouden en houdt

4.000

de Maasstad het groeitempo van steden als Utrecht en Den Haag aardig bij. De starters-

3.000

dichtheid (het aandeel starters op de bestaande bedrijvenpopulatie) was in Utrecht vorig
jaar wel wat hoger.

2.000
1.000

Minstens zo belangrijk als de stijging van het aantal starters is de daling van het aantal
faillissementen (figuur 2.7). Die daling vindt vanaf begin 2006 plaats, maar vlakt sinds

0

begin dit jaar af. Daarbij is wel een niveau bereikt dat ver onder dat van de afgelopen

1996

jaren ligt, ook al waren dat de jaren van laagconjunctuur.

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Amsterdam
Den Haag

Den Haag en Utrecht. Van de grote vier noteerde alleen Amsterdam een fors hogere groei

Utrecht

van de bedrijvigheid (tabel 2.2).

FIGUUR 2.7

TABEL 2.2

Ontwikkeling aantal faillissementen, 1e kwartaal 2003-2007
Bron: Kamer van Koophandel (2007), bewerking Rabobank Nederland

Bedrijvendynamiek: aantal starters en opheffingen in 2006
Bron: Kamer van Koophandel (2007), bewerking Rabobank Nederland

225

gestart

overig opgericht

opgeheven

groeisaldo

% groei starters
t.o.v. 2004

% starters van
de populatie

200

Rotterdam

3.345

2.080

2.997

2.428

13,2

8,8

175

Amsterdam

4.919

4.212

4.602

4.529

8,2

7,3

Den Haag

3.051

1.697

2.471

2.277

15,3

9,7

Utrecht

2.082

793

1.297

1.578

12,9

11,2

84.464

43.977

60.619

67.822

12,4

8,2

Nederland

1997

Rotterdam

Al met al is de bedrijvenpopulatie in Rotterdam sterker in aantal toegenomen dan die in

-

Nederland

150
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100
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2003-II 2003-III 2003-IV 2004-I
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FIGUUR 2.8
Mutaties in de Rotterdamse werkgelegenheid en het aantal vestigingen in 2006
Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland
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post & telecom
financiële diensten

Ook het afgelopen jaar waren de zakelijke dienstverlening en de zorgsector al de banen-

zakelijke diensten

makers van de stad. Samen zorgden zij voor ruim 4.000 extra arbeidsplaatsen. Beide

overheid

sectoren tekenden ook voor het grootste aantal nieuwe bedrijfsvestigingen. Opvallend
in dit verband is de rol van de bouwnijverheid. Het aantal vestigingen van bouwbedrijven

onderwijs
zorg en welzijn
overige diensten

-1.500	-500 0 500

steeg met maar liefst 130, terwijl de werkgelegenheid met 1.200 arbeidsplaatsen afnam.
Dit is veroorzaakt door het vertrek van het waterbouw- en baggerbedrijf Van Oord,
waarvan het werkterrein vooral elders in de wereld (onder meer Dubai) ligt, uit de regio.

arbeidsplaatsen
vestigingen
arbeidsplaatsen

Tabel 2.3 en figuur 2.8 bieden een totaal overzicht van de mutaties in en samenstelling
van de werkgelegenheid in Rotterdam. De zakelijke dienstverlening en de zorgsector zijn

TABEL 2.3

veruit de grootste werkverschaffers. De industrie telt nog altijd een kleine 30.000 banen.

Werkgelegenheid per sector in Rotterdam, 2006 en 2007
Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland

Dat is meer dan een sector als de detailhandel of het onderwijs.
sector

2006

2007

abs groei

% groei

industrie en nutsbedrijven

27.375

28.454

1.079

3,9%

bouwnijverheid

16.906

15.646

-1.260

-7,5%

groothandel

12.491

12.524

33

0,3%

detailhandel en reparatie

22.766

22.830

64

0,3%

8.857

8.947

90

1,0%

30.620

31.647

1.027

3,4%

horeca
transport
post en communicatie

3.686

3.341

-345

-9,4%

financiële diensten

15.705

16.010

305

1,9%

zakelijke diensten

53.228

55.751

2.523

4,7%

openbaar bestuur en overheid

17.783

17.486

-297

-1,7%

onderwijs

23.899

24.373

474

2,0%

gezondheids- en welzijnszorg

48.328

50.114

1.786

3,7%

overige diensten

13.215

13.120

-95

-0,7%

294.859

300.243

5.384

1,8%

totaal
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TABEL 2.4
Grootste werkgevers in de Rotterdamse regio, stand: begin 2007
Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland (BRZ) 2007

bedrijf / instelling

hoofdvestiging

Gemeente Rotterdam

Rotterdam

16.940

Erasmus Medisch Centrum

Rotterdam

9.430

Beheer Politie Regio Rdam / AMB

Rotterdam

6.200

Dienst Openbaar Onderwijs Rotterdam

Rotterdam

3.730

Unilever Nederland BV

Rotterdam

3.460

GROTE ROTTERDAMSE BEDRIJVEN

ING Nederland

Amsterdam

3.370

Tot slot besteedt dit hoofdstuk aandacht aan het profiel van de grote bedrijven in

RET

Rotterdam

3.170

Rotterdam. Want, ondanks de grote belangstelling die er bestaat voor de ontwikkeling

Stichting Thuiszorg Rotterdam

Rotterdam

3.130

van het midden- en kleinbedrijf (mkb), zijn het nog steeds de grote bedrijven die het

Stichting Laurens

Rotterdam

3.050

beeld van de economie bepalen. Ook in Rotterdam zijn bedrijven als Unilever en Shell de

Medisch Centrum Rijnmond Zuid (MCRZ)

Rotterdam

2.910

vlaggenschepen van de economie. Iedereen denkt precies te weten wat bedoeld wordt met

ENECO Energie

Delft

2.650

grote bedrijven maar een antwoord op de vraag wat nu de grootste bedrijven zijn, is toch

Koninklijke Ahold NV

Wormer

2.460

niet makkelijk te geven. Want wat is de maat voor groot?

ROC Albeda College

Barendrecht

2.360

Gom Schoonhouden BV

Schiedam

2.350

Uit het Bedrijvenregister Zuid-Holland komt de lijst met de ‘grootste’ werkgevers in de

Stichting de Stromen

Rotterdam

2.330

regio (tabel 2.4). Maar ook daar hangt het ervan af hoe of wat als grootste wordt gemeten.

ABN-AMRO

Amsterdam

2.280

De Gemeente Rotterdam is als concern veruit de grootste werkgever in de regio, maar de

Fortis Bank (Nederland) NV

Utrecht

2.130

locatie Hoboken van het Erasmus MC is met circa 6.500 mensen de grootste arbeidsplaats

Stichting Bavo Europoort

Capelle aan den IJssel

2.120

in de regio. De werknemers van de gemeente en van Albert Heijn werken op verschillende

Vereniging voor Chr. Voortgez. Ond. R’dam e.o.

Rotterdam

2.100

vestigingen verspreid over de stad en de werknemers van de grote zorgaanbieders werken

ISS Cleaning Services

Capelle aan den IJssel

2.080

in sommige gevallen bij mensen thuis.

Imtech NV

Gouda

2.080

Meest opvallend aan de lijst met grote werkgevers is in ieder geval dat de publieke sector

Sint Franciscus Gasthuis

Rotterdam

2.070

domineert. De 25 grootste werkgevers in de regio bieden met elkaar voor ruim 88.000

ECT BV Dt BV

Maasvlakte

2.070

mensen werk op een totaal van bijna 500.000 werkzame personen in de regio (18%!).

Hogeschool Rotterdam

Rotterdam

2.050

Stichting Zorg en Welzijn Groep

Spijkenisse

Maken we uit die lijst een selectie van de grootste private werkgevers (vennootschappen)
in de regio dan zien we naast een voormalig overheidsbedrijf duidelijk de betekenis van
internationale bedrijven. Een aantal internationale concerns met veel werknemers buiten
de regio en Nederland zijn de grote private werkgevers in het gebied. Tabel 2.5 geeft een
overzicht van de bedrijven, het aantal werknemers in de regio en het totaal aantal werknemers van het concern in de wereld volgens hun jaarverslag.

totaal

werkzame personen

2.020
88.540
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TABEL 2.5
Grootste private werkgevers in de regio Rijnmond 2006/2007
stad

aard activiteit

werknemers

omzet

netto winst

investeringen

(fte, x 1.000)

(x € 1 mln.)

(x € 1 mln.)

(x € 1 mln.)

regio

totaal

Unilever Nederland BV

Rotterdam

leverancier con
sumptiegoederen

3,46

189,0

39.642,0

5.015,0

1.071,0

ING Nederland

Amsterdam

financiële
dienstverlening

3,37

119,8

73.621,0

8.033,0

1.732,0

ENECO Energie On
dersteunende Diensten
- PSA C&R

Rotterdam

productie,
levering energie

2,65

4,8

3.922,1

310,7

281,1

Koninklijke Ahold NV
Accounting Plaza

Amsterdam

leverancier con
sumptiegoederen

2,46

163,9

44.872,0

915,0

1.267,0

Gom Schoonhouden BV

Schiedam

facilitaire
dienstverlener

2,35

27,2

846,3

32,6

16,1

ABN-AMRO

Amsterdam

financiële
dienstverlening

2,28

135,4

27.641,0

4.780,0

1.921,0

Fortis

Utrecht

bankieren,
verzekeren

2,13

56,9

96.602,0

4.413,0

605,0

facilitaire
dienstverlener

2,08

362,7

7.480,2

122,2

116,3

ISS Cleaning Services
(Denemarken)

Naast arbeid is er kapitaal. Dit is echter op diverse wijzen te meten: omzet, rendement
en winst, waardoor het onmogelijk is om tot één lijstje met grootste bedrijven en
instellingen te komen. Een meer overkoepelende maat voor kapitaal is het maatschappe
lijk kapitaal van de onderneming. Dit is het volgens de statuten maximaal uit te geven
aantal aandelen, vermenigvuldigd met de nominale waarde per aandeel. Van dit maatschappelijk kapitaal dient tenminste eenvijfde te zijn geplaatst bij aandeelhouders.
Het totale eigen vermogen van een onderneming bestaat uit het geplaatste aandelen
kapitaal, vermeerderd met agio, specifiek aangehouden reserves (wettelijk of statutair)
en ingehouden winsten.

Imtech NV

Gouda

technologie,
elektrotechniek, ICT

2,08

16,3

2.838,9

69,1

30,5

ECT BV Dt BV

Rotterdam

containeroverslag

2,07

220,0

17.872,0

2.200,1

2.188,4

Op basis van de omvang van hun maatschappelijk kapitaal is voor Rotterdam uit de
gegevens van de Kamer van Koophandel tabel 2.6 samen te stellen. Opvallend daarbij
is dat naast Eneco energie en het Havenbedrijf de overige bedrijven minder dan 100

TABEL 2.6

werknemers in dienst hebben en in drie gevallen is het aantal werknemers onbekend

Grootste bedrijven in de Rotterdamse regio op basis van
maatschappelijk kapitaal, 2007

en mogelijk zelfs nul!

Bron: Jaarverslagen 2006 van de resp. ondernemingen en voor de regionale werkgelegenheidcijfers BRZ 2007

bedrijfsnaam

land

Gillette Group (Europe) Holdings B.V.

VS

Sonera 3G Holding B.V.
WPP Minotaur B.V.

maatschappelijk
kapitaal (x € mld.)

werknemers
(x 1.000)

omzet
(x € 1 mln.)

netto winst
(x € 1 mln.)

investeringen
(x € 1 mln.)

regio

totaal

50,0

< 100

138,0

53.663

6.831

2.038

Zweden

5,0

onbekend

27,0

10.079

2.214

1.102

VK

3,9

onbekend

77,7

8.808

720

250

BG Gas International B.V.

VK

3,4

< 100

4,7

10.839

2.720

1.922

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Nederland

3,0

1.250

1,3

443

120

232

Rodamco Europe Properties B.V.

Nederland

2,6

onbekend

0,6

750

1.529

10

ENECO Holding N.V.

Nederland

2,0

2.650

4,8

3.922

311

281

Mittal Steel US Investments B.V.

Nederland

1,9

<100

319,6

44.646

4.651

2.243

Leendert Wesdorp

naam

‘Wij lanceren jaarlijks 2.000 producten, wereldwijd’

Bron: Cijfers uit de resp. Jaarverslagen 2006; regionale werkgelegenheidcijfers BRZ 2007

Rotterdam
Noord-Amerika

Azië
Europa
Midden-Oosten

Latijns-Amerika

Fotografie > Hannah Anthonysz

Afrika

Australië

Unilever

Wesdorp (1959, Scheveningen) is chemisch
technoloog. In 1983 begon hij bij Unilever als
productontwikkelaar voor overzeese markten.
Inmiddels is hij vice-president van een divisie
die dressings en vitaliteitsproducten ontwikkelt.
Vitaliteitsproducten bevorderen de gezondheid
van mensen. Voorbeelden zijn Slim.Fast, een
dieetproduct waar je geen honger van krijgt,
en Becel Pro-Activ, dat de kans op hart- en
vaatziekten vermindert.
Unilever lanceert elk jaar ‘van Bhutan tot
Argentinië en van Thailand tot Amerika’ 2.000
nieuwe producten. Voor de ontwikkeling
daarvan schakelt het bedrijf trendwatchers in.
Daarnaast gaan productontwikkelaars op
‘consumentensafari’; ze logeren bij gewone
mensen overal ter wereld om te zien wat
zij eten. Verder werken er op het levens
middelenlab in Vlaardingen, dat de nieuwe
producten bedenkt, veertig nationaliteiten. Ook
dat levert consumentenkennis op die niet in
boekjes staat. Zonder al die kennis van wereld
wijde eettrends zou het de Rotterdamse multi
national nooit lukken zo veel nieuwe producten
succesvol in de markt te zetten.

Leendert Wesdorp

Wereldwijd zijn consumenten conservatief met
voedsel. De ontwikkeling van nieuwe voedings
middelen is dan ook een uitdaging. Volgens
Leendert Wesdorp, vice-president Research and
Development Foods bij Unilever, zullen mensen
nooit blauwe sperziebonen eten. Dus probeert
de Rotterdamse multinational nieuwe trends te
integreren in bestaande eetpatronen. Voeding
stoffen die helpen bij de mentale ontwikkeling
worden bijvoorbeeld in bestaande voedings
middelen verwerkt.

Kantoor van Unilever in Rotterdam
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HOOFDSTUK 3
ARBEIDSMARKT

Werkgelegenheid aanzienlijk gegroeid in 2006

FIGUUR 3.1

Aantal uitzendkrachten stijgt spectaculair

Ontwikkeling werkgelegenheid in de G4 en Nederland,
begin 2000 – begin 2007* (index: 2000=100)
Bron: Lisa (2007), bewerking Rabobank Nederland

Vraag naar lager geschoold personeel neemt toe
Interne scholingstrajecten slechten deel van de discrepantie op de
arbeidsmarkt
Rotterdam weet nog te weinig hoger opgeleiden te binden
Werkloosheid neemt fors af, maar blijft hoog
Werkgelegenheid concentreert zich nog steeds in de binnenstad,

110
108
106
104
102
100
98
96

maar groeit het hardst in woongebieden en nabij woonwijken
gelegen bedrijfslocaties
Tegelijk met de Economische Verkenning 2007 komt de Najaars editie van de Werkgelegen
heidsmonitor van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam uit. Voor wie een meer gedetailleerd inzicht wil in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de kwalitatieve kenmerken
van de werkgelegenheid is dat een waardevolle aanvulling op deze Verkenning.

2000

2%. In absolute aantallen zijn dat 5.500 fulltime banen, waarmee het totaal de 300.000
heeft bereikt. Daarmee heeft de stad het landelijke groeitempo gevolgd en is de werk
gelegenheid weer terug op het niveau van 2001, het begin van de laagconjunctuur.
De grootste banengroei deed zich in Rotterdam voor in de zakelijke dienstverlening en
in de zorg. Deze sectoren waren goed voor respectievelijk 3.600 en 1.800 nieuwe banen.
De industrie en de havengerelateerde bedrijvigheid – denk aan logistiek en overslag –
deden het ook behoorlijk goed. De logistieke sector creëerde nieuwe banen en de
industriële branches wisten de werkgelegenheid te handhaven. Bij instellingen van
openbaar bestuur en overheid en in de bouw nam het aantal banen af.

2003

2004

2005

2006

2007

Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Nederland
* Geen gegevens beschikbaar over de werkgelegenheid begin 2007 in Den Haag, Utrecht en Nederland.

FIGUUR 3.2
Ratio banen/werkzame bevolking in de G4 en Nederland, 2000 en 2006

Na jaren van krimp mocht de Rotterdamse werkgelegenheid in 2006 een aanzienlijke
in de regio bijhoudt, registreerde een toename van het aantal arbeidsplaatsen met circa

2002

Rotterdam

forse WERKGELEGENHEIDSGROEI

groei noteren (figuur 3.1). Het Bedrijvenregister Zuid-Holland, dat de werkgelegenheid

2001

Bron: Rabobank Nederland (2007), o.b.v. LISA en Etin Adviseurs (2007)
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FIGUUR 3.3
Aandeel van 45-64 jarigen in de beroepsbevolking in de G4 en Nederland, 2000 en 2006
Bron: Etin Adviseurs (2007), bewerking Rabobank Nederland

40%
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Rotterdam staat traditioneel bekend als een ‘werkstad’. Per werkzame Rotterdammer zijn

5%

er 1,2 banen in de stad beschikbaar (figuur 3.2). Dit verhoudingscijfer is beduidend lager

0%

in Den Haag (1,0) maar hoger in Utrecht (1,3). Voor de landelijke gebieden van Nederland,
die doorgaans een sterkere woon- dan werkfunctie hebben, ligt dat verhoudingscijfer
onder het landelijke gemiddelde van 0,9. Voor de meeste grote steden geldt een hoger
verhoudingscijfer, omdat ze een hogere dichtheid aan economische activiteiten hebben.
De ratio banen/werkzame beroepsbevolking is in Rotterdam de laatste jaren licht gedaald.
Terwijl de beroepsbevolking in omvang groeide, nam de werkgelegenheid in Rotterdam

2000
2006
mannen		

2000
2006
vrouwen			

2000
totaal

2006

Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Nederland

juist wat af. Ook in Den Haag en Utrecht daalde de ratio, waarbij in Utrecht zelfs fors. In
de Domstad is de beroepsbevolking de afgelopen jaren veel sneller gegroei dan de werkgelegenheid. Oorzaak is de forse woningbouw (Leidsche Rijn) in deze gemeente, die heeft

BOX 3.1

geleid tot een relatief sterke groei van de bevolking en daarmee ook van de beroepsbevol-

Arbeidsvoorwaarden van werkzoekenden

king. In Amsterdam en ook nationaal is de ratio juist gestegen. De werkgelegenheid is er
sneller gegroeid dan de werkzame beroepsbevolking.
meer FLEXWERKERS, maar ook meer vaste dienstverbanden

Met de groei van de werkgelegenheid nam vorig jaar ook het aantal uitzendkrachten
spectaculair toe. Naar verwachting zal deze groei in de periode 2006-2007 zo’n 15%
bedragen, om in 2008 weer wat af te vlakken (Randstad uitzendgroep, 2007). Hier is het
probleem van de kwalitatieve krapte zichtbaar: een aanbod van veel lager opgeleiden
versus de grote vraag naar vakkrachten en hoger opgeleiden. Daarbij is opvallend dat de
vraag naar lager geschoold personeel wel toeneemt, met name in de bouw, de horeca en
de detailhandel. Interne scholingstrajecten, georganiseerd door uitzendbureaus of bij de
inhurende bedrijven zelf, kunnen een deel van de discrepantie slechten.

Bron: Randstad uitzendgroep (2007)

Mensen die in Rotterdam via een uitzendbureau een baan zoeken, zetten de hoogte van
het salaris niet altijd bovenaan het wensenlijstje. Bij hoger opgeleide werkzoekenden
staat deze voorwaarde op de derde plaats van factoren die hun werkgeversvoorkeur
bepalen. Werksfeer is voor hen bepalender bij het kiezen van een werkgever dan voor
middelbaar opgeleiden. Hoger opgeleiden hechten ook wat meer waarde aan carrière
perspectieven die de werkgever biedt.

middelbaar opgeleide werkzoekenden
factoren bij keuze werkgever

arbeidsvoorwaarden

1. Salaris

1. Volgen van opleiding

2. Werksfeer

2. Reiskostenvergoeding

3. Vast contract

3. 13e maand

4. Inhoud van het werk

4. Mogelijkheid parttime werken

5. Uitdaging van het werk

5. Bijdrage ziektekosten verzekering

4.000 tot 5.000 flexwerkers. Maar de economische opleving en toenemende krapte op de

hoger opgeleide werkzoekenden
factoren bij keuze werkgever

arbeidsvoorwaarden

arbeidsmarkt zorgen er ook voor dat bedrijven en instellingen weer meer kiezen voor

1. Werksfeer

1. Volgen van opleiding

het aangaan van langdurige werkverbanden.

2. Inhoud van het werk

2. Reiskostenvergoeding

Flexwerken lijkt verder aan populariteit te winnen. Deze ontwikkeling is al in het begin
van de jaren negentig in gang gezet, toen sprake was van een plotselinge economische
neergang. Naar verwachting zal het aantal flexwerkers bij Rotterdamse bedrijven en
instellingen in 2007 toenemen met 50 tot 75%. Het gaat daarbij om naar schatting

3. Salaris

3. 13e maand

4. Uitdaging van het werk

4. Pensioenregeling

5. Doorgroeimogelijkheden

5. Mogelijkheid parttime werken
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FIGUUR 3.4
Netto participatiegraad (%) van mannen en vrouwen in de G4
en Nederland, 2000 en 2006
Bron: Etin Adviseurs (2007), bewerking Rabobank Nederland
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Qua werkgebied is Rotterdam echter niet de eerste keuze van hoger opgeleiden. Volgens

14

de Atlas voor Gemeenten (2007), die de 50 grootste gemeenten van Nederland vooral

12

beoordeelt op hun aantrekkelijkheid voor hogeropgeleiden, staat Rotterdam op de 19e

10
2000
2006
mannen		

2000
vrouwen

plaats op de ‘woonaantrekkelijkheidsindex’ en op de 41e plaats van de ‘sociaal-economische

2006

index’. Waarschijnlijk heeft dit te maken met een minder gunstig imago van Rotterdam
als een stad met minder aantrekkelijke werkgevers en carrièremogelijkheden. Reden

Rotterdam

waarom het aantal vacatures in dit segment, nu het economisch goed gaat, gestaag

Amsterdam

toeneemt en deels onopgevuld blijft. Ter illustratie: in 2003 waren er zo’n 1.000 vacatures

Den Haag

voor hooggekwalificeerd werk, in 2006 waren dat er al bijna 3.000. Dat zijn er aanzienlijk

Utrecht

meer dan in de andere grote steden.

Nederland

WERKLOOSHEID daalt
PARTICIPATIE ouderen stijgt het snelst

Volgens zowel het CBS als het CWI, die elk met eigen, van elkaar afwijkende cijfers komen1,

Rotterdam vergrijst en daarmee zijn beroepsbevolking. Tussen 2000 en 2006 steeg het

is de Rotterdamse werkloosheid fors afgenomen. In 2006 daalde zij met 13% (CWI) à 20%

aandeel 65-plussers hier van 26 naar 31% (figuur 3.3). Ter vergelijking: in Amsterdam ligt

(CBS) ten opzichte van het jaar ervoor. Dat is een afname naar 9,1% (CWI) à 8,5% (CBS) van

dit percentage op 29, in Den Haag op 32 en in Utrecht op 24%. Meer nog dan de vergrijzing

de beroepsbevolking. In absolute zin had Rotterdam eind 2006 nog zo’n 22.500 werklozen.

van de bevolking in het algemeen is de stijgende arbeidsparticipatie onder ouderen van
grote invloed op de veroudering van de beroepsbevolking. Terwijl de bevolkingsgroep 45-

1>

Het CBS en het CWI gebruiken elk een eigen manier van meten en hanteren verschillende definities, waardoor de cijfers van
beide instellingen van elkaar afwijken.

64 jarigen in Rotterdam met 6% toenam, groeide de 45-64 jarige beroepsbevolking met
ruim 20%. Hierdoor steeg de bruto arbeidsparticipatie onder 45-64 jarigen in Rotterdam
van 52% naar 58%. Dat is meer dan de stijging van alle leeftijfsgroepen tezamen: die

BOX 3.2

slechts met één procentpunt steeg van 64% naar 65%.

Discrepantie op de Rotterdamse arbeidsmarkt

De participatiegraad is in Rotterdam lager dan in andere grote steden en ook lager dan

De Rotterdamse arbeidsmarkt kenmerkt zich door een duidelijke discrepantie tussen de

het landelijk gemiddelde. Dit heeft te maken met het lagere opleidingsniveau van de Rot-

typen werkzoekenden en de beschikbare vacatures. Vraag en aanbod van arbeid sluiten,

terdamse beroepsbevolking en het relatief grote aantal etnische groepen met een

met andere woorden, niet goed op elkaar aan. Hier is sprake van een structureel probleem,

lagere participatiegraad, zoals Turken en Marokkanen. Maar ook met de structureel

dat nauw samenhangt met de veranderende sectorale opbouw en de minder snel veran-

hogere werkloosheid in deze stad.

derende samenstelling van de beroepsbevolking. Ook Rotterdam ziet zijn economische
structuur ‘verdienstelijken’. Met als resultaat dat andere (lees: hoger opgeleide) arbeids-

Door de specifieke economische structuur liggen de in Rotterdam aanwezige banen

krachten nodig zijn dan voorheen. De Rotterdamse arbeidsmarkt past zich weliswaar aan,

eveneens op een relatief laag kwalificatieniveau. Toch is er sprake van een gedeeltelijke

maar aanzienlijk trager dan gewenst. Goed opgeleide Rotterdammers verhuizen veelal uit

discrepantie met het lagere opleidingsniveau. Weliswaar stijgt het aantal leerlingen

de stad naar de meer aantrekkelijke regio’s eromheen en het deel van hen dat wel hier

dat een hogere opleiding volgt in Rotterdam en neemt het opleidingsniveau van de

blijft wonen heeft de hele Randstad als arbeidsmarkt en is voor zijn werk niet aan de stad

aanwezige beroepsbevolking toe, maar daar staat tegenover dat veel hoger opgeleiden

gebonden. Daarbij blijft de oudere generatie autochtone Rotterdammers van het arbeids-

de stad verlaten. Aldus zijn het de buiten de stad woonachtige hoger opgeleiden,

proces uitgesloten. Forensisme en interne scholingstrajecten (zie paragraaf Flexwerkers)

veelal ex-Rotterdammers, die de hooggekwalificeerde banen in de Maasstad opvullen.

lossen het probleem van de discrepantie slechts ten dele op.
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FIGUUR 3.5
Werkloosheid naar leeftijdsgroep in de G4, september 2007
Bron: CWI (2007)
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Uit cijfers van het CWI blijkt dat eenderde van de werkloze werkzoekenden ouder is
dan 50 jaar. Het aantal werkzoekenden dat langer dan een jaar zonder werk zit, neemt
overigens af.
Hoewel de werkloosheidsdaling ten opzichte van 2005 aanzienlijk is, is zij minder sterk
dan elders in ons land. Bovendien is een werkloosheidspercentage van 8,5 à 9,1% nog
steeds erg hoog. Ter illustratie: in Utrecht bedroeg de werkloosheid in 2006 volgens het
CBS circa 6% en landelijk nog maar 5%. Het al genoemde hoge aantal vacatures illustreert
de discrepantie op de Rotterdamse arbeidsmarkt (zie ook box 3.2).
RUIMTELIJKE SPREIDING VAN DE BANENGROEI

In de binnenstad en in winkelcentra is sinds 2003 sprake van een licht krimpende werkgelegenheid. Opvallend is dat in diezelfde periode een belangrijk deel van de werkgelegenheidsgroei in woongebieden terecht is gekomen. Dat valt te verklaren uit de groei van
de zorg maar ook uit de groei van kennisdiensten. Die ontwikkeling heeft zich vooral het
afgelopen jaar voorgedaan.
De werkgelegenheid in de specifieke werkmilieus en op de grootschalige bedrijventerreinen
stabiliseert zich, terwijl de werkgelegenheid en bedrijvigheid op solitaire en nabij woonwijken gelegen bedrijventerreinen een voortgaande groei laten zien.2 Laatstgenoemde
gebieden liggen vaak aan de rand van de stad, zoals Alexandrium.
De Rotterdamse werkgelegenheid is echter nog steeds voor een belangrijk deel geconcentreerd in de binnenstad. Anno 2007 zijn hier 81.000 banen gesitueerd op 26.000 inwoners,
een verhouding van 3:1. De Rotterdamse woonwijken laten een heel ander beeld zien.
Hier ligt de verhouding op 1:10, met andere woorden: één baan per tien inwoners.
2>

OBR (2007), Werkgelegenheidsmonitor – voorjaar 2007.

Marlies Dekkers

2.000

‘Lingerie is lectuur, míjn lingerie is literatuur’

4.000

Breda
Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Berlijn
Brussel
Parijs

Antwerpen

Haar ontwerpen worden vernieuwend, trendsettend en spraakmakend genoemd.
Al tijdens haar studie aan de kunstacademie in Breda maakte Dekkers die kwalifi
caties waar; haar ‘blotebillenjurk’ ging de hele wereld over.
Dekkers’ lingerie kenmerkt zich door een subtiel samenspel van lijnen en uitsnijdingen,
perfecte pasvormen en gedetailleerde afwerkingen. Geïnspireerd op het werk van
kunstenaars en filosofen, wil zij vrouwen met haar lingerie kracht en zelfvertrouwen
geven. Kunstzinnig worden haar ontwerpen óók genoemd. Die typering leverde
Dekkers exposities en modeshows op in musea als de Kunsthal, het Rijksmuseum
en, in Brussel, het Paleis voor de Schone Kunsten.
Haar bedrijf, de Marlies Dekkers Group, telt inmiddels zo’n 150 werknemers.
Behalve lingerie produceert het bedrijf ook badmode, avondkleding en zonnebrillen.
Dekkers won diverse mode- en designprijzen en schreef twee boeken:
‘33 propositions’, over de basisgedachten achter haar werk, en (met Heleen van
Royen) ‘Stout’, over hoe vrouwen omgaan met macht, succes en seksualiteit.
Fotografie > Carin Verbruggen

Marlies Dekkers Group

Ze begon in een tweekamerflat met een startersubsidie. Nu, nog geen vijftien jaar
later, is haar bedrijf uitgegroeid tot een gevestigde naam in binnen- en buitenland,
met kantoren in Rotterdam en Hongkong, met wereldwijd zo’n duizend verkoop
punten en met winkels in Rotterdam, Amsterdam, Maastricht, Antwerpen, Parijs,
Bangkok en (begin 2008) Berlijn en Den Haag. Niet voor niets werd lingerieontwerp
ster Marlies Dekkers (1965, Oosterhout) in 2007 Zakenvrouw van het Jaar.

Marlies Dekkers

Las Vegas

Hongkong
Bangkok

Een creatie uit de collectie Undressed Women Fall | Winter 2007
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HOOFDSTUK 4
KENNIS
EN
INNOVATIE
Ongeveer 30% van de Rotterdamse beroepsbevolking is hoger opgeleid
Aandeel lager opgeleiden eveneens fors
Aandeel Rotterdammers die werken op een middelbaar beroepsniveau
hoger dan verwacht
R&D-uitgaven Zuid-Holland bescheiden in verhouding tot gewicht
in nationale economie
Vooral R&D-bijdrage Zuid-Hollands bedrijfsleven is beperkt

opgeleiden (met een lagere voortgezette opleiding of enkel basisonderwijs) is in
Rotterdam met eveneens 30% echter wel groter dan landelijk. In steden als Amsterdam
en Utrecht is het aandeel lager opgeleiden zelfs maar de helft van dat in Rotterdam.
Het opleidingsprofiel van de werkzame beroepsbevolking is logischerwijs van een hoger
niveau dan dat van de beroepsbevolking als geheel. Dit komt doordat de werkloosheid
onder lager opgeleiden hoger is dan onder hoger opgeleiden. Om precies te zijn is van de
lager opgeleide beroepsbevolking zo’n 14% niet werkzaam, tegenover slechts 4% van de
hoger opgeleiden.

Rotterdam kent hoog aandeel niet-technologisch innovatieve bedrijven

De Rotterdamse beroepsbevolking werkt redelijk op het niveau van de genoten opleiding.

(sociale innovatie)

dan op basis van het aandeel van de middelbaar opgeleiden in de beroepsbevolking mag

Creatieve sector is inmiddels hersteld van laagconjunctuur en groeit vooral in
gemeenten rond de stad

Alleen het aandeel Rotterdammers met een beroep op middelbaar niveau is wat hoger
worden verwacht. Er zijn dus relatief veel Rotterdammers die ondanks een hoge of lage
genoten opleiding toch een baan op middelbaar beroepsniveau hebben.

FIGUUR 4.1
Opleidingsniveau van de beroepsbevolking in de G4 en Nederland,
1996 en 2006

Rotterdam heeft het imago van een stad van noeste arbeid, de handen uit de mouwen.
Mainport Rotterdam wordt misschien niet direct geassocieerd met de zo bejubelde

Bron: CBS (2007), bewerking Rabobank Nederland

kenniseconomie. Onterecht, want de mainportfunctie drijft voor een groot deel op
kennis. Zoals kennis over logistieke processen, energieproductie en -huishouding,

100%

offshore, ontwikkelingen op wereldmarkten et cetera. En dan hebben we het nog niet

90%

over de snel groeiende bedrijvigheid die minder sterk aan de mainportfunctie is

80%

gerelateerd: de financiële en zakelijke dienstverlening, de architectuursector en de

70%

medische sector. Vanwege de industriële geschiedenis van Rotterdam bestaat de neiging

60%

te veronderstellen dat steden als Amsterdam en Utrecht veel meer kennisgedreven zijn.

50%

Maar als dat al zo was, is dat dan nog steeds zo? Dit hoofdstuk biedt inzicht in de actuele

40%

staat van het kennisgehalte van de Rotterdamse economie.

30%
20%

NIVEAUSTIJGING IN OPLEIDING EN BEROEPEN

10%

Circa 30% van de Rotterdamse beroepsbevolking is hoger opgeleid, dat wil zeggen in het

0%

bezit van een diploma op HBO- of academisch niveau. Het aantal hoger opgeleiden is de
afgelopen tien jaar flink (+30%) toegenomen, van zo’n 63.000 in 1996 naar 82.000 in 2006.
In Utrecht (+41%) en landelijk gezien (+40%) was de groei nog wat sterker. Inmiddels ligt
het aandeel hoger opgeleiden in Rotterdam op het landelijke niveau. Het aandeel lager
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FIGUUR 4.2

FIGUUR 4.3

Samenstelling van de werkzame beroepsbevolking naar beroepsniveau
in de G4 en Nederland, 1996 en 2006

Jaarlijkse uitgaven aan R&D in € mln. in enkele provincies, 1996-2005
Bron: CBS (2007), bewerking Rabobank Nederland

Bron: CBS (2007), bewerking Rabobank Nederland
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Opvallend is dat het aandeel mensen dat werkzaam is op een lager beroepsniveau het

Zuid-Holland

afgelopen decennium niet is gedaald. Het aantal Rotterdammers met een baan op

Noord-Holland

basisniveau is zelfs met 50% toegenomen. Dit is een landelijke ontwikkeling geweest.

Utrecht

Tegelijkertijd is in Nederland het aantal werkenden op een hoog beroepsniveau nog

Noord-Brabant

sneller gegroeid. Dat is niet gebeurd in Rotterdam.

overig Nederland

1998

1999

KENNISONTWIKKELING

Een deel van de uitgaven aan R&D wordt gesubsidieerd door rijksbijdragen. De zoge-

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Nederland en ook Rotterdam als

noemde WBSO-gelden1 zijn in het bijzonder bestemd voor ondersteuning van speur- en

kenniseconomie is innovatie. Dit brede en lastig te definiëren begrip wordt veelal

ontwikkelingswerk door het midden- en kleinbedrijf. In 2006 heeft het Zuid-Hollandse

gemeten in termen van R&D-inspanningen die bedrijven en instellingen leveren.

bedrijfsleven daarvoor € 102 miljoen ontvangen, circa 20% van het voor heel Nederland

Op regionaal niveau zijn cijfers over R&D-inspanningen alleen voor Zuid-Holland

toegekende budget. Zuid-Holland was vorig jaar met € 60 miljoen zelfs koploper in

beschikbaar. Op het gebied van uitgaven aan R&D is de bijdrage van deze provincie

toegekende gelden bestemd voor loonkosten die zijn verbonden aan speur- en ontwikke-

binnen Nederland als geheel bescheiden te noemen. Bescheiden in verhouding tot het

lingswerk.

gewicht van deze provincie in de Nederlandse economie. Het aandeel in de nationale
R&D-uitgaven is het laatste decennium geslonken van 24% tot 19%. Vooral de bijdrage

Innovatie beperkt zich geenszins tot activiteiten in onderzoek en ontwikkeling en tech

van het Zuid-Hollandse bedrijfsleven in R&D is relatief beperkt. Op dat gebied spelen

nologische vernieuwing. Integendeel, de meeste innovaties in bedrijven en instellingen

de bedrijven in de regio Eindhoven (Philips en ASML) een dominante rol in Nederland.

hebben een ‘informeel’ karakter en geen betrekking op producten of ‘hardware’. Ze vinden

In Zuid-Holland leveren researchinstellingen als TNO en Estec (Noordwijk) een grote

op de werkvloer plaats en richten zich vaker op interne bedrijfsprocessen dan op de ver-

bijdrage aan de R&D-uitgaven.

nieuwing van diensten en producten. Dergelijke zachte en informele innovaties zijn echter
een stuk lastiger te meten. Rotterdam behoort volgens een studie van het Ruimtelijk PlanBureau2 tot de gemeenten met een hoog aandeel niet-technologisch innovatieve bedrijven.
1>
2>

Dit zijn subsidies in het kader van de Wet op de Bevordering van Speur- en Ontwikkelingswerk, die het ministerie van
Economische Zaken via SenterNovem al een aantal jaren beschikbaar stelt.
RPB (2005), Ruimtemonitor.nl.
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FIGUUR 4.4
Ontvangen WBSO-gelden in € mln. door bedrijven en instellingen
in enkele provincies, 2005 en 2006
Bron: SenterNovem (2007), bewerking Rabobank Nederland
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zogenoemde creatieve sector volop in de belangstelling van economische onderzoekers en
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beleidsmakers. Ook in de EVR volgen we de ontwikkeling van deze sector in Rotterdam op
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de voet. Net als voor de term innovatie bestaat voor de creatieve sector geen eenduidige
definitie. In box 4.1 vindt u een toelichting op de branche-indeling die de EVR jaarlijks
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Sinds 2005 herstelt zich de creatieve sector van de laagconjunctuur. In 2005 nam de
werkgelegenheid licht toe met circa 100 en vorig jaar met nog eens 300 banen.

FIGUUR 4.5

Daardoor ontwikkelt het aantal arbeidsplaatsen zich weer voorzichtig in de richting

Ontwikkeling van de werkgelegenheid
in de Rotterdamse creatieve sector, 2002-2007*

van het streefcijfer van 12.000.

Bron: COS (2007), bewerking Rabobank Nederland

Zoals in de meeste steden vormen de creatieve zakelijke diensten (reclame, ontwerp,
 arketing) de belangrijkste bedrijfsgroep binnen de creatieve sector. Alleen in Amsterdam
m
is de mediasector groter en speelt de kunstwereld eveneens een prominente rol.
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De aangehouden branchering is gebaseerd op een indeling van TNO.
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BOX 4.1

0
2002

Wat is de creatieve sector?

2003

2004

2005

2006

2007

kunsten

De termen ‘creatieve sector’ en ‘creatieve industrie’ worden veelal door elkaar gebruikt.

media en entertainment

Bijna altijd wordt de creatieve sector afgebakend door de volgende segmenten: kunsten,

creatieve zakelijke diensten

media en entertainment, en creatieve zakelijke dienstverlening.

* Het gaat hier om de stand aan het begin van het betreffende jaar.

Hoe deze drie sectoren verder worden afgebakend, verschilt per definitie. Bij een beperkte
definitie gaat men alleen uit van de ontwerpers, bij een bredere definitie wordt ook de

Binnen de creatieve zakelijke dienstverlening valt in Rotterdam vooral de sterke positie

materiële productie meegenomen, of soms zelfs de distributie van het eindproduct. Hier

van de architectuursector op. Ook wanneer we naar de banengroei van de laatste jaren

wordt gebruik gemaakt van de definitie van TNO, waarbij de volgende branches onder

kijken, blijken de creatieve zakelijke diensten daaraan de belangrijkste bijdrage te leveren.

creatieve industrie vallen:
• Kunsten: podiumkunsten, beeldende kunsten en andere scheppende kunsten. Producenten van kunsten, ondersteunende diensten, galerieën, musea, podia en theaters.
• Media en Entertainment: journalistiek, fotografie, productie van radio, tv en films.
Ondersteuning van media-productie, uitgeverijen, omroeporganisaties, en bioscopen.
• Creatieve zakelijke dienstverlening: architectuur, technisch ontwerp, (advies) stedenbouw. Interieur- en modeontwerpers e.d. Reclameontwerp en -advies.

De creatieve sector is relatief sterk geconcentreerd in de grotere steden, waaronder Rotterdam. Wel groeit de sector de laatste jaren sneller in gemeenten rond Rotterdam dan in de
Maasstad zelf. Hierdoor slinkt de centrale positie van Rotterdam binnen het stadsgewest
langzaam maar gestaag. Het belang van de stad in de regionale creatieve sector daalde in
termen van werkgelegenheid van 78% naar 73% en in termen van aantallen bedrijven van
69% naar 66%.

Albert Hofman
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‘ The Rotterdam Study is internationaal een begrip’
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Albert Hofman

In het buitenland spreken wetenschappers over ‘The Rotterdam Study’ en dat zegt al
genoeg. Het gezondheidsonderzoek dat de afdeling Epidemiologie van het Erasmus
MC sinds 1990 uitvoert onder 10.000 55-plussers uit de Rotterdamse wijk Ommoord,
is wereldberoemd. Hoofdonderzoeker prof.dr. Albert Hofman wil met het onderzoek
vooral de oorzaken van veelvoorkomende ziekten achterhalen.

Het gaat daarbij om neurologische aandoeningen (zoals dementie, Parkinson en
MS), oogziekten, kanker, hart- en vaatziekten en botziekten. Door de groep langdurig
te volgen, proberen Hofman en zijn collega’s patronen en verbanden tussen bijvoor
beeld leefstijl en ziekten te ontdekken.
Afgezien van enkele uitstapjes naar buitenlandse universiteiten, werkt Hofman
(1951, Hardenberg) sinds 1977 bij het Erasmus MC. Daarnaast is hij verbonden aan
Harvard University. Behalve The Rotterdam Study vallen twee internationaal hoog
aangeschreven jaarlijkse cursusevents onder Hofmans verantwoordelijkheid: het
Erasmus Summer Programme en het Erasmus Winter Programme. Honderden jonge
artsen en onderzoekers uit alle windstreken volgen dan gedurende drie weken in
Rotterdam cursussen om hun onderzoeksvaardigheden te verbeteren.
De internationale belangstelling voor The Rotterdam Study zal in de komende jaren
alleen maar groter worden, verwacht Hofman; in samenwerking met het Erasmus MC
zet de Fudan Universiteit in Sjanghai momenteel een soortgelijk onderzoek op.
Daar zullen 15.000 55-plussers worden gevolgd. Samengevoegd met de Rotterdamse
populatie ontstaat zo het grootste cohortonderzoek ter wereld.
Fotografie > Hannah Anthonysz

Erasmus Medisch Centrum

Sjanghai

Monsters van een gezondheidsonderzoek
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HOOFDSTUK 5
RUIMTE
VOOR
ONDERNEMEN
De vraag naar bedrijfsruimte heeft zich hersteld wat te zien is aan een forse

bestaande stad door ruimtegebrek moeilijk te realiseren zijn. Een tweede probleem vormt

groei van de opname

technisch zijn verouderd. En dan zijn er nog de kantoren die qua locatie, door de afwezig-

de generatie kantoren die in de decennia na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd en

Prijsstijgingen blijven vooralsnog uit

heid of het gebrek aan voorzieningen in de buurt of de slechte bereikbaarheid slecht in

Behoefte aan (binnen-)stedelijke grootschalige ruimten voor voorzieningen

bieden.

en dienstverleners zorgt voor beleidsdilemma
Functioneel verouderde kantoren op locaties met beperkte voorzieningen

de markt liggen. Herstructurering en/of herbestemming moeten hiervoor een oplossing

Als we het hebben over bedrijfsruimte, zijn er drie dominante, grotendeels gescheiden
markten:

liggen slecht in de markt; herstructurering of herbestemming moeten een

• Kantoren (zakelijke dienstverlening, overheidsdiensten en overige voorzieningen)

oplossing bieden

• Detailhandel (winkels, maar ook horeca)

Forse opnamestijging kantorenmarkt sterker dan groei van het aanbod
Transport- en distributiesector grootste afnemers bedrijfsruimte
Vooral voor havengerelateerde maar niet havengebonden bedrijvigheid blijft

• Bedrijfsruimte op bedrijventerreinen

Woon-werkcombinaties en het gebruik van bijvoorbeeld buitenplaatsen als bedrijfsruimte, spelen minder een rol op de Rotterdamse bedrijvenmarkt. Daarom gaan we uitsluitend
in op de ontwikkelingen in bovengenoemde drie markten.

er behoefte aan grootschalige droge bedrijventerreinen

FIGUUR 5.1

De krapte is vooral kwalitatief van aard: schrijnend gebrek aan stadsgebonden,

Ontwikkeling aanbod aan kantoorruimte (x 1.000 m2 b.v.o.), 2005-2007*

meer centraal gelegen locaties
Rotterdam blijft op één na grootste winkelstad van Nederland, ondanks
lichte krimp winkelruimte

Bron: Dynamis (2007), bewerking Rabobank Nederland

2.000

1.500

Leegstand van winkelpanden liep eveneens terug
1.000

Doorzettend herstel markt voor bedrijfsruimte

De vraag naar bedrijfsruimte herstelde zich in 2006 wat blijkt uit een opnamestijging.

500

In de eerste helft van 2007 zette dit herstel versneld door. Weliswaar steeg het aanbod van
vooral kantoorruimte (figuur 5.1), maar de toename was aanzienlijk minder sterk dan de
forse opnamegroei. Deze ontwikkeling heeft echter nog niet tot prijsstijgingen geleid.
Een algemeen beleidsdilemma vormt de behoefte aan (binnen-)stedelijke grootschalige
ruimten voor voorzieningen. Deze zijn nodig om de hier groeiende economische activi
teiten te huisvesten. Het probleem is echter dat grootschalige bedrijfsruimten in de

0
Rotterdam
2005
2006
2007
*Stand: januari van het jaar

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

54 > Economische Verkenning Rotterdam 2007 / Hoofdstuk 5 / Ruimte voor ondernemen

55 > Economische Verkenning Rotterdam 2007 / Hoofdstuk 5 / Ruimte voor ondernemen

FIGUUR 5.2
Ontwikkeling van opname/aanbod ratio van kantoorruimte, 1998-2006
Bron: Rabobank Nederland (2007), o.b.v. Dynamis (2007)
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bedrijvigheid

Rotterdam

Medio 2007 bedroeg het aanbod aan bedrijfsruimte in de stadsregio Rotterdam 470.000 m2.

Amsterdam

Met 17% van het nationale aanbod aan bedrijfsruimte is de regio Rotterdam de grootste

Den Haag

van het land. Tussen medio 2006 en medio 2007 is 350.000 m2 bedrijfsruimte opgenomen.

Nederland

Vier grote transacties hebben hierin een groot (een derde van het totaal) aandeel gehad.
De transport- en distributiesector is in de regio Rijnmond, met een aandeel van 40%, een
veel belangrijkere afnemer van bedrijfsruimte geweest dan in de andere grote steden.

Sterke groei opname kantoorruimte

Het herstel in de Rotterdamse kantorenmarkt zette in 2006 en de eerste helft van 2007
door. De forse opnamestijging was aanzienlijk sterker dan de groei van het aanbod

Voor havengerelateerde activiteiten is behoefte aan grootschalige droge bedrijventerreinen

(nieuwbouw en vrijgevallen kantoorruimte). De grootste opnemer was de overheid.

aan de zuidkant van Rotterdam. Maasvlakte 2 is bestemd voor havengebonden bedrijvigheid,

Zij tekende voor 38% van de markt, waarmee haar aandeel groter was dan dat van de

maar er zijn ook havengerelateerde activiteiten in de transport, distributie, groothandel,

zakelijke dienstverlening. Opnamen hadden vooral plaats in het centrum van Rotterdam.

onderhoudsbedrijven enzovoort die op droge bedrijventerreinen plaatsvinden. Met name

Met een gemiddelde van 1.700 m waren de opnamen iets kleinschaliger dan in 2005.

voor grootschalig transport is sprake van gebrek aan aanbod. Voor de overige segmenten

2

is het aanbod zeer beperkt: vier hectare verdeeld over zes terreinen en verschillende
De kantorenvoorraad groeide in 2006 met circa 100.000 m2 tot een totaal van 3,9 miljoen m2.

kavels, vaak nog belegd met opties.

De nieuwe voorraad werd voornamelijk gerealiseerd in Docklands, de Maastoren, het
Brainpark 3 en Las Palmas (via herontwikkeling). Ondanks de toenemende krapte was in

De achterliggende vraag ontwikkelt zich tweeledig. Allereerst breidt container- en chemie-

2006 geen sprake van een sterke huurprijsstijging. Overigens behoren de grootschalige

bedrijvigheid zich uit. Daarnaast is sprake van concentratie en fusies/overnames, waarbij

locaties in het centrum van Rotterdam met een gemiddelde huurprijs van circa 230 euro
per m2 tot het landelijke topsegment. De Rotterdamse kantorenratio, een krapteindicator

de voorkeur uitgaat naar Rotterdam als uitvalsbasis. Qua bedrijfsruimte verschuift de

voor kantoorruimte, bedroeg over 2006 0,25. Dit betekent dat het aanbod vier keer hoger

ruimten met een groter aandeel kantoorruimte en/of een hoogwaardiger uitstraling

lag dan de opname. Tussen medio 2006 en medio 2007 was de ratio opgelopen naar circa

neemt toe. Er is een schrijnend gebrek aan stadsgebonden, meer centraal gelegen locaties.

behoefte hierbij voor een deel naar andere huisvestingstypen. Vooral de vraag naar bedrijfs

0,45, wat een verkrapping van de markt betekent.
Maar is de krapte alleen kwalitatief van aard? Mede op basis van de eerder genoemde behoefte aan ruimte voor transport en distributie becijferde Ecorys vorig jaar dat er tot 2020
ook een kwantitatief tekort van 220 ha is.1 Het gevolg is dat met name de logistieke sector
uitwijkt naar elders in de regio en zelfs buiten de regio Rijnmond. Denk aan Barendrecht,
Ridderkerk, de Drechtsteden en meer recent Gouda. Dat de krapte noopt tot herstructurering is evident.
De groei van de werkgelegenheid vooral op bedrijventerreinen langs de stadsrand en bij
woonbuurten doet vermoeden dat de markt voor kleinschalige bedrijfsruimte groter is
dan tot nog toe gedacht werd. De vraag is dan ook of met een groter aanbod aan kleinschalige bedrijfsruimten in de buurt van woonwijken de werkgelegenheid in een aantal
1>

Ecorys (2006), Kwalitatieve match bedrijventerreinen in Groot-Rijnmond.
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FIGUUR 5.3
Winkeldichtheid: aantal m2 winkelaanbod per 1.000 inwoners, 2006
Bron: Locatus (2007), bewerking Rabobank Nederland
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sectoren beter aan de stad gebonden kan worden, zoals de ontwikkeling in Alexander en
IJsselmonde laat zien. Nu al is er een constante vraag naar kleinschalige bedrijfsruimtes,
al dan niet in bedrijfsverzamelgebouwen. Maar omdat een belangrijk deel van de markt
zich afspeelt buiten de sfeer van makelaars en overheid is dat moeilijk te kwantificeren.
Alleen is vast te stellen dat juist in woongebieden de verhuisbewegingen van kleine
bedrijven talrijk zijn.
winkelaanbod krimpt licht, leegstand daalt

De Rotterdamse winkelvoorraad kromp met 1,2% licht in 2006. Met een huidige voorraad

0
dagelijks aanbod mode & luxe

vrije tijd

in/om het huis

overige detailhandel

Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Nederland

van 920.000 m2 is Rotterdam de op één na grootste winkelstad van Nederland. Grootste is
nog altijd Amsterdam, dat beschikt over een winkelvoorraad van 990.000 m2. Als een van

FIGUUR 5.4

de weinige branches zag de detailhandel in mode zijn winkelvoorraad wel groeien. Dat is

Branchering van het winkelaanbod in de G4 en Nederland, 2006
Bron: Locatus (2006), bewerking Rabobank Nederland

niet verwonderlijk, aangezien deze branche ook in andere grote steden aan het uitbreiden is.

% winkeloppervlak
50%

Gerelateerd aan het inwonertal heeft Rotterdam een groter winkelaanbod dan de andere
drie grote steden. Dit duidt op een sterkere regionale functie van het Rotterdamse winkelbestand. Alleen de Utrechtse detailhandel heeft een in verhouding vergelijkbaar grote
regionale functie.
Binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam is, vanwege de beperkt beschikbare ruimte,
het aanbod aan winkels in de woonbranche (meubels, tuincentra, etc.) relatief beperkt.
Dit winkelaanbod bevindt zich grotendeels in randgemeenten buiten de stad, zoals in
Barendrecht.
Van het totale Rotterdamse winkeloppervlak is 22% gesitueerd in de binnenstad: de Stadsdriehoek, Cool en CS-gebied. Andere grote winkelconcentraties zijn te vinden in Carnisse/
Zuidplein en Alexander (Alexandrium).
Behalve het totale winkeloppervlak liep in Rotterdam vorig jaar ook de leegstand terug,
van 11% naar een kleine 10% van de winkelvoorraad. In absolute aantallen daalde de leegstand met 12.000 m2 tot circa 90.000 m2. De daling is sneller verlopen dan in de andere
grote steden. Het leegstandspercentage van 10 is echter nog altijd hoger dan het landelijk
gemiddelde.

40%
30%
20%
10%
0%
dagelijks
Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Nederland

mode & luxe

vrije tijd

in/om het huis

overige aanbod

leegstand

Jeroen Boschma

600

‘Jongeren laten zich geen merk of product opdringen’

800

Schiedam

Duitsland
Polen

Tjechië

Barcelona

Zuid-Korea

Latijns-Amerika

Boschma, geboren in Heerenveen en tot voor kort woonachtig
in Rotterdam, dacht jaren na over betere manieren om de
jeugd te bereiken. In 1999 richtte hij met geestverwant
Jos Verveen Keesie op, dat zich speciaal richt op jongeren.
Kern van hun benadering is dat jongeren, gewend aan een
overload aan informatie, zich geen merk, product of idee
laten opdringen. Ze accepteren iets pas als ze vinden dat
het bij hen past. De kunst is die ingang te vinden. Die kunst
beheerst Keesie. Wel vereist het veel gesprekken met de
doelgroep, voortdurende aanpassing van ideeën en veel
inlevingsvermogen.
De opmars van Keesie, met inmiddels ruim dertig mensen
in dienst, is niet te stuiten. Tot de klantenkring behoren over
heden en multinationals als Pepsi Co, Unilever en Procter
and Gamble. Behalve in Schiedam (straks Rotterdam) zit
Keesie ook in Barcelona, van waaruit Spanje en LatijnsAmerika veroverd worden. Ook elders in Europa en in
Zuid-Korea bestaat belangstelling. Een recent succes is
een softdrugscampagne die zonder boodschap en afzender
jongeren stimuleert zelf op zoek te gaan naar informatie.

Keesie

Jeroen Boschma

Zender-boodschap-ontvanger-feedback. Communicatie lijkt
eenvoudig. Maar bedrijven, instellingen en overheden
die zich op jongeren richten, doen er goed aan buiten
de gebaande paden te treden. Jeroen Boschma (1966),
oprichter van communicatie-, advies- en reclamebureau
Keesie, doet niets anders. Met internationaal succes.

Jeroen Boschma noemt de jongeren van nu de Generatie Einstein
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HOOFDSTUK 6
CONSUMENTEN
STAD
Welvaartsniveau Rotterdammers stijgt, maar minder snel dan landelijk

Vestiging lagere inkomens, vertrek hogere inkomens

Ook laatste jaren vertrekken meer mensen met hogere inkomens

Het gemiddeld lagere inkomensniveau van Rotterdammers wordt voor een deel veroor-

dan er zich vestigen
Rotterdam stad van ‘Jan Modaal’
Leefkwaliteit Rotterdam verbetert gestaag

zaakt door een selectief verhuispatroon van en naar de Maasstad. Per saldo vestigen zich
vooral lagere inkomensgroepen, terwijl onder hogere inkomens sprake is van een
vertrekoverschot. Tussen 1999 en 2004 hebben zich 44.000 mensen met een lager inkomen
in de stad gevestigd. Tegelijkertijd hebben 33.000 mensen uit dezelfde inkomensgroep
de stad verlaten. Onder hogere inkomensgroepen is een tegengesteld patroon waar-

Sterke koopkrachtbinding Rotterdammers aan de eigen stad

neembaar: 7.000 vestigers tegenover 12.500 vertrekkers. Het vertreksaldo onder hogere

Rijnmond belangrijkste marktgebied voor de Rotterdamse middenstand

overschot van 1,5% is gerealiseerd (figuur 6.1).

Rotterdamse consumentensector in 2006: 0,7% meer banen,
3,8% meer omzet

inkomens komt daarmee uit op 3%, terwijl bij lagere inkomensgroepen een vestigingsDoor de periode 1999-2004 heen was dit patroon redelijk constant. Er lijkt zich dus nog
geen verbetering te hebben voorgedaan in bijvoorbeeld het vasthouden van hogere inko
mensgroepen. Rotterdam heeft, evenals veel andere steden, al jarenlang een zogenoemde
‘roltrapfunctie’. Voor veel mensen is Rotterdam een opstap naar opleiding, zelfstandig-

De haven is misschien wel het meest sprekende economische gezicht van Rotterdam,

heid en de start van de woon- en werkcarrière. Zij beschikken in die fase doorgaans nog

maar niet het enige. Een aanzienlijk deel van de lokale bedrijvigheid richt zich op de

niet over een inkomen of over een lager inkomen. Na deze startfase verlaten veel mensen

Rotterdamse consumentenmarkt: winkels, horeca, uitzendbureaus, kappers, kunst- en

de stad weer om rustiger en ruimer te gaan wonen. Zij kunnen die stap in hun wooncar-

cultuursector enzovoort. Verder zijn daar natuurlijk ook nog de bevolkingsgerichte

rière ook maken, aangezien zij inmiddels een beter inkomen verdienen. Een groot deel

overheidsdiensten, zoals zorgvoorzieningen en onderwijsinstellingen. De aantrekkelijk-

van hen zoekt een woning rond Rotterdam, maar wil wel blijven werken en gebruik

heid als woon- en bezoekersstad is van grote invloed op de positie van Rotterdam als

maken van de voorzieningen in Rotterdam.

consumentenstad en alle bedrijvigheid die daarop is gericht. Dit hoofdstuk gaat daarom
uitgebreid in op ontwikkelingen in Rotterdam op het gebied van inkomen, bezoekers en

FIGUUR 6.1

evenementen, koopkrachtbinding en consumentengedrag.

Vestiging in en vertrek uit Rotterdam van inkomensklassen als % van
de Rotterdamse bevolking in de betreffende inkomensklasse, 1999-2004
Bron: CBS (2007), bewerking Rabobank Nederland

Minder snelle welvaartsgroei

De afgelopen twintig jaar is het inkomen van de Rotterdammer minder snel gestegen dan

% van de inkomensgroep

dat van de inwoners van de andere grote steden en de gemiddelde Nederlander. Tussen

7,5%

1984 en 2004 – het meest recente jaar waarover inkomenscijfers bekend zijn – is het
gemiddelde huishoudensinkomen in Rotterdam bijna verdubbeld (+95%). In Amsterdam
(+110%) en zeker in Utrecht (+140%) heeft de welvaartsstijging sneller plaatsgevonden.
In 2004 bedroeg het gezamenlijke besteedbare inkomen van alle Rotterdammers circa
€ 6,7 miljard, ruim € 11.000 per hoofd van de bevolking. Binnen de regio Rijnmond is
het inkomensaandeel van Rotterdam in diezelfde periode gedaald van 47% naar 41%.
Dit is helemaal in lijn met de suburbanisatie van gemiddeld meer koopkrachtige
Rotterdammers naar gemeenten rond de stad.
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FIGUUR 6.2

FIGUUR 6.3

Verdeling van huishoudens naar besteedbaar inkomensniveau
in de G4 en Nederland, 2006-2007

Inkomensbron van inwoners uit de G4 en Nederland, 2004
Bron: CBS (2007), bewerking Rabobank Nederland

Bron: Wegener DM (2007), bewerking Rabobank Nederland
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FIGUUR 6.4

Actuele cijfers over het inkomensniveau van de Rotterdamse bevolking zijn alleen globaal

Veiligheidsindex Rotterdam, 1999-2006

bekend. Figuur 6.2 laat zien dat in de periode 2006-2007 relatief minder Rotterdammers

Bron: Gemeente Rotterdam (2007), Veiligheidsindex Rotterdam 2007

tot de hogere inkomensklassen behoren dan inwoners van de andere grote steden. Huis-

7

houdens met een modaal inkomen zijn in Rotterdam juist licht oververtegenwoordigd.

6 aandacht

In vergelijking met het Nederlandse inkomensprofiel zijn de verschillen groter.

5

bedreigd

4 probleem

Loon en winst minder vaak belangrijkste bron van inkomen

3

Voor Rotterdammers is loon uit werk minder vaak de belangrijkste inkomstenbron dan

2

voor inwoners van de drie andere grote steden. Ook winst uit effecten of een belang in

1

een eigen bedrijf komt in de Maasstad relatief minder vaak voor als primaire bron van

0

inkomsten. Van de Rotterdammers belegt dan ook maar 13% in effecten, daar waar dat

onveilig

1999

2000

2001

2002

2003
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in Den Haag en Utrecht 17% is en landelijk zelfs 20%. Een uitkering of inkomen uit
pensioen is in Rotterdam juist vaker de belangrijkste bron van inkomen. Dit is in lijn

Gunstige ontwikkeling veiligheid Rotterdamse wijken

met het hogere aandeel NWW’ers en WAO’ers.

Op basis van een enquête en criminaliteitsregistraties wordt jaarlijks de veiligheids

Verbeteringen in het woonklimaat

In beleidstermen is de veiligheid sinds vorig jaar zelfs het niveau van ‘aandacht’ over

Het lagere inkomensniveau van Rotterdammers en hun inkomensprofiel hebben alles te

stegen en mag ze als ‘redelijk veilig’ worden bestempeld.

situatie in Rotterdam gemeten. De afgelopen vier jaar is deze situatie flink verbeterd.

maken met de samenstelling van de Rotterdamse bevolking. Om koopkrachtige mensen
aan de stad te binden, is een aantrekkelijk woonklimaat van cruciaal belang. Dat gaat

Dit gunstige niveau is echter nog lang niet in alle wijken van Rotterdam bereikt. In 2006

verder dan de beschikbaarheid van fraaie, luxere woningen. Ook de veiligheid en het

scoorde geen enkele wijk meer op het niveau ‘onveilig’. Dat was in het jaar daarvoor

voorzieningenpeil zijn belangrijke voorwaarden.

in het Oude Westen nog wel het geval. Enkele wijken kunnen qua veiligheid echter
nog altijd worden getypeerd als ‘probleemwijken’: Oude Westen, Pendrecht, Zuidplein,
Middelland en Oude Noorden. In de twee laatst genoemde wijken is de veiligheidssituatie
zelfs verslechterd.
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FIGUUR 6.5
Prijsklasse van nieuw aangekochte auto’s door inwoners van de G4
en Nederland, 2006-2007
Bron: Wegener DM (2007), bewerking Rabobank Nederland
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Een positieve ontwikkeling voor Rotterdam als consumentenstad is de verbeterde

30%

veiligheidssituatie in de Stadsdriehoek/CS Kwartier. Daar is niet langer sprake van een

20%

‘probleemsituatie’ maar van een ‘bedreigde veiligheid’. Al klinkt dat laatste misschien

10%

ernstiger. Een bedreigde situatie is een trap veiliger dan een probleemsituatie. Opvallend
snel verbeterd is de situatie in Nieuw Crooswijk en Spangen, die niet langer het predikaat
‘probleemwijk’, maar ‘aandachtswijk’ verdienen.
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In 2005 stond Rotterdam qua woonaantrekkelijkheid op de 22 plaats van de 50 grootste
gemeenten in de Atlas voor Gemeenten. Vorig jaar heeft de stad haar positie wat verbeterd
door op positie 19 uit te komen. Daarmee is ze nog altijd een middenmoter en staat ze op
achterstand van de drie andere grote steden. Amsterdam, Utrecht en Den Haag die vorig

Amsterdam
Den Haag
Utrecht
Nederland

jaar de top 3-plaatsen bezetten. Steden als Eindhoven en Groningen stonden echter lager

FIGUUR 6.6

geklasseerd dan Rotterdam.

Bezit van luxe goederen door huishoudens in de G4 en Nederland,
2006-2007

Overigens zegt een stijging of daling op de ranglijst niet dat het Rotterdamse woonklimaat
in absolute zin is verbeterd of verslechterd. Het geeft alleen de relatieve positie aan ten
opzichte van andere grote gemeenten. Met andere woorden: de verbetering of verslechtering van het woonklimaat in andere steden bepaalt ook de positie van Rotterdam.

Bron: Wegener DM (2007), bewerking Rabobank Nederland
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Bestedingen van Rotterdammers

Het lagere inkomensniveau van Rotterdammers heeft natuurlijk zijn uitwerking op hun
uitgaven en hun bestedingsgedrag. Zo is de kans groter dat als een Rotterdammer een
nieuwe auto koopt, deze tot een lagere prijsklasse behoort (figuur 6.5). Dit koopgedrag
wijkt niet sterk af van dat van inwoners uit de andere grote steden. Vooral de verschillen
met de ‘gemiddelde’ Nederlander zijn groot, zoals dat ook het geval is met het besteedbare
inkomen.
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Ook bezitten Rotterdammers minder luxe goederen dan de doorsnee Nederlander

Den Haag

(figuur 6.6). Kijken we naar de andere grote steden, dan lijkt het bezit van luxe goederen1

Utrecht

van de Rotterdammer het meest op dat van de Hagenaar. In beide steden ligt het luxe

Nederland

goederenbezit hoger dan in Amsterdam en Utrecht. Een opvallend gegeven, gezien het
juist wat lagere inkomenspeil in Rotterdam en Den Haag.

1>

Gemiddeld aantal in Rotterdamse huishoudens aanwezige verschillende luxe consumentengoederen,
zoals een breedbeeld- of plasma-tv, een sauna, een vaatwasmachine, een zonnebank, etc

minder dan
gemiddeld
gemiddeld		

meer dan
gemiddeld

veel
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FIGUUR 6.7
Kooporiëntatie van inwoners en marktoriëntatie
van consumentenbedrijven van de G4, 2005
Bron: Rabobank Nederland (2007)
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Consumentensector
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Voor de afzet van de Rotterdamse consumentensector is de welvaartsontwikkeling van

30%

de lokale bevolking slechts één factor. Aan wat en waar die bevolking haar geld besteedt

20%

is factor twee. Bovendien houdt de afzetmarkt voor Rotterdamse consumentenbedrijven

10%

niet op bij de gemeentegrenzen. Winkeliers, horecabedrijven en andere consument

0%
Rotterdam

gerichte bedrijven mogen dan bang zijn voor het zogenoemde ‘koopkrachtlek’ (consumptieve bestedingen die buiten Rotterdam worden gedaan), zij trekken op hun beurt ook

bevolking

weer bestedingen van consumenten van elders aan. Figuur 6.7 laat zien dat de koopkracht

consumentenbedrijven

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

binding van de Rotterdamse bevolking lager ligt dan die van Amsterdam, maar hoger
dan die van Utrecht en Den Haag. Dit valt af te leiden aan de oranje balken in de figuur.

FIGUUR 6.8

Die tonen het (procentuele) deel van de retailuitgaven die de bevolking van de vier grote

Actieradius van de afzetmarkt van de
consumentsector in de G4, 2005

steden binnen hun eigen stad besteedt. In Rotterdam is dat 74%, in Amsterdam 83%.

Bron: Rabobank Nederland (2007)

Tegelijkertijd is de Rotterdamse consumentensector relatief sterk gericht op de eigen be-
volking. Ze heeft een minder sterk bovenlokale oriëntatie dan die van Den Haag en Utrecht.
Dit is af te lezen uit de rode balken in figuur 6.7. Die geven aan welk (procentuele) deel
van de omzet de retailsector in de vier grote steden verdient aan klanten uit de eigen stad.
In de Economische Verkenning Rotterdam van vorig jaar was al te lezen dat van de
Rotterdamse consumentensector vooral de horeca en detailhandel in niet-dagelijkse
goederen een regionale focus hebben. Ongeveer 40% van hun klandizie is afkomstig van
buiten Rotterdam.
De bovenlokale markt van de Rotterdamse consumentensector houdt grofweg op bij de
grenzen van de regio Rijnmond. De Utrechtse en Amsterdamse sector hebben een wat
grotere actieradius en halen nog een aanzienlijk deel van hun consumenten van grotere
afstand (meer dan 25 kilometer). Overigens gaat het hier alleen over binnenlandse koopstromen. Bestedingen door buitenlandse consumenten (toeristen) zijn niet in deze cijfers
meegenomen. En die leveren in met name Amsterdam natuurlijk nog een forse bijdrage
aan de omzet van de consumentensector.
In de Economische Verkenning van vorig jaar is de totale omzet van de Rotterdamse
consumentensector voor 2004 geschat op € 4,5 miljard. Een berekening voor 2005 en
2006 resulteert in een bruto omzet van respectievelijk € 5,6 en € 5,8 miljard. Deze hogere
bedragen zijn het resultaat van een ruimer gehanteerde definitie van de consumentensector. Zo zijn ditmaal ook het verenigingsleven, culturele instellingen, uitzendbureaus,
rechtsbijstand en woningbouwverenigingen tot de sector gerekend.
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Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland (2007), bewerking Rabobank Nederland

aantal x 1.000

% groei over 2006

detailhandel food

5,3

-0,4%

17,1

0,6%

horeca

9,2

0,9%

consumentendiensten

9,3

1,2%

attracties & culturele instellingen

3,3

1,3%

2,4

-0,1%

46,6

0,7%

detailhandel non-food

De werkgelegenheid komt daardoor ook een stuk hoger uit dan over 2004. Vorig jaar wa-

sport & recreatie

ren voor 2004 circa 42.000 banen berekend. Nu staat de teller stil op ruim 46.000 aan het

totaal

begin van 2006 en bijna 47.000 begin 2007. De banengroei in 2006 is bescheiden geweest.
In de food detailhandel, waartoe ook de supermarkten worden gerekend, is de werkgele-

FIGUUR 6.9

genheid zelfs licht gekrompen (tabel 6.1).

Ontwikkeling van de omzet in Rotterdamse consumentenbranches*, 2006
Bron: Rabobank Nederland (2007)

Voornoemde cijfers geven al aan dat de economische betekenis van de consumentensector
sterk varieert naar gelang de afbakening die wordt aangehouden. Ook in deze uitgave

% groei

van de EVR is een flink aantal branches, die wel degelijk gedeeltelijk op de consumenten

5,0%

markt actief zijn, niet meegerekend. Dit geldt voor de overheid, de zorgsector en het

4,5%

onderwijs. Vooral de overheid is lastig uit te splitsen in consumentgerichte versus bedrijfs

4,0%

gerichte activiteiten en afdelingen. De zorgsector is overwegend consumentgericht, maar

3,5%

de financiering en organisatie daarvan gebeurt grotendeels over de hoofden van de con-

3,0%

sument (lees: Rotterdammer) heen. Via zorgverzekeraars, de fiscus en (dus) de landelijke

2,5%

overheid. En in feite geldt hetzelfde voor de onderwijssector.

2,0%

4,4%
3,8%
3,2%

1,5%

De Rotterdamse zorg- en welzijnssector telt circa 62.000 banen, het onderwijs 29.000 en

1,0%

de lokale overheid nog eens 31.000. Delen we deze instellingen toe aan de (Rotterdamse)

0,5%

consumentensector, dan omvatte de lokale consumentensector begin 2007 nog eens

0%

120.000 banen extra. Dat zijn er circa 10.000 meer dan in 2004.

1,3%

detailhandel

horeca

dienstverlening totaal

* Dienstverlening is exclusief consumentgerichte zakelijke diensten.

Een andere, lastig toe te delen sector aan óf consumenten óf bedrijven is de financiële en
zakelijke dienstverlening. Het bank- en verzekeringswezen in Rotterdam is actief op zowel
de particulierenmarkt als de bedrijvenmarkt. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld advocaten
kantoren, beurzen, makelaars, post- en koeriersdiensten en vervoersbedrijven. Daarom is
deze sector ook in de Economische Verkenning van 2007 niet tot de consumentensector
gerekend.
De omzet van de Rotterdamse consumentensector is in 2006 met 3,8% gegroeid (figuur 6.9).
Vooral in de detailhandel was de omzetstijging met 4,4% aanzienlijk. Ze overtrof zelfs
het landelijke percentage van 4,3. Het herstel van het consumentenvertrouwen en de
verbetering van de koopkracht hebben duidelijk geleid tot hogere bestedingen. Ook de
horeca heeft daarvan geprofiteerd, al was de omzetgroei landelijk (4,8%) hoger dan in de
Maasstad (3,2%).

Hella Jongerius

Werkgelegenheid in de Rotterdamse consumentensector, begin 2007

‘ Werk in opdracht brengt prettige grenzen met zich mee’

TABEL 6.1

Ze groeide op in de jaren zeventig, een tijd waarin creativiteit en ontplooiing zeer
belangrijk waren. Mogelijk ligt daar de basis voor haar succesvolle internationale
carrière als industrieel vormgeefster. Maar haar talent en opleiding waren voor Hella
Jongerius minstens zo belangrijk.

Fotografie > links: Louise Billgert, rechts: Allard van der Hoek

Zweden
Nederland
Duitsland
Parijs
Zwitserland
Milaan

Jongeriuslab

New York

Hella Jongerius

Toen Jongerius (1963, De Meern) begin jaren negentig afstudeerde, had ze niet meteen
opdrachtgevers. Wel maakte ze producten op eigen initiatief en exposeerde die via
onder meer Droog Design, een platform met contacten met galeries in de hele wereld.
Naarmate haar werk vaker werd tentoongesteld, kwamen de opdrachten vanuit allerlei
windstreken binnen. Dat kwam goed uit, want Jongerius werkt liever in opdracht dan
vrij. Werk in opdracht brengt prettige grenzen met zich mee; het product moet praktisch
gebruikt en in massa geproduceerd kunnen worden.
In 2000 richtte ze haar bedrijf Jongeriuslab op, in haar woonplaats Rotterdam. Hoewel
haar servies, vazen, stoffen, meubels en lampen door onder andere IKEA en Vitra in
massa worden verkocht, maakt ze ook producten in kleinere oplagen. Daarnaast maakt
ze nog altijd vrij werk, dat regelmatig de basis vormt voor producten die opdrachtgevers
in grotere oplagen willen hebben. Haar handtekening? Ze probeert individualiteit en
ambachtelijkheid in haar werk te brengen; een servies waarvan geen kopje hetzelfde is,
zodat het met de hand gemaakt lijkt.

Tokyo

India

De ‘poldersofa’, een ontwerp van Hella Jongerius
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HOOFDSTUK 7
HAVEN
ECONOMIE
Dominante positie van Rotterdam in Europese goederenoverslag

havenindustrieelcomplex. Op mondiale schaal is daardoor de focus verschoven van het

Groei containeroverslag blijft sterk achter bij Aziatische havens

hebben van de grootste haven, naar het hebben van een kwaliteitshaven: veelzijdig, duur-

Procentuele groei containeroverslag blijft achter bij grootste concurrenten

moet zorgen voor een duurzame toekomst van de Rotterdamse haven, zowel in economi-

zaam, attractief, schoon, snel, veilig en innovatief. De combinatie van deze kwaliteiten

Hamburg en Antwerpen

sche zin als in termen van milieu en leefbaarheid. Deze dubbele doelstelling is uitgewerkt

Concurrentie vanuit Oost-Europa neemt toe

derdelen, waarvan de uitbreiding met de Tweede Maasvlakte de bekendste is. Daarnaast

in het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR). Het programma omvat drie on-

Perspectief tot 2030: Rotterdam behoudt koppositie in de

meet de haven zich met andere havens op Europees niveau. Dit komt tot uitdrukking in

Hamburg-Le Havre range

het havenbedrijf. De geformuleerde kernopdracht in dit plan luidt: ‘HbR ontwikkelt in

het voor de periode 2006-2010 geschreven bedrijfsplan ‘Klant in beeld, land in zicht’ van

Diepgang van 19 meter geeft Rotterdam een grote voorsprong

partnerschap de Europese haven van wereldklasse’.

Bovengemiddelde omzet- en winstgroei van havengerelateerde bedrijven

GROEI AZIATISCHE HAVENS GUNSTIG VOOR ROTTERDAM

Havengebonden werkgelegenheid in 2006 licht gegroeid

De sterke groei van de Aziatische havens is een gunstige ontwikkeling voor Rotterdam.

Bereikbaarheid van de haven verbeterd door Betuwelijn, maar verslechterd

directe concurrenten van de haven van Rotterdam, omdat ze een heel ander achterland

Deze groei is een afgeleide van de groei van de wereldhandel. Aziatische havens zijn geen

door sterke stijging aantal files

bedienen. De globalisering heeft ervoor gezorgd dat de maakindustrie zich op dit

Investeringen in een glasvezelnetwerk en een communicatiesysteem maken

(export-)havens van de wereld zijn. Ze kunnen ook veel sneller groeien dan de Rotterdamse

de haven klaar voor de toekomst
Voor de Rotterdamse haven zijn de ambities sinds 2004 verwoord in het Havenplan 2020.
Het centrale thema van het Havenplan is ‘ruimte voor kwaliteit’. De haven van Rotterdam
streeft naar groei op een verantwoorde wijze. Met ruimte voor economische ontwikkeling
van haven én stad, goede voorzieningen, inzet op kennis, veelzijdigheid, bereikbaarheid,
veiligheid en duurzaamheid. Kwaliteit moet de driver zijn die de internationale
concurrentiepositie van het haven- en industriecomplex blijft versterken. Een toelichting
op deze positie volgt in dit hoofdstuk. Daarnaast maken we een verdiepingsslag op
micro-economisch niveau. Hiertoe zijn de bedrijfseconomische prestaties van een groep
havengerelateerde bedrijven geanalyseerd. Voor een analyse van de gevolgen van de groei
van de haven voor het milieu verwijzen we naar het hoofdstuk Energie en Milieu.
GERICHTE POSITIONERING TEN OPZICHTE VAN DE CONCURRENTIE

Een van de doelstellingen van de gemeente Rotterdam, zoals beschreven in het Havenplan 2020, is het versterken van de internationale concurrentiepositie van het

moment in Zuidoost-Azië concentreert, waardoor de Aziatische havens nu de grootste
haven, omdat ruimte voor uitbreidingen daar eenvoudiger beschikbaar komt. De groei
van de havens in Azië heeft vooral betrekking op de containeroverslag (zie figuur 7.1).
De meeste producten uit de maakindustrie worden namelijk vervoerd in containers.
Maar in Europa is de import van die containers nogal verspreid over de vele verschillende
havens. Azië exporteert daarbij meer naar Amerika en Europa dan dat ze importeert. Dit
leidt tot een overschot aan lege containers; iets waar ook Rotterdam mee te maken heeft.

74 > Economische Verkenning Rotterdam 2007 / Hoofdstuk 7 / Haveneconomie

75 > Economische Verkenning Rotterdam 2007 / Hoofdstuk 7 / Haveneconomie

FIGUUR 7.1

FIGUUR 7.3

Ontwikkeling van de containeroverslag in grote zeehavens in de wereld
(x 1.000 ton), 2003-2006

Ontwikkeling overslag Rotterdamse haven naar productgroep,
2000-2006

Bron: HbR (2007)

Bron: HbR (2007)
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FIGUUR 7.2

2000

Aan- en afvoer van goederen in de Rotterdamse haven, naar werelddeel,
1990-2005
Bron: HbR (2007)
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Voor wat betreft de aan- en afvoer van goederen uit de verschillende continenten heeft

200.000

Rotterdam een sterke positie binnen Europa (figuur 7.2). De Rotterdamse haven heeft met

150.000

goede binnenvaartverbindingen en de toegang tot de Rijn een sterke troef in handen.

100.000

Ook vervult zij deels een ‘feeder’-functie voor Europese havens en in toenemende mate

50.000

een knooppuntfunctie voor het vervoer van Russische olie. Gezien de forse groei van de
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dam, zodat andere Noordwest-Europese havensteden door investeringen in hun terminals
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Op Europees niveau geldt weliswaar als doelstelling voornamelijk de beste haven en

40.000

de grootste te zijn én te blijven, maar het marktaandeel van de Rotterdamse haven in

30.000

de Hamburg – Le Havre range ligt al jaren rond de 35%. Het is goed om onderscheid te

20.000

maken tussen de verschillende goederencategorieën om een volledig beeld van de

10.000

Rotterdamse haven te kunnen vormen. De overslag van goederen kan worden onder
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Europa en Azië, is het hoge aandeel van Europese lading opvallend. Het gebrek aan ruimte
voor het vergroten van de containeroverslag is hier debet aan. De groeiende stroom

afvoer in tonnen

Azië

Aziatische markten in de wereldhandel en de sterk groeiende handelsstromen tussen

2000
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verdeeld in natte bulk, droge bulk, containers en overig stukgoed. De Europese positie
van de Rotterdams haven verschilt sterk per segment.
De sector waarin de Rotterdamse haven al jaren een sterke positie heeft is natte bulk.
Het gaat hier om de op- en overslag van ruwe olie, petrochemische producten en eetbare
oliën. In totaal bedroeg de overslag van natte bulk 177 miljoen ton voor 2006. De helft
van de gemiddeld 100 miljoen ton ruwe olie per jaar die de Rotterdamse haven overslaat,

76 > Economische Verkenning Rotterdam 2007 / Hoofdstuk 7 / Haveneconomie

77 > Economische Verkenning Rotterdam 2007 / Hoofdstuk 7 / Haveneconomie

TABEL 7.1

TABEL 7.2

Overslag in Europese havens (in mln. tonnen), 2003-2006

Prognose ontwikkeling overslag Europese havens, 2004-2030

Bron: HbR (2007)

Bron: HWWI und Berenberg Bank (2006), Strategie 2030: Maritime Wirtschaft und Transportlogistik

2006

2005

2004

2003

% ontw.
2005-’06

% ontw.
2003-‘06

rang
2030

(2004)

haven

gem. jaarlijkse
groei overslag

overslag 2030
(x 1.000 ton)

1 Rotterdam

378,2

370,2

352,7

328,1

2%

15%

1

(1)

Rotterdam

3,5%

805.916

2 Antwerpen

167,4

160,1

152,3

142,9

5%

17%

2

(2)

Antwerpen

5,0%

486.388

3 Hamburg

134,8

125,7

114,4

106,3

7%

27%

3

(3)

Hamburg

6,3%

486.115

4 Marseille

Bremen

6,2%

219.065

Algeciras

5,7%

217.412

Gioia Tauro

7,9%

210.246

100,0

96,6

94,1

95,5

4%

5%

4

(13)

5 Amsterdam

84,3

74,8

73,1

65,5

13%

29%

5

(9)

6 Le Havre

73,8

75,0

76,2

71,5

-2%

3%

6

(29)

7 Algeciras

71,8

63,5

65,7

61,2

13%

17%

7

(5)

Le Havre

3,8%

191.321

8 Bremen

65,1

54,3

52,3

48,9

20%

33%

8

(23)

Valencia

6,2%

153.363

9 Constanta

57,1

46,5

38,9

33,4

23%

71%

9

(4)

Marseille

2,0%

151.187

10 Duinkerken
totaal top 10

56,6

53,4

51,0

50,0

6%

13%

10

(35)

Felixstowe

7,2%

141.398

1.189,1

1.120,1

1.070,7

1.003,3

6%

19%

16

(10)

Amsterdam

1,7%

77.475

is bestemd voor verwerking door de vijf Rotterdamse raffinaderijen. De andere helft wordt

Positief voor de toekomstige ontwikkeling in Rotterdam is dat de Rotterdamse haven een

per pijpleiding afgevoerd. Het vervoer van natte bulk laat een onverminderde groei zien

diepgang heeft van 19 meter (en van 20 meter op de toekomstige Tweede Maasvlakte),

(figuur 7.3).

terwijl de meeste concurrerende havens een diepgang hebben van minder dan 15 meter.

Ook in droge bulk heeft Rotterdam een goede positie. Droge bulk heeft betrekking op de

Dit geeft de haven een duidelijke voorsprong voor de toekomst bij de voortgaande ver
groting van de zeeschepen.

overslag van kolen, ertsen en schroot, agribulk en andere droge massagoederen. Ongeveer
een kwart van de overslag van de Rotterdamse haven is droge bulk; 88 miljoen ton in 2006.

BOVENGEMIDDELDE PRESTATIES VAN AAN HAVEN GERELATEERD

In de droge bulk is echter een lichte afname te zien na een aantal jaren van lichte groei.

REGIONAAL BEDRIJFSLEVEN

Het bedrijfsleven in Rijnmond dat nauw aan de haven is gelieerd, heeft in 2006 beter
Maar de dominante positie van de haven van Rotterdam in Europa manifesteert zich niet

gepresteerd dan in 2005. Dit blijkt uit een analyse van de bedrijvendatabase van de

op alle gebieden. Terwijl Rotterdam zelf nog steeds een aantrekkelijke groei in container-

Rabobank. De havengerelateerde bedrijven volgen met hun hogere resultaten in 2006

vervoer weet te behalen van 15% in drie jaar tijd, groeien haar grootste rivalen procentueel

de ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven als geheel. Hun groeicijfers liggen

gezien nog harder. Daar waar de groei van Rotterdam naar 2006 toe toch wat begint af

gemiddeld zelfs boven die van andere bedrijven. Zo kwam de omzet gemiddeld 27%

te vlakken, lijkt vooral Hamburg juist sterker te groeien vanaf 2004 (tabel 7.1). Mogelijke
oorzaken hiervoor zijn het gebrek aan ruimte voor uitbreiding in de Rotterdamse haven

hoger uit dan in 2005 (figuur 7.4). De nettowinst groeide met 14%. De gemiddelde netto-

en de verschuiving van de markt naar Oost-Europa.

kleinere bedrijven (met een omzet tot € 1 miljoen) het beter dan de grotere bedrijven.

De economische groei van de nieuwe Europese lidstaten heeft een positieve invloed op

Ondanks de stijging van de gemiddelde bedrijfsomvang blijft het verschil en de variatie

havens in deze regio’s. De haven van Constanta in Roemenië laat een flinke groei zien.

tussen kleine en grote bedrijven groot. Omzetten variëren van enkele eurotonnen tot een

Uitbreidingsplannen liggen daar al klaar voor een haven die uiteindelijk 255 miljoen ton

half miljard. Het gaat bij havengerelateerde bedrijven dan ook om een waaier aan typen

goederen per jaar aan kan. Deze haven heeft in de periode 2003-2006 dan ook het meeste

bedrijven: logistiek, transport, handel, overslag, industrie en ondersteunende dienstver

terrein gewonnen ten opzichte van Rotterdam. Maar ondanks dat Rotterdam duidelijk

lening.

winst (als percentage van de omzet) bedroeg 16% tegenover 10% in 2005. Overigens deden

terrein (en dus aandeel) verliest op de Europese markt ten opzichte van in totaal vijf
havens, handhaaft de haven haar koppositie ruim. In de prognose van HWWI1 voor het

De gunstige groeicijfers vertaalden zich ook in een gezondere financiële positie van de

goederenvervoer in de belangrijkste Europese havens blijft Rotterdam tot 2030 de grootste

havengerelateerde bedrijven. Het eigen vermogen groeide met gemiddeld 28%. De solva

Europese haven (tabel 7.2).

biliteit (het eigen vermogen als % van het totale vermogen) kwam hierdoor uit op 38%
(was in 2005 nog 35%). Dat is beduidend hoger dan de solvabiliteit van de Rotterdamse

1>

Berenberg Bank und HWWI: Strategie 2030 Martime Wirtschaft und Transportlogistiek, september 2006.

bedrijvenpopulatie (30%) en zelfs hoger dan die van het Nederlandse bedrijfsleven (33%).

78 > Economische Verkenning Rotterdam 2007 / Hoofdstuk 7 / Haveneconomie

30%

79 > Economische Verkenning Rotterdam 2007 / Hoofdstuk 7 / Haveneconomie

FIGUUR 7.4

TABEL 7.3

Bedrijfsresultaten havengerelateerde bedrijven in de regio Rotterdam,
2005 en 2006

Private investeringen in zeehavengerelateerde activiteiten in Nederland, en de
Nederlandse zeehavengebieden in 2004 (x € 1.000,-, excl. BTW. in marktprijzen)

Bron: Rabobank (2007)

Bron: RebelGroup Advisory - Buck Consultants International (2006)
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Om inzicht te krijgen in de private investeringen in de zeehavengerelateerde economische

% groei eigen vermogen

activiteiten in het Maas- en Rijnmond-gebied is gebruik gemaakt van de Havenmonitor

* Berekend als % aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen van bedrijven.

2005 (die werd vervaardigd in opdracht van het Ministerie van Verkeer & Waterstaat2).
In deze en andere studies zijn de gegevens van 2004 de meest recente. Zoals tabel 7.3 laat
zien, investeerde het havengerelateerde bedrijfsleven in het gebied Rotterdam Rijnmond
voor € 1,44 miljard in materiële vaste activa.

Ook bij de vermogenspositie is er sprake van aanzienlijke verschillen tussen kleinere
(met minder dan € 1 miljoen omzet) en grotere bedrijven. De solvabiliteit bedraagt

Verder zijn bedrijven in de regio Rijn- en Maasmond goed voor éénderde van de private

gemiddeld respectievelijk 42% en 32%.

investeringen in de Nederlandse industrie. Voor de private investeringen in de groot
De personeelskosten zijn in 2006 met 4% gestegen tot 19% van de omzet. In 2005 was dat

handel en de distributiesector is dit aandeel ongeveer éénvijfde. Na een groeiperiode van

nog 17%. Ter vergelijking: in de gehele Rotterdamse industrie bedroegen de loonkosten

de totale investeringen van 2000 tot en met 2003, zijn in 2004 de investeringen ongeveer

in 2006 26% van de omzet en in de transport- en communicatiesector 22%. De haven

op het niveau van het jaar ervoor gebleven. De investeringen in de industriesector namen

gerelateerde bedrijvigheid is daarmee relatief arbeidsextensief. Ook aan de arbeidsinzet

in 2004 af, maar die in de transport- en distributiesector stegen daarentegen fors.

is echter te zien dat het havengerelateerde bedrijfsleven zeer heterogeen is samengesteld.
De arbeidskosten lopen uiteen van enkele procenten bij zeer kapitaalintensieve onder

Naast de investeringen die bedrijven doen in de haven en in hun eigen organisatie,

nemingen in industrie en overslag tot wel 40% van de omzet bij dienstverleners.

investeert ook het Havenbedrijf in het haven- en industrieel complex. In een paar jaar
tijd zijn de investeringen door het Havenbedrijf sterk gestegen tot meer dan € 200 miljoen
(figuur 7.6). Voor 2007 is een vergelijkbaar bedrag geraamd. Het HbR investeerde veel in
2>

RebelGroup Advisory – Buck Consultants International (2006), Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2005.
Hoofdrapport: Havenmonitor 2005.
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FIGUUR 7.6

FIGUUR 7.7

Jaarlijkse investeringen van het Havenbedrijf Rotterdam (in € mln.), 2002-2006

Ontwikkeling van de havengerelateerde werkgelegenheid in Rotterdam,
op natte bedrijventerreinen en daarbuiten, 1997-2007

Bron: HbR (2007)
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de containersector en in 2006 kwam het grootste deel van de investeringen voor rekening

jaar ervoor. De ruime definitie van ‘havengerelateerde’ bedrijvigheid komt tot uiting

van nieuwe infrastructuur. Een voorbeeld van zo’n project is Fiberport (box 7.1). Van de

in de drijvende sectoren achter de banengroei. Dit zijn namelijk de brandweer, politie

€ 231 miljoen werd daarnaast € 60 miljoen uitgegeven aan onderhoud van bestaande

en beveiliging geweest, sectoren die slechts ten dele aan de haveneconomie zijn toe te

infrastructuur. De in figuur 7.6 genoemde ‘klantspecifieke’ investeringen zijn gedekt

schrijven. Toch droeg ook een aantal typische havensectoren bij aan de banengroei,

door tarieven die de gebruikers van de betreffende projecten moeten betalen. Niet-klant

zoals expediteurs, de sleepvaart en overslagactiviteiten van zeeschepen.

specifieke investeringen hebben vooral betrekking op de infrastructuur van het havengebied, zoals een glasvezelnet, onderhoudsbaggerwerk en het onderhoud van steigers.

Uit de cijfers van het Bedrijvenregister voor de Stadsregio: blijkt dat ‘havengerelateerd

Dergelijke investeringen worden betaald uit havengelden.

werk’ nog altijd voornamelijk mannen werk is. Van de bijna 93.000 werkzame personen
in havenbranches is ruim 72.000 man (78%) en 21.000 vrouw (22%). Van de totale werk
gelegenheid nemen vrouwen in Rotterdam-Rijnmond 41% voor hun rekening.

BETEKENIS VOOR DE ROTTERDAMSE ECONOMIE

Het Havenplan 2020 zet in op ruimte voor groei van haven en stad, met als achterliggende
gedachte dat de groei van de haven moet leiden tot het vergroten van de positieve effecten
voor de Rotterdamse bevolking. De effecten zijn echter ook in beeld te brengen door de

3>

Hiervoor is een calculatie gemaakt op basis van de door de Nationale HavenRaad gehanteerde indeling van zeehaven
gerelateerde bedrijfsbranches en met gebruikmaking van het Bedrijvenregister Zuid-Holland. Hierdoor kunnen de cijfers
afwijken van die in de Nationale Havenmonitor.

toegevoegde waarde en de werkgelegenheid van de havengerelateerde sectoren te meten.
De toegevoegde waarde van de directe zeehavengerelateerde bedrijven is in 2005 gestegen

BOX 7.1

naar € 10,9 miljard. In 2004 was deze becijferd op € 10 miljard. De stijging van € 0,9 miljard

Fiberport: Virtuele haveninfrastructuur

komt grotendeels op het conto van de raffinagesector. De indirecte effecten voor de
toegevoegde waarde – de zogeheten ‘achterwaartse effecten’ bij toeleveranciers – zijn

Bedrijven in de Rotterdamse haven kunnen per 2007 gebruik maken van het glasvezel-

geraamd op € 4,5 miljard. De Rotterdamse haven was daarmee in totaal (direct en achter-

netwerk dat is aangelegd door het HbR. Met de aanleg van dit 155 km lange netwerk in

waarts) goed voor 3,2% van het Bruto Binnenlands Product in 2005.

de haven is begonnen in 2006. In augustus 2007 tekenden de eerste klanten een overeenkomst. Het netwerk is beschikbaar voor alle bedrijven in de haven en wordt geëxploiteerd

De aan de haven gerelateerde werkgelegenheid laat door de jaren heen een dalende

door BBNed.

trend zien, onder meer door automatiseringsprocessen. Sinds 2005 is sprake van een

Zeventien bedrijven bieden momenteel hun diensten aan via het glasvezelnetwerk. Door

licht herstel door banengroei bij bedrijven die op de haventerreinen zelf zijn geves-

de snelheid, betrouwbaarheid en superieure kwaliteit van glasvezel en doordat alle

tigd. De zeehavengerelateerde werkgelegenheid in Rotterdam bedroeg begin 2007 zo’n

diensten over één verbinding kunnen lopen, is dit een investering die ondernemers erg

63.000 personen.3 Dat betekent een toename van ruim 500 mensen ten opzicht van het

waarderen. Door nu te investeren, zijn zij weer lange tijd toekomstbestendig.
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DE ROTTERDAMSE HAVEN NA 2007

haven de concurrentie het hoofd bieden en ook voor de lange termijn groei realiseren

Om de concurrentie in de toekomst het hoofd te kunnen bieden en te kunnen groeien,

in de containeroverslag en natte bulk.

is een aantal hoofdopgaven geformuleerd. Deze moeten ook bijdragen aan een gezond
havenbedrijfsleven en een positief vestigingsmilieu voor de Rotterdamse regio. De belang-

Bereikbaarheid

rijkste aandachtspunten in het Havenplan 2020 zijn:

Een goede bereikbaarheid is cruciaal voor de haven. Aan een goede doorstroming wordt

• Havenuitbreiding: de aanleg van de Tweede Maasvlakte

gewerkt door infrastructuurverbeteringen aan weg, spoor, binnenvaart en pijpleiding.

• Het verbeteren van de bereikbaarheid van de haven via water, spoor, weg
en pijpleidingen

Maar óók maatregelen ter beïnvloeding van de modal-shift ten gunste van spoor en
binnenvaart en beïnvloeding van het verkeersaanbod bevorderen de doorstroming.

• Het versterken van de aanwezige bedrijvenclusters in de haven
• Het combineren van haven, wonen en werken in de Stadshavens
• Het zoeken van creatieve oplossingen voor het samengaan van haven,
industrie, wonen, natuur en recreatie.
De eerste drie punten worden hierna uitgebreid toegelicht.

BOX 7.2
Tweede Maasvlakte
De Tweede Maasvlakte is hét landaanwinningsproject van de haven van Rotterdam.
Direct ten westen van de huidige Maasvlakte wordt in de Noordzee 2.000 ha nieuw land

Havenuitbreiding

gewonnen, waarvan 1.000 ha netto uitgeefbaar bedrijfsterrein. HbR legt de Tweede

De Rotterdamse haven is 10.500 ha groot. De helft daarvan wordt in beslag genomen door

Maasvlakte aan voor containeroverslag, chemische industrie en distributie. De eerste

bedrijventerreinen. Eind 2006 omvatte het haven- en industriegebied 5.103 ha bedrijfs

terreinen kunnen vanaf 2013 beschikbaar zijn.

terrein. Daarvan is circa 90% (4.572 ha) uitgegeven in huur of erfpacht. Ten opzichte van

Om zo min mogelijk tijd te verliezen en procedures optimaal op elkaar af te stemmen,

eind 2005 is dat een stijging van 44 ha. Contractuele afspraken die na 31 december ingaan
zijn hierin niet meegeteld. Van de resterende terreinen rust op 197 ha een optie of reser-

liepen in 2006 vier trajecten gelijk op: reparatie van de Planologische Kernbeslissing

vering. Nog 334 ha is beschikbaar voor uitgifte. De beschikbare kavels hebben veelal hun

mingsplan en de vergunningen, de aanbesteding van de aanleg en het contracteren van

beperkingen, bijvoorbeeld qua omvang, ontsluiting via water en weg of milieuruimte.

klanten. In alle trajecten zijn belangrijke stappen gezet, zodat de start van de aanleg nog

(PKB), het maken en voorbereiden van de Milieu Effect Rapportages (MER), het bestem-

steeds gepland is voor 2008.
Het vraagt een forse inspanning om de groei van de overslag tot 2013, het jaar waarin het
eerste deel van de Tweede Maasvlakte beschikbaar komt, letterlijk de ruimte te geven.

Voor de uitgifte van de eerste containerterminal heeft het HbR een open procedure

Daarvoor zal de overslagcapaciteit van bestaande terminals worden opgevoerd en zullen

gehanteerd. Inmiddels is het contract voor het gebruik van deze containerterminal

gebieden die relatief weinig benut worden een herstructurering ondergaan. Daarnaast

getekend. De terminal moet vanaf 2013 operationeel zijn en zal vanaf dan gebruikt

wordt co-siting gestimuleerd en zal er zorgvuldig worden omgegaan met de nog beschik-

worden door het consortium van DP World (Dubai), Mitsui OSK Lines (MOL; Japan),

bare kavels. In 2006 is gestart met de demping van delen van het Hartelkanaal en de

Hyundai merchant marine (HMM; Korea), APL (Singapore) en CMA CGM (Frankrijk).

Yangtzehaven, aan de zuidzijde van de MOT, om extra bedrijfsterrein te creëren.

Los van de open procedure is in de zomer van 2006 een contract gesloten met A.P. Möller
Terminals (APMT) voor de exploitatie van een containerterminal op de Tweede Maas

Op de lange termijn zijn deze maatregelen niet de oplossing. Vandaar dat is gekozen voor
de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte (box 7.2), een besluit waar ook de Minister van

vlakte. Deze terminal wordt uiterlijk vanaf 2014 gefaseerd in gebruik genomen.
Dit betekent dat voor de start van de aanleg naar verwachting al ongeveer 40% van de

Economische Zaken, Maria van der Hoeven, volledig achter staat. Zo kan de Rotterdamse

bedrijfsterreinen is uitgegeven. Dit onderstreept de strategische waarde die mondiale
logistieke dienstverleners toekennen aan Rotterdam.
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FIGUUR 7.8
Ontwikkeling totale verkeersintensiteit per havengebied, 2000-2005
(index: 2000 = 100)
Bron: HbR (2007)
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files in 2004 tot 693 files in 2006.
In het bereikbaarheidsplan 2007 laat het HbR zien welke initiatieven op dit moment zijn

De Betuwelijn met een capaciteit van 400 shuttleverbindingen per week is een belang-

genomen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven. Zoals

rijke verbetering. Ook wordt een onderzoek ingesteld naar de haalbaarheid van een

gezegd wordt ingezet op een verdere modal-shift ten gunste van spoor en binnenvaart.

containertransferium in het nabije achterland van Rotterdam. Een dergelijk containertransferium moet de wegen in de Rotterdamse haven meer ontlasten. De modal-shift
wordt verder bewerkstelligd door het maken van concrete afspraken over de verdeling van

BOX 7.3
Innovatie in de haven: Port Infolink

achterlandvervoer met nieuwe bedrijven in de haven. Het Havenbedrijf heeft dit voor het
eerst gedaan bij het afsluiten van de contracten met de nieuwe bedrijven op de Tweede

Bron: HbR (2007)

Maasvlakte.

In de Rotterdamse haven wordt wat afgebeld. Voortdurend moet er contact zijn tussen

Naast de inzet op de modal-shift is ook de aanleg van nieuwe weginfrastructuur nood

verschillende organisaties die er samen voor zorgen dat het logistieke proces soepel

zakelijk. Tussen 2009 en 2015 vergroot Rijkswaterstaat hiertoe de capaciteit van de

verloopt. Doordat het gebruik van internet in de haven van Rotterdam jarenlang achterop

A15 door wegverbreding en een nieuwe Botlekbrug. De totale investering hiervoor

liep, was het nog niet mogelijk om 24 uur per dag inzicht te krijgen in de ladinggegevens

bedraagt € 1,3 miljard.

van containers aan boord van schepen die de haven van Rotterdam binnenkomen.
Ondanks deze forse investeringen wordt niettemin gevreesd dat door sterke groei van het
Met de lancering van de internetdienst Ladinginformatie door Port Infolink is dit echter

verkeer op de A15 aanvullende maatregelen nodig zijn om na 2015 de doorstroming te

verleden tijd. Expediteurs hebben vanaf september 2007 de mogelijkheid om de lading-

kunnen garanderen. Ook speelt mee dat de A15 door beperkte oeververbindingen in het

gegevens 24 uur per dag te bekijken. Dit bespaart veel tijd. Het Port Community Systeem

havengebied een kwetsbare schakel wordt. Daarom wordt door publieke en private inves-

(PCS), waarvan Ladinginformatie onderdeel is, biedt nog veel meer mogelijkheden voor

teerders onderzoek gedaan naar een nieuwe oeververbinding ten westen van de Benelux-

ondernemers. Het PCS zorgt voor de optimalisering van de volledige communicatie

tunnel. Deze verbinding zou ook meer mogelijkheden kunnen bieden voor samenwerking

tussen partijen in de logistieke keten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gebruik

en innovatie tussen bedrijven uit de haven en bedrijven uit het Westland.

van het systeem gestaag toeneemt. In 2006 kent het systeem ongeveer 2.500 gebruikers,
waaronder de douane, en worden per maand ongeveer een miljoen elektronische

Versterken havengerelateerde bedrijvigheid

berichten verstuurd.

Om een vernieuwingsslag te kunnen maken in de haven en om de al aanwezige havengerelateerde bedrijvigheid optimaal te laten presteren, is het van belang te investeren in

Port Infolink B.V. is een 100% dochter van het HbR. Tot op heden heeft het HbR de kosten

R&D/innovatie. Via een aantal projecten wordt hier op dit moment hard aan gewerkt in de

gedragen. In 2006 zijn echter onderhandelingen gevoerd die ertoe hebben geleid dat het

Rotterdamse haven. Een van de eerste voorbeelden is het Academic Centre TransPORT

bedrijfsleven gaat meebetalen voor het gebruik van de diensten. De kosten hiervoor liggen

(ACTP), dat sinds 2005 bestaat om de verbinding te leggen tussen de dagelijkse praktijk van

in het algemeen lager dan de voordelen die de producten van Port Infolink met zich

het havenbedrijfsleven en de knowhow van gerenommeerde kennisinstituten zoals univer

meebrengen.

siteiten. Het project Port Infolink is daarnaast ook een mooi praktijkvoorbeeld (box 7.3).

Xueyuan Zhang

damse havengebied (figuur 7.8). Zo is de kans op incidenten door de groei van het verkeer

105

‘Rotterdam is de toegangspoort tot Europa’

Dit is hard nodig gezien de ontwikkeling van de totale verkeersintensiteit in het Rotter-

Waal-, Eemhaven (-/- A15)

De opkomst van China als economische grootmacht zorgt voor een trek van mensen, bedrijven
en kapitaal vanuit Europa naar het Verre Oosten.
Maar er zijn ook jonge Chinezen die hun geluk
in het Westen beproeven, zoals Xueyuan Zhang
(1970).

Fotografie > Hannah Anthonysz

Rotterdam

China

Student

Xueyuan Zhang

Nadat hij zijn studie telecommunicatie had
afgerond en enkele jaren in China had gewerkt,
vertrok hij in 2000 naar Nederland.
Zhang, geboren ‘op vijf uur treinen’ van Peking,
wilde weg om internationale ervaring op te
doen. China is groot, maar de wereld is groter,
was zijn redenering. En met zijn kennis van het
Engels kon hij overal heen. Het werd Nederland,
of liever gezegd: Rotterdam.
Waarom? Omdat Rotterdam in China wordt
gezien als de toegangspoort tot Europa.
Zhang ging bij KPN aan de slag op de research
afdeling. Na twee jaar volgde een nieuwe stap:
een studie bedrijfskunde aan de Rotterdam
School of Management. Daar studeerde hij af
op de strategie van multinationals in China.
Op dit moment werkt Zhang bij Ernst & Young
in Rotterdam. Daar is hij consultant voor inter
nationale bedrijven. Chinese bedrijven of
westerse bedrijven met vestigingen in China
zitten nog niet in zijn portefeuille. Maar met zijn
kennis van telecommunicatie, bedrijfskunde
en de talen Chinees, Engels en inmiddels ook
Nederlands, lijkt dat een kwestie van tijd.

Het kantoor Ernst & Young in Rotterdam
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HOOFDSTUK 8
ENERGIE
EN
MILIEU
In deze Economische Verkenning Rotterdam 2007 besteden we voor het

Projecten op het terrein van energie zijn:

eerst aandacht aan de thema’s energie en milieu. Twee thema’s die in de

• Uitbreiding van raffinagecapaciteit en van de olieterminal MOT

komende decennia als een rode draad door de ontwikkeling van de regio

• Bouw van twee LNG-terminals

Rotterdam zullen lopen. Eerst stippen we het belang van energie in samenhang met de economie aan. Vervolgens zetten we de internationale ambitie
op het gebied van CO2-emissie uiteen. Daarna lichten we de staat van het
milieu in de regio Rotterdam toe. Daarbij komen zowel de milieukwaliteit
van lucht, water en bodem, als ook de milieudruk die de bedrijvensector

• 7 nieuwe ‘biofuels’ fabrieken (biodiesel en bio-ethanol)
• Plannen voor de bouw van 5 nieuwe elektriciteitscentrales (twee kolen/biomassa
centrales, twee gasgestookte centrale en een warmtekrachtcentrale)
• Uitbreiding van twee kolenterminals
• De ontwikkeling van infrastructuur voor CO2-afvang en opslag voor de periode
2015/2020
Bron: Bedrijfsplan Haven 2006-2010

Op de elektriciteitsmarkt neemt de Rotterdamse haven een steeds grotere positie in.

en het consumptief gedrag van Rotterdammers (particulieren) veroorzaken

In totaal zal er de komende zes jaar 3.400 MW elektrisch productievermogen in de 

aan de orde.

Rotterdamse haven worden bijgebouwd, additioneel aan de 3.000 MW (14% van Nederland)

ENERGIE EN MILIEU ALS DE ACHILLESHIEL VAN DE ROTTERDAMSE
ECONOMIE

Het Rotterdamse havencomplex is niet alleen de grootste haven van Europa, maar ook
dé energiehub van Nederland. Het belang van energie voor de haven is zeer groot.

die er nu al staat. Door de bijstook van biomassa en de toekomstige afvang van CO2 kunnen
kolen steeds duurzamer worden ingezet. De huidige Rotterdamse elektriciteitscentrales
verbruiken samen met het aanwezige grootschalige (petrochemische) industrieel complex
en de eindgebruikers ruim 13% (432 PJ in 2002) van het totale energieverbruik in Nederland. Dit is circa 70% van het totale energieverbruik van de regio Rijnmond.

De haven is een belangrijke schakel in de aanvoerroute voor olie, kolen en gas. Ook omvat
de haven een groot petrochemisch cluster met raffinaderijen, mondiale petrochemische
spelers, een 1.500 km lang intercompany pijpleidingennetwerk, meerdere elektriciteits-

BOX 8.1

centrales en een groot areaal aan opslagtanks voor ruwe olie, minerale brandstoffen,

Economie en milieu: Twee handen op één buik

industriële gassen en eetbare oliën. Naast de sterke positie in kolen en olie(producten)
wordt een positie verworven op nieuwe energiebronnen zoals LNG en biobrandstoffen.

Economie en milieu zijn twee thema’s die hoog op de internationale (politieke) agenda
staan. Door de voortdurende groei van de economie en welvaart van vooral China en

Zowel als energieproducent als logistiek knooppunt voor energieproducten is de

India neemt de vraag naar energie en grondstoffen sterk toe. De voorraad aan natuurlijke

Rotterdamse haven een grote speler in de voorzieningszekerheid van energie voor

hulpbronnen (grondstoffen, fossiele energie, vruchtbaar land, schone lucht en schoon

de Nederlandse markt. De Rotterdamse haven heeft de ambitie om duurzaam uit te

water) dreigt mede hierdoor binnen afzienbare tijd uitgeput te raken. Daarnaast bedrei-

groeien als Rotterdam Energy Port.

gen niet-duurzame productiemethoden en verspilling de leefbaarheid van de aarde.
Kort samengevat luidt de opdracht: ontkoppel de realisatie van economische groei van
de daarmee gepaard gaande milieudruk (meer productie/inkomen bij een lagere milieudruk). Ontkoppeling van de economische groei van milieudruk is dan ook één van de
speerpunten van de ambitieuze groeiplannen van Rotterdam (Havenplan 2020, de Tweede
Maasvlakte, Rotterdam Climate Initiative).
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FIGUUR 8.1
Schema energieverbruik van het Rijnmond, 2002
Bronnen: EnegieNed, 2002a; EnergieNed 2002b; Harmsen, 2003; Knijff, A. van der, 2006; Rooijers, 2002.
www.energieweb.nl
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liggen er kansen voor Rotterdam in de grootschalige verwerking van CO2 en als energiepoort van biobrandstoffen voor West-Europa.
levering electriciteit (ca. 42 PJ)
+ restwarmte (ca. 8 PJ)

(huishoudens, bedrijven, glastuinbouw, zakelijke dienstverlening, wegverkeer,
scheepvaart, etc.)

markten elders

DE STAAT VAN HET MILIEU

Alle bedrijven in en rond het Rotterdamse havencomplex veroorzaken een hoge milieu-

Rijnmond

Eindgebruikers

warmte-verlies bij
gebruik producten
en elektriciteit

druk in de vorm van uitstoot van schadelijke stoffen naar water en lucht. Zo komen bij de
verbranding van fossiele brandstoffen broeikasgassen vrij (vooral CO2) die bijdragen aan
de opwarming van de aarde. Bovendien veroorzaakt de hoge concentratie van grootschali-

Woningbouw, zakelijke dienstverlening en het mkb verbruiken samen 20% van de energie.

ge industriële, transport- en logistieke activiteiten hinder in de vorm van stank en lawaai,

De rest van het verbruik heeft betrekking op onder meer de huishoudens (verwarmen,

water- en bodemvervuiling. De druk op het milieu is in Rotterdam-Rijnmond hierdoor

koken et cetera). Hierbij zij aangetekend dat (nog) een groot deel van de ingezette energie

dan ook hoger dan elders in de Randstad.

als restwarmte verloren gaat. Figuur 8.1 geeft een globaal overzicht van het energieverbruik
van de regio Rijnmond in 2002 .

Rotterdam voert echter al geruime tijd een actief milieubeleid. Zo loopt de regio RotterdamRijnmond in Nederland voorop met het meten en monitoren van de milieukwaliteit.

INTERNATIONALE AMBITIE OP HET GEBIED VAN
CO2-EMISSIEVERMINDERING

		

Rotterdam en de Rotterdamse haven zijn volgens het Rotterdam Climate Initiative samen

BOX 8.2

goed voor circa 30 Megaton CO2-emmissie in 2005. Dit is ruwweg een kwart van de Neder-

Duurzame energievoorziening schept kansen voor business

landse CO2-emissie. In de komende jaren zal de uitstoot in de regio aanzienlijk toenemen
(Maasvlakte 2, bouw kolencentrales). Als er geen maatregelen worden genomen, zal de

Een transitieproces op weg naar een duurzame economie en een duurzaam leefmilieu

CO2-emissie door groeiplannen in 2025 zijn opgelopen tot circa 48 megaton.

in een globaliserende wereld(-markt) gaat enkele decennia in beslag nemen. Op inter
nationale schaal worden steeds meer maatregelen genomen en afspraken gemaakt,

Rotterdam neemt sinds begin dit jaar deel aan het Clinton Climate Initiative. Dit initiatief

zoals de beperking van de CO2-emissie, de maatschappelijk verantwoorde exploitatie

zet in op praktische oplossingen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Circa vijftig

van natuurlijke hulpbronnen en het ontwikkelen/innoveren van een duurzame energie

wereldsteden met ieder meer dan drie miljoen inwoners hebben zich bij dit initiatief aan-

voorziening gebaseerd op hernieuwbare energiebronnen (wind, biobrandstoffen,

gesloten. Rotterdam is door het CCI benaderd om als voorbeeldstad te dienen. In Rotterdam

aardwarmte, zon, waterstof, waterkracht). Bij het transitieproces ontstaan kansen voor

versterken haven, industrie en stad elkaar namelijk in de benutting van restwarmte voor

‘business’ op het gebied van:

de verwarming van gebouwen en voor productieprocessen (zie box 8.2). Daarnaast wordt
afgevangen CO2 als ‘mest’ in de glastuinbouw gebruikt.
2

Het Rotterdam Climate Initiative moet van de Maasstad een vooraanstaande CO2-arme
stad maken. Doelstelling is een vermindering van 50% van de CO2-emissie in 2025 ten
opzichte van 1990. Als Rotterdam deze ambitie waarmaakt, is 40% van de kabinetsdoelstelling voor de vermindering van de CO2-uitstoot voor 2020 gerealiseerd. Bovendien
1>
2>

Deze is gebaseerd op de laatste uitgebreide studie van EnergieNed in 2002.
Deelnemende partijen aan het Rotterdam Climate Initiative zijn: Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf, Deltalinqs (bedrijfsleven) en DCMR.

• Milieubesparing (onder meer preventie en ketenbenadering/cascade processen,
duurzame producten, biobrandstoffen, roetfilters)
• Toepassing van schoon gebruik van fossiele energie (CO2-opslag), 2e generatie
biobrandstoffen)
• Innovatie van duurzame energievoorziening, nieuwe duurzame producten,
productiesystemen en ruimtelijke inrichting.
Rotterdam wil zijn positie als dé maritieme mainport van Europa gebruiken om een
leidende rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening te vervullen.
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FIGUUR 8.2

FIGUUR 8.4

De staat van het milieu in regio Rijnmond, 1994-2007

Aandeel sectoren in de CO2-emissie van regio Rijnmond,
in 2005 en de prognose voor 2025

Bron: MSR, 2007

Bron: Rotterdam Climate Initiative, 2007.
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FIGUUR 8.3

raffinaderijen

Milieudruk grote bedrijven in de stadsregio Rotterdam, 1990-2006

chemie

Bron: Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam, 2007 (MSR, 2007)
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Figuur 8.4 toont de verdeling van de CO2-emissie van verschillende sectoren in 2005 en de
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prognose voor 2025. Hieruit blijkt dat het grootste deel van de CO2-emissie voor rekening
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de verwachting dat in 2025 circa 90% van de CO2-emissie afkomstig is uit het bedrijfsleven.
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Als het Rotterdam Climate Initiative niet wordt uitgevoerd, zal het aandeel van de elektrici
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teitssector in de totale CO2-emissie fors toenemen, onder meer door de nieuwbouw van
energiecentrales op de Maasvlakte. Volgens het Rotterdam Climate Initiative kan de CO2reductie voor 55% worden gerealiseerd door afvang en opslag van de vrijkomende CO2.

Algemene situatie
In het kader van het samenwerkingsverband Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam

Figuur 8.5 toont het aantal meldingen dat de afgelopen vijf jaar is geregistreerd bij de

(MSR) krijgt het milieu in de regio Rijnmond elk voorjaar een rapportcijfer. De ontwikke-

meldkamer van de DCMR. Het aantal meldingen over lawaai vertoont een stijgende lijn,

ling van dit rapportcijfer is weergegeven in figuur 8.2. Hieruit blijkt dat de milieukwaliteit

terwijl de meldingen over stank juist een dalende trend vertonen (zie figuur 8.5).

van de Stadsregio aan het einde van de vorige eeuw geleidelijk is verbeterd. Sinds 2000
stagneert deze verbetering echter. De echt gemakkelijk te behalen verbeteringen zijn
intussen gerealiseerd en de overblijvende knelpunten hebben een complex en hardnekkig

BOX 8.3

karakter. Met name de problemen die ‘van iedereen en dus van niemand’ zijn, blijken las-

Happy Shrimp Farm

tig aan te pakken. Denk aan de aanvoer van verontreinigde stoffen van buiten de regio via
de grote rivieren, via de lucht en als gevolg van het doorgaand personen- en vrachtverkeer.

Dat het energiedebat ook kansen voor de economie oplevert, illustreert de Happy Shrimp
Farm. Dit bedrijf kweekt garnalen met behulp van de warmte die vrijkomt bij de Eon

De milieudruk van grote bedrijven

energiecentrale op de Maasvlakte. Rotterdam is bij uitstek geschikt voor dergelijke

De milieudruk van de grote bedrijven in de regio Rijnmond is eind jaren negentig fors

innovaties vanwege het enorme aanbod aan restwarmte in het gebied. Daarnaast gaat het

afgenomen (zie figuur 8.3). Zowel de emissies naar de lucht als die naar water zijn aan-

in 2005 opgerichte ‘warmtebedrijf’ overtollige warmte van de industrie uit het Rijnmond-

zienlijk gedaald, met name de uitstoot van zware metalen, stof en carcinogene stoffen.

gebied gebruiken voor de verwarming van nieuwbouwwoningen in Rotterdam-Zuid en

Alleen de emissies van CO2 blijken met de ontwikkeling van de economische groei mee

Hoogvliet. Tot nu toe verdwijnt die energie via de schoorsteen of wordt zij in de vorm van

te bewegen.

koelwater geloosd.
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FIGUUR 8.5

FIGUUR 8.7

Meldingen over stank en lawaai van de industrie regio Rijnmond, 2002-2006

Modal split, 2005

Bron: DCMR

Bron: MON AVV / Monitorrapportage Verkeer en vervoer Zuid-Holland, 2006
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FIGUUR 8.6

openbaar vervoer

Stikstofoxide in de lucht, 1994-2006

autopassagiers

Bron: MSR, 2007.
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Uit figuur 8.6 blijkt dat het jaargemiddelde al jaren rondom de maximaal toegestane
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jaarlijkse waarde schommelt. Uurgemiddelden van meer dan 200 µg/m3 zijn de laatste
jaren niet of vrijwel niet meer voorgekomen. Op plekken vlak langs (binnenstedelijke)
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verkeerswegen komen overschrijdingen van de grenswaarden echter nog veelvuldig voor.
Naar verwachting daalt het aantal knelpunten in de toekomst (plaatsen waar de norm
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wordt overschreden). Maatregelen voor luchtkwaliteit lijken kosteneffectief in die zin dat
de gezondheidswinst opweegt tegen de kosten.
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99.8-percentiel µg/m3

Milieudruk door mobiliteit

jaargemiddelde µg/m3

Figuur 8.7 toont de verdeling van het aantal afgelegde reizigerskilometers over vier

grenswaarde (jaargemiddelde) µg/m3

manieren van vervoer in 2005. In Rotterdam en Haaglanden is het aandeel van het

grenswaarde (99.8-percentiel) µg/m3

openbaar vervoer relatief hoog. Gezien de dichtheid van het OV-netwerk in deze stedelijke regio’s is dat ook te verwachten. Als gekeken wordt naar het gemiddeld aantal

De Rijnmondse luchtkwaliteit

per persoon afgelegde kilometers worden in Rotterdam gemiddeld minder kilometers

Een gevolg van het toenemende verkeer is de problematiek met luchtkwaliteit rond ver-

afgelegd (29,9 kilometer) dan in Haaglanden (33,2 kilometer). Overigens blijkt het OV-

keerswegen. Een slechte luchtkwaliteit leidt tot negatieve gezondheidseffecten. Figuur 8.6

verkeer vooral in de spitsuren plaats te vinden. Het aantal afgelegde reizigerskilometers
per bus is de laatste jaren aan het dalen.

toont de gemiddelde concentraties stikstofoxide (NOx) in de lucht, zoals gemeten op drie
meetstations in en rond Rotterdam. De gemeten waarden zijn afgezet tegen het maximaal
toegestane NOx-gehalte in de lucht. Dit maximum wordt op twee manieren gemeten.

Het aantal files in de regio Rotterdam neemt elk jaar toe en de files zelf worden langer

In de eerste plaats mag vanaf 2010 een concentratie van 40 µg/m NOx als jaargemiddelde

(het aantal auto’s op de ruit is de afgelopen vijf jaar met circa 10% toegenomen). De A20,

niet meer worden overschreden. Deze grenswaarde is met een grijze lijn in de grafiek

traject Crooswijk – Rotterdam-Centrum, staat al jaren in de Zuid-Hollandse file top 10.

aangegeven. In de tweede plaats mogen uurgemiddelden hoger dan 200 µg/m3 NOx niet

Naar verwachting blijft zowel het personenverkeer als het goederenvervoer toenemen en

vaker dan achttien keer per jaar voorkomen. Deze grenswaarde is met een lichtgrijze lijn

daarmee ook de milieudruk veroorzaakt door het verkeer.

3

in de grafiek aangegeven.
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FIGUUR 8.8

FIGUUR 8.9

Ontwikkeling afval en inkomens regio Rotterdam, 1998-2005

Mondiale voetafdruk van Rotterdammers in ha land, gemiddelde van
2001-2005

Bron: MSR, 2007 / CBS (1998=100)

Bron: www.voetenbank.nl, Het milieu in Rotterdam, 2006
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De mondiale voetafdruk van particuliere Rotterdammers
Een andere manier om de milieudruk door consumenten in beeld te brengen is die van

Milieudruk en -gedrag van particuliere Rotterdammers

de mondiale voetafdruk. Het betreft een maat voor de hoeveelheid gebruiksruimte die

De milieudruk van Rotterdam is niet alleen het gevolg van productieactiviteiten in de

elke inwoner nodig heeft om te leven zoals hij of zij dat doet. De score wordt bepaald

haven en het mkb in de stad, maar ook van de consumptie door de inwoners. Het gedrag

door het consumptiegedrag, zoals de keuze voor kleding, voeding, reizen en wonen. Voor

van consumenten (kopen en gebruiken van producten, zich verplaatsen) leidt tot uitstoot

de consumptie van kleding is bijvoorbeeld allereerst teelt van katoen in Amerika nodig,

van stoffen, beslag van ruimte en gebruik van grondstoffen, energie en water. Producten

vervoer en productie van kleding in Azië en transport naar Nederland. Dit kost energie en

en diensten die afkomstig zijn van buiten de regio kunnen ook niet-duurzaam of niet-

grondstoffen en is in de voetafdruk vertaald als ruimtebeslag.

maatschappelijk verantwoord zijn. Bijvoorbeeld sportkleding die met kinderarbeid is

Het ruimtegebruik van de Nederlander bedroeg in de periode 2001-2005 gemiddeld

geproduceerd of koffie waarvoor de koffieboer in de Derde Wereld geen eerlijke prijs

4,75 hectare. Dat is vergelijkbaar met ruim negen voetbalvelden en staat omgerekend

ontvangt. In de navolgende alinea’s brengen we de staat van de milieudruk van Rotter-

gelijk aan 2,8 keer de gemiddelde voetafdruk van een inwoner van de wereld. Rotterdam

dammers in beeld met behulp van de ontwikkeling van de hoeveelheid afval in relatie tot

scoorde net iets hoger dan het Nederlands gemiddelde. Van de vier grote steden staat de

het inkomen, de voetafdruk en het duurzaamheidsgedrag.

stad op de tweede plaats (zie figuur 8.9).

Afvalproductie en gemiddeld besteedbaar inkomen
In figuur 8.8 zijn indexen opgenomen voor de groei van het gemiddeld besteedbaar
inkomen van huishoudens en voor afvalhoeveelheden ten opzichte van 1998. Hieruit
kan geen structurele ontkoppeling worden afgeleid. De hoeveelheid afval die gescheiden
wordt ingezameld (glas, textiel, gft en papier) neemt wel geleidelijk toe, met name papier
en textiel.
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FIGUUR 8.10
Duurzaamheidsgedrag Rotterdam en Groot Rijnmond gemiddelde score
= Nederlands gemiddelde 2006
Bron: Wegener 2006, bewerking KEO/Rabobank Nederland

natuur en milieuorganisaties
stroomvretende apparaten
ecologische producten
groene stroom

Rotterdammers scoren op de indicator ‘geefgedrag aan natuur en milieuorganisaties’

chari natuur en milieu
negatieve score

gemiddelde score

positieve score

hoger dan het Nederlands gemiddelde (figuur 8.10). Voor wat betreft het gebruik van
stroomvretende apparaten en ecologische producten gedragen de inwoners van Rotterdam
zich eveneens ‘duurzamer’ dan de gemiddelde Nederlander. Alleen op het gebruik van

FIGUUR 8.11
Duurzaamheidsgedrag Rotterdam en Groot Rijnmond gemiddelde score
= Randstedelijk gemiddelde 2006

groene stroom scoort zowel Rotterdam als Groot-Rijnmond negatief. In Rotterdam heeft
34% van de respondenten groene stroom, terwijl het landelijk gemiddelde op 44% ligt.

Bron: Wegener 2006, bewerking KEO/Rabobank Nederland

Om te corrigeren voor de hoge mate van verstedelijking zijn de scores van Rotterdam in

duurzaamheidsgedrag

figuur 8.11 afgezet tegen het Randstedelijk gemiddelde. In deze figuur is een vergelijking

autogebruik

gemaakt tussen Rotterdam en de steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De figuur laat

natuur en milieuorganisaties

zien dat Rotterdammers in vergelijking met inwoners van de andere grote steden juist

stroomvretende apparaten

minder duurzaam scoren. Deze negatieve score wordt veroorzaakt door alle indicatoren,

ecologische producten

met uitzondering van het autogebruik. In vergelijking met de inwoners van de andere

groene stroom

grote steden blijken Rotterdammers dus relatief minder te geven aan natuur- en milieu

chari natuur en milieu

organisaties, meer gebruik te maken van stroomvretende apparaten, minder ecologische
negatieve score

gemiddelde score

positieve score

Rotterdam

producten te kopen en minder gebruik te maken van groene stroom. Wel scoort Rotterdam
in deze zogeheten Triple P-monitor positief op autogebruik. In Rotterdam rijdt ‘slechts’

Groot-Rijnmond

16% van de respondenten meer dan 25.000 kilometer per jaar, terwijl dit in de overige
steden gemiddeld op 18% ligt.

Duurzaamheidsgedrag van Rotterdammers
Om het duurzaamheidsgedrag van Rotterdammers te meten, zijn zes indicatoren uit de
People Planet Profit-monitor van de Rabobank gebruikt:
• Het autogebruik
• Het geefgedrag aan natuur en milieuorganisaties
• Het gebruik van ‘stroomvretende’ apparaten zoals zonnebanken en airco’s
• De consumptie van ecologische producten
• Het gebruik van groene stroom
• De ‘chari natuur en milieu’ (de waardering voor natuur en milieu).
Wanneer het duurzaamheidsgedrag van Rotterdam en Groot-Rijnmond wordt afgezet tegen het Nederlandse gemiddelde (figuur 8.10), valt op dat beide gebieden ‘duurzamer’ scoren dan dit Nederlandse gemiddelde. Voor autogebruik is de verklaring hiervan logisch.
De concentratiegraad is in het stedelijke gebied vele malen hoger dan in plattelandsgebieden. Inwoners hoeven daardoor vaak minder ver te rijden om hun doel te bereiken. Ook is
het OV-netwerk in stedelijk gebied beter dan op het platteland.

Ruud Lubbers

autogebruik

‘ Er is een omslag nodig van economie naar ecologie’

duurzaamheidsgedrag

In 1994 verliet Lubbers de politiek en werd voorzitter
van het World Wildlife Fund en hoogleraar. Eind
2000 keerde hij terug in de schijnwerpers als Hoge
Commissaris voor de Vluchtelingen bij de VN. Als
UNHCR-baas zorgde hij voor een wereldwijde daling
van het aantal vluchtelingen van 21,8 tot 17,1 miljoen.
De onconventionele manier waarop hij regerings
leiders op hun verantwoordelijkheden wees, heeft
daaraan bijgedragen.

Ruud Lubbers

New York

Na de UNHCR richtte hij zich op missiewerk voor
het Earth Charter, een handvest over duurzaam
heid. Hoewel dit onderwerp hem altijd al aan het hart
ging, werd dat voor het grote publiek zichtbaar op
het Lowlandsfestival in 2005. Daar gaf hij een gast
college over duurzaamheid. Verder is Lubbers erelid
van de Club van Rome en nog altijd actief in het
vluchtelingenwerk.
Voor zijn geboortestad is Lubbers ook werkzaam.
Hij is voorzitter van de Council van het Rotterdam
Climate Initiative én van de International Advisory
Board, die Rotterdam over strategische keuzes
adviseert.

Fotografie > links: Hollandse Hoogte/Joost van den Broek, rechts: Hollandse Hoogte/Marcel van den Bergh

Oud-premier en pleitbezorger duurzaamheid

Een doortastende manager, niet bang voor impopulaire maatregelen. Ruud Lubbers (1939, Rotterdam)
kreeg die reputatie als minister-president van de drie
kabinetten die van 1982 tot 1994 zijn naam droegen.
Maar Lubbers is meer dan oud-premier. Al in de
jaren zestig bekleedde hij diverse bestuursfuncties
en in de jaren zeventig was hij minister van Econo
mische Zaken en CDA-fractievoorzitter in de Tweede
Kamer.

Den Haag
Rotterdam

Brussel

Afghanistan

Rome

Afrika

Ruud Lubbers als gastdocent op Lowlands in 2005
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HOOFDSTUK 9
INTERNATIONALE
STAD
Het aangezicht van Rotterdam, de skyline met veel hoogbouw en een

tegenwoordigen de grote bedrijven niet de gehele economie van steden, uit het onderzoek

havengebied met grote schepen en kranen en een ver uitstrekkend industrieel

dan steden met een minder sterk netwerk. Beter in termen van welvaartsniveau, werkge-

complex, geven de stad een internationale uitstraling.
Voor buitenlandse ondernemers en buitenlanders die onbekend zijn in Nederland staat
Amsterdam echter centraal in hun belevingswereld. Internationaal imago of niet, zeker
voor de gemiddelde buitenlandse ondernemer buiten de transport- of de chemische
sector is Rotterdam van minder betekenis.
Uit onderzoek blijkt keer op keer dat de Randstad voor internationale bedrijven niet
bestaat en dat veel bedrijven de aantrekkelijkheid van het westen van Nederland direct
verbinden met Amsterdam. De hoofdstad heeft het voordeel dat de bedrijven samen voor
een zeer sterke positie in het mondiale netwerk zorgen. De positie van Rotterdam in de
mondiale economie en de aantrekkingskracht van het merk ‘Rotterdam’ zijn vooral verbonden met de haven en veel minder met de aantrekkelijkheid van het vestigingsklimaat
in de stad.
ROTTERDAM IN HET INTERNATIONALE ZAKENVERKEER

Ondanks dat een redelijk aantal buitenlandse bedrijven in de havenstad is gevestigd,
ligt de beslissingsmacht (die in handen is van de moederbedrijven) over de Rotterdamse
bedrijven vaak in andere grote steden, zoals Londen, Dublin en Parijs.
Dit blijkt uit een onderzoek van Ronald Wall van de Erasmus Universiteit, dat mede voor
deze Economische Verkenning is uitgevoerd.
De analyses in het onderzoek zijn gebaseerd op databases van de top 100 van grootste
bedrijven op respectievelijk mondiaal, Europees en Nederlands niveau en hun talloze
zakelijke netwerken met diverse dochterondernemingen. Anders gezegd, deze netwerken
van eigendomsrelaties en deelnemingen tussen moeder- en dochterbedrijven verbinden
ook de duizenden steden in de wereld waar deze bedrijven gevestigd zijn.
Op die manier zijn de steden in de wereld met elkaar verbonden door de hiërarchische
verhoudingen en samenwerkingsverbanden tussen bedrijven. Aangezien de meeste grote
bedrijven hun hoofdvestiging hebben in de wereldsteden, spelen de sterktste internationale relaties zich ook overwegend tussen de grootste steden in de wereld af. En ook al ver1>

Promotieonderzoek van Ronald Wall van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Promotor dr. G.A. van der Knaap,
directeur van het departement Applied Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

blijkt dat steden met een intensiever relatienetwerk het economisch gezien beter doen
legenheidsgroei, innovatie en sociale problematiek. In die zin is de positie die Rotterdam
inneemt in de internationale bedrijfsrelaties maatgevend voor het economisch succes van
de stad.
Op mondiale schaal neemt de Randstad op het gebied van internationale bedrijfsrelaties
de 5e positie in de wereld in. Deze hoge notering is vooral te danken aan Amsterdam,
dat als afzonderlijke stad op nummer 7 in de wereld staat. Vooral op het gebied van
(financiële) dienstverlening speelt de hoofdstad een voorname rol in de bedrijvennet
werken. Ook binnen de Europese bedrijvennetwerken spelen Nederlandse steden vooral in
Randstedelijk verband een prominente rol. Rotterdam op zich beschouwd, valt te typeren
als een stad van dochterondernemingen, waarbij vooral de relatie met Londen heel sterk
is (figuur 9.1). De grootste Rotterdamse ondernemingen hebben zelfs sterkere relaties met
Londen dan met Rotterdam zelf!
Figuur 9.1 laat dit zien aan de hand van de bedrijfsrelaties van de grootste honderd
bedrijven in Nederland (die gezamenlijk ongeveer 70% van de totale omvang van bedrijfsrelaties weergeven).
		

BOX 9.1
Rotterdam als internationale architectuurstad
Dat Rotterdam internationaal meer voorstelt dan alleen de stad van goederen en
dochterondernemingen bewijst de aanwezigheid en de verdere groei van het aantal
internationaal gerenommeerde architectenbureaus en bureaus van stedenbouwkundigen. In het themahoofdstuk van de Economische Verkenning van 2006 kwam dit al
duidelijk naar voren. De verwijzing daarin naar een artikel in de New York Times van
maart 2005 is misschien het meest sprekend hiervoor: ‘Rotterdam is increasingly to
architecture what Paris is to fashion or Los Angeles to Entertainment’. Voorbeelden van
bureaus die bijdragen aan deze status zijn legio. Het bekendste voorbeeld is het Office
for Metropolitan Architecture van Rem Koolhaas, maar ook kleinere bureaus als MVRDV,
Ector Hoogstad Architecten, WEST 8, KCAP en Neutlings Riedijk Architects genieten
internationale bekendheid. Instellingen als het Nederlands Architectuur Instituut en
het Berlage Instituut trekken bovendien veel internationale bezoekers en studenten.
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FIGUUR 9.1
Connectiviteit van steden in grootzakelijke Nederlandse netwerken
Bron: Ronald Wall/EUR (2007)
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TABEL 9.1

FIGUUR 9.2

Netwerk connectiviteit van de vier grote steden (postitie in de top 100)

Top 20 landen met het hoogste aandeel buitenlandse dochters van
Rotterdamse ondernemingen, 2007

Bron: Ronald Wall/EUR (2007)

Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland (2007)

top 100 mondiaal
hoofdkwartier

top 100 Europa
dochters

hoofdkwartier

top 100 Nederland
dochters

hoofdkwartier

aandeel per land

dochters

cumulatief aandeel

4

9

ten. Voor wat betreft de connectiviteit op basis van informatienetwerken blijft Rotterdam
achter bij Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
Opsommend zijn de positioneringen van de vier grote steden op basis van de gegevens
van de grootste bedrijven uit de wereld, uit Europa en uit Nederland (zonder uitsplitsing
naar goederen en informatienetwerken) gegeven in tabel 9.1. Rotterdam heeft op dit

aandeel per land (%)

moment dus een bescheiden rol binnen de belangrijke mondiale bedrijfsnetwerken, wat

cumulatief aandeel (%)

Hongarije

27

Zuid-Afrika

17

Ver. Arabische Emiraten

32

Verenigd Koninkrijk

11

Noorwegen

0%

Den Haag

Denemarken

0%

8

Polen

voornamelijk een gevolg is van de grote stromen goederen die de stad inkomen en verla-

3

Australië

10%

28

Hongkong

georiënteerd is, met een sterke focus op Londen, maar dat het internationale netwerk

38

Brazilië

20%

1%

21

Canada

drijven levert het beeld op dat het Rotterdamse bedrijfsleven weliswaar vrij internationaal

-

Tsjechië

30%

2%

Rotterdam

Rusland (Rus. Fed.)

3%

4

Italië

40%

Een verdere verdieping van de bedrijfsrelaties van de honderd grootste Nederlandse be-

2

1

China

50%

4%

28

1

Spanje

60%

5%

30

14

Singapore

6%

31

4

Frankrijk

70%

-

8

Ver. Staten van Amerika

80%

7%

Utrecht

9

Duitsland

90%

8%

Amsterdam

België

9%

leidt tot een beperkte economische machtspositie.
Zetten we Rotterdam naast haar grootste Europese havenconcurrenten, Antwerpen en

aanwezig is in de Rotterdamse haven, kunnen deze netwerken ook in de toekomst worden

Hamburg, dan blijkt laatst genoemde in de mondiale en Europese netwerken de sterkste

ingezet voor de export van meer kennisgerelateerde diensten. Misschien dat deze ont

positie in te nemen. Waar Rotterdam in de Europese netwerken op nummer 29 staat (net

wikkeling in 2008 al verder vorm krijgt. Uit een enquête onder het Rotterdamse bedrijfs-

voor Antwerpen op rang 31), bezet Hamburg de 18e plaats. Binnen de Nederlandse net-

leven blijkt namelijk dat ongeveer 25% van de bedrijven zich in 2008 ook gaat richten op

werken staat Rotterdam uiteraard een stuk hoger genoteerd dan Antwerpen en Hamburg.

markten buiten Nederland.

Interessanter is de constatering dat Hamburg een sterkere positie binnen de Nederlandse
netwerken inneemt dan Antwerpen.

Niet onbelangrijk zijn ook de Rotterdamse instellingen die internationaal actief zijn.
Naast het eerder genoemde Nederlands Architectuur Instituut werken de instellingen

Sterke focus Rotterdams bedrijfsleven op buurlanden en Azië

voor hoger onderwijs samen met partners in het buitenland. Het Scheepvaart en

De internationale invloedssfeer van het in Rotterdam gevestigde bedrijfsleven wordt voor

Transport College heeft sinds september een vestiging in Korea.

een deel bepaald door de mate waarin zij internationaal actief zijn met vestigingen in het
buitenland. Uit een overzicht van de Kamer van Koophandel van bedrijven die hebben

Direct belang buitenlandse investeerders bescheiden, maar indirect van grote waarde

opgegeven buitenlandse vestigingen te hebben, blijkt dat het begin 2007 om in totaal

Uit eigen opgave van bedrijven aan het Bedrijvenregister blijkt dat het aantal in Rotterdam

circa 1.100 vestigingen gaat. In lijn met de eerder geconstateerde nauwe relaties met het

gevestigde dochterondernemingen van buitenlandse bedrijven een stuk is lager dan de

Verenigd Koninkrijk, blijken Rotterdamse bedrijven ook de meeste buitenlandse vestigin-

1.100 vestigingens die Rotterdamse bedrijven in het buitenland hebben. Nevenvestigingen

gen in dit land te hebben, 86 om precies te zijn (figuur 9.2). Ook andere buurlanden zijn

van bedrijven met de hoofdvestiging in het buitenland zorgen in Rotterdam voor in totaal

populair als vestigingsgebied. Opvallend is verder de prominente positie van Aziatische

12.000 banen. Dat is maar een klein aandeel in de totale Rotterdamse werkgelegenheid.3

landen zoals China (inclusief Hong Kong) en Singapore. Het illustreert de sterke verweven-

De meeste buitenlandse investeerders in de Rotterdamse economie komen wederom uit

heid van de Rotterdamse haveneconomie met wereldhavens in Azië.

het Verenigd Koninkrijk (3.300 banen), maar wel op de voet gevolgd door de Verenigde

Het Rotterdamse bedrijfsleven heeft dus al de nodige netwerken opgebouwd op strategische
plaatsen. Naast het imago van Rotterdam als havenstad van wereldklasse en de kennis die

2>
3>

KvK Rotterdam (2007), ERBO
Onbekend is het aantal bedrijven waarvan de meerderheid van de aandelen zich in buitenlandse handen bevindt.
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FIGUUR 9.3
Aantal ingeschreven studenten aan Nederlandse universiteiten,
in totaal en afkomstig uit het buitenland, studiejaar 2006-2007
Bron: Jaarverslagen universiteiten over 2006
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Staten (2.900 banen). Meer informatie hierover geeft box 9.2. Een andere bron, het door
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de OESO (2007) samengestelde achtergrondrapport van ‘Randstad Holland, Netherlands’
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komt uit op een aantal van 449 vestigingen met in totaal 55.000 banen van buitenlandse

5.000

bedrijven in de regio Groot-Rijnmond. Volgens het OESO-rapport bedroegen de directe

0

de feitelijk door buitenlandse bedrijven gedane investeringen, omdat lang niet alle buitenlandse bedrijven hun cijfers hebben laten registreren.4
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buitenlandse investeringen in Zuid-Holland. Dit bedrag ligt waarschijnlijk een stuk onder

Leiden Univ.

EUR

TUD

0
UM*

buitenlandse investeringen in Rotterdam in 2006 € 65,4 miljoen, ofwel 80% van de totale

500

totaal aantal studenten
aantal buitenlandse studenten

Hun aantal mag in Rotterdam dan bescheiden zijn, buitenlandse bedrijven leveren echter

* Cijfers Universiteit Maastricht betreffen studiejaar 2005-2006

een extra toegevoegde waarde aan de economie, zo is uit onderzoek van bureau Berenschot gebleken.5 Ze hebben gemiddeld meer kenmerken van succesvolle bedrijven, hebben
meer hoger opgeleiden in dienst en zijn actief in marktsegmenten met een hogere ‘multiplier’ en realiseren binnen die segmenten meer indirecte werkgelegenheid. Het zal, tot
slot, niet verbazen dat deze bedrijven ook actiever zijn in internationale netwerken.
Het aantrekken van nieuwe buitenlandse bedrijven met veel werkgelegenheid is geen
eenvoudige opgave. Van de nieuwe buitenlandse bedrijven die zich in 2006 en 2007 in de

BOX 9.2
Buitenlandse bedrijven in de Rotterdamse economie
Bron: Bedrijvenregister Zuid-Holland en LISA; bewerking Rabobank 2007

Maasstad gevestigd hebben zijn er slechts 17 met vijf of meer werkzame personen. Daaronder een vestiging van Bank of China en Holland America Line Europe. Het gaat bij de

In Rotterdam zijn absoluut gezien vrij veel buitenlandse bedrijven gevestigd. Het aantal

vestigers overwegend om haven of aan de haven gerelateerde bedrijven.

is gebaseerd op de gegevens die bedrijven daarover aan het Bedrijvenregister hebben
verstrekt. Het aantal kan in werkelijkheid hoger liggen maar voor een vergelijking in de

Rotterdam en de internationale arbeidsmarkt

tijd vormen de gegevens een goede basis. Vanaf 1997 is het aantal buitenlandse bedrijven

Een andere belangrijke dimensie voor de positie van Rotterdam als internationale stad

in de regio per saldo gegroeid met zo’n 60 bedrijven tot een totaal van 347 bedrijven in

is haar rol binnen de internationale arbeidsmarkt. Daarvoor geldt allereerst dat de eigen

2002. In de laatste vijf jaar nam het aantal buitenlandse bedrijven echter iets af tot 339

beroepsbevolking zodanig is opgeleid dat ze voldoet aan de steeds hogere eisen van taal

bedrijven in 2007. Het aantal mensen dat werkzaam is bij deze ondernemingen is sinds

vaardigheid en internationale oriëntatie, die zowel Rotterdamse als buitenlandse bedrijven

1997 met 22% gestaag gegroeid tot een totaal aantal van 11.828 werknemers in 2007.

aan hun personeel stellen. Om de internationale concurrentie te bedwingen via een kennis
voorsprong, moet een stad beschikken over voldoende talent. Daarom moet de stad ook

Op de gehele Rotterdamse economie valt het aantal buitenlandse bedrijven en het aantal

beschikken over een aantrekkelijk internationaal woonklimaat en een arbeidsmarkt die

werknemers echter wat tegen, alhoewel een stijgende lijn is waar te nemen. Het percen-

genoeg kansen biedt om kenniswerkers nationaal en internationaal aan zich te binden.

tage buitenlandse bedrijven in de regio Rotterdam is gestegen van 1,3% in 1997 tot 1,5%
in 2007. Het percentage werkzame personen in de buitenlandse bedrijven is gestegen

4>
5>

Cijfers over directe buitenlandse investeringen worden bijgehouden door Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA),
vallend onder het Ministerie van Economische Zaken. Deze afdeling houdt echter alleen cijfers bij van buitenlandse
bedrijven die zich zelf voor begeleiding of informatie omtrent investeren in Nederland bij het NFIA hebben gemeld.
Berenschot (2007), Buitenlandse investeerders: Groeiversnellers voor de Nederlandse economie.

van 3,4% in 1997 tot 3,8% in 2007. Hieruit kan geconcludeerd worden dat buitenlandse
ondernemingen gemiddeld groter zijn dan de Nederlandse ondernemingen in Rotterdam,
dat het aandeel in de Rotterdamse economie licht toeneemt, maar dat het totale aandeel
nog vrij bescheiden is.
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Figuur 9.4

Figuur 9.5

Procentuele verdeling van de arbeids- en studiemigranten over de vier
grote steden, 2000-2003

Herkomstland van arbeidsmigranten in de G4, 2000-2003

Bron: CBS (2007), bewerking COS
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Rotterdam heeft grote aantrekkingskracht op buitenlandse studenten

niet-westers

In Rotterdam hebben zich tussen 2000 en 2003 25.000 immigranten gevestigd. Voor 14%

westers

Den Haag

Amsterdam

Utrecht

van hen was studie het belangrijkste vestigingsmotief. Absoluut gezien heeft Rotterdam
daarmee meer studiemigranten aangetrokken dan de andere grote steden, namelijk bijna

Figuur 9.6

3.500. In Amsterdam waren het er 3.100 en in Den Haag en Utrecht bleef de teller zelfs

Migratiemotief van vestigers afkomstig uit Brazilië, China,
India en de voormalige Sovjet-Unie, 2000-2003

onder de 2.000 staan. Van alle Nederlandse universiteiten, op die van Maastricht na, heeft
de Erasmus Universiteit ook het hoogste aantal buitenlandse studenten (figuur 9.3).

Bron: CBS (2007), bewerking COS
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Het universitair onderwijs in en nabij Rotterdam beschikt met de TU Delft en de EUR over

90%

de twee instellingen met het op Maastricht na hoogste aandeel buitenlandse studenten.

80%

Terwijl de Universiteit Maastricht door zijn ligging veel Belgische en Duitse studenten

70%

trekt, is het aandeel buitenlandse studenten in Rotterdam en Delft alleen te verklaren

60%

uit de internationale profilering van het onderwijsaanbod, daarbij valt te denken aan

50%

instituten als RSM en IHS. Om het belang van de EUR nog maar eens te onderstrepen,

40%

lijkt het genoeg om te zeggen dat haar aangeboden MBA’s ‘overall’ als zevende van

30%

Europa zijn gerangschikt. Uit de toonaangevende benchmark van de Financial Times

20%

(European Business school rankings) blijkt dat Rotterdamse studenten internationaal

10%

zeer gewild zijn. Recruiters uit maar liefst acht landen houden de afstudeerders nauw

0%

gezet in de gaten.
De uitslag van de Times Higher Education Supplement 2006 geeft als aanvulling hierop
nog eens aan dat de Erasmus universiteit wereldwijd nummer 28 is voor wat betreft de
score die recruiters aan de universiteit geven. In Europees verband is Rotterdam zelfs
vijfde, na vier Engelse universiteiten. De Rotterdamse universiteit levert dus studenten af
die bijzonder waardevol zijn en in de toekomst zullen behoren tot de top van het internationale bedrijfsleven.
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Rotterdam zou meer kenniswerkers kunnen trekken
Dat buitenlandse jongeren Rotterdam kiezen om te gaan studeren wil nog niet zeggen

mee een beduidend kleinere bijdrage aan de arbeidsmigratie dan Amsterdam (figuur 9.4).

dat ze er ook blijven en beschikbaar zijn voor de Rotterdamse arbeidsmarkt wanneer

De Maasstad trekt juist relatief veel migranten met gezinsvorming of -hereniging als

ze hun studie hebben afgerond. Een betere indicatie voor de aantrekkelijkheid van de

belangrijkste motief. Het gaat daarbij overwegend om niet-westerse migranten. Het

Rotterdamse arbeidsmarkt in internationaal perspectief geven cijfers over arbeidsmigratie.

aandeel westerse migranten ligt in Rotterdam sowieso relatief laag. Nog sterker dan bij de

Ruim een kwart van de buitenlandse migranten die zich in de vier grote steden vestigen,

studiemigranten wordt de groep arbeidsmigranten gedomineerd door mensen afkomstig

doet dat om te komen werken. In Rotterdam is dat percentage lager (23%). Ze levert daar

uit westerse landen (figuur 9.5). In Rotterdam is 71% van de arbeidsmigranten afkomstig
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TABEL 9.2

Figuur 9.7

Internationaliteits-index: % huishoudens van alle samenwonenden,
waarvan de partners een verschillende etniciteit hebben, januari 2007

Aantal hotelgasten en hun gemiddelde verblijfsduur in
Rotterdam, 1998-2006

Bron: Bevolkingsregisters Gemeente Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, bewerking COS

Bron: Rotterdam Marketing (2007)
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uit een westers land.6 In Utrecht is dat zelfs een kleine 90%. Als het om hogeropgeleiden
gaat, valt het verschil tussen migranten uit westerse en niet-westerse landen weg. Helaas
zijn over het opleidingsniveau van de arbeidsmigranten geen statistieken bekend. Van
de studiemigranten kunnen we aannemen dat ze in de meeste gevallen goed of hoger
opgeleid zijn.
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In figuur 9.6 worden de voorkeuren van migranten uit de zogenoemde ‘BRIC’-landen

Buitenlandse bezoekers

(Brazilië, Rusland, India en China) met elkaar vergeleken, dat wil zeggen de grootste

In het NRC Handelsblad van 6 september 2007 was het treffend te lezen: Rotterdam heeft

landen met een snel groeiende economie. Voor migranten uit Brazilië en de landen

haar toeristische imago opgepoetst en lijkt zich te hebben verlost van het ‘second city

van de voormalige Sovjet-Unie spelen studie en arbeid nog steeds geen grote rol.

syndrome’, het feit dat ze voortdurend in de schaduw staat van Amsterdam. Het aantal
bezoekers dat de Maasstad aandoet stijgt al jaren gestaag (figuur 9.7). Voor dit jaar wordt

Opvallend verschijnsel bij zowel de studie- als de arbeidsmigratie is de populariteit van

een record aantal verwacht van meer dan een 1 miljoen, gemeten naar hotelovernachtin-

Rotterdam onder Chinezen. Bijna de helft van de Chinese studiemigranten die zich in

gen. De groei zal procentueel gezien zelfs hoger uitvallen dan die in de andere grote ste-

een van de vier grote steden vestigen, strijkt in Rotterdam neer. Van de Chinese arbeids

den. Het betekent ook een stijging van het aantal overnachtingen sinds 2003 met ruim de

migranten is dat zelfs bijna 60%! Overigens komen Chinezen relatief vaker voor studie

helft. Wel blijft de Maasstad qua toeristische overnachtingen nog altijd duidelijk achter

dan werk naar Nederland, terwijl migranten uit India dat vaker voor werk doen.

bij Amsterdam. Daar werden er vorig jaar 8,5 miljoen geteld.

De immigratie naar Rotterdam zorgt voor een toenemende internationalisering van de
bevolking. We hebben getracht de internationalisering van de Rotterdamse bevolking te
meten en hebben hiervoor een ‘internationaliteits-index’ bedacht. Deze index meet het
percentage huishoudens binnen de groep samenwonenden waarvan de partners niet tot

BOX 9.3
Weena / Glocal city district
Bron: OBR (2007)

dezelfde etnische groep behoren. De index komt voor Rotterdam uit op 22% en is daarmee iets lager dan in Amsterdam en Den Haag (tabel 9.2).

Het stationskwartier gaat zich ontwikkelen als een glocal city district. Een uniek gebied

De index meet het aantal grensoverschrijdende relaties voor de stad als geheel. Een

in Nederland waar Randstad en Europa elkaar ontmoeten en Rotterdam zich presenteert.

vergelijking tussen de verschillende etniciteiten levert een beeld op van hoe de etnici

Het is een intensief centraal stedelijk gebied, waarin bedrijven zichtbaar in een open

teiten geïntegreerd zijn in de internationale samenleving. Vooral westerse allochtonen en

netwerk wereldwijd zaken doen en waar mensen graag verblijven. Er wordt ingezet op

Antillianen wonen vaak met iemand van een andere etniciteit samen. Onder Turken en

het aantrekken van internationaal georiënteerde bedrijven, die bij voorkeur van buiten

Marokkanen komt dat juist weinig voor. Autochtone Rotterdammers zijn, vergeleken met

de regio worden aangetrokken. Het gebied rond het Weena wordt een levendige binnen

die van Amsterdam en Den Haag, ook beduidend minder geïnteresseerd in een relatie

stedelijke vestigingslocatie: een gemengd aantrekkelijk programma op een locatie met

buiten de eigen etnische groep.

een zeer hoogwaardige openbare ruimte met een uitstekende bereikbaarheid per open-

6 > 	Omdat veel tijdelijke werkkrachten uit Oost-Europese landen zich niet permanent in Nederland vestigen, vallen ze in vele
gevallen buiten de hier genoemde groep van arbeidsmigranten.

baar vervoer én met de auto. Kortom een gebied waar de lokale economie raakt aan de
netwerken van de wereldeconomie.
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Figuur 9.8
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Rotterdam, in het eigen land een duidelijke positie als tweede stad van het land. Dit biedt
een goede vergelijkingsbasis. Wat betreft economische structuur zijn deze steden redelijk
verschillend, wat het mogelijk maakt om als ‘tweede stad’ een eigen, onderscheidend
profiel te ontwikkelen.
Rotterdam moet niet de ambitie hebben om geheel op eigen houtje een sterkere positie
in de wereldeconomie te vergaren. Als Amsterdam het sterke Nederlandse merk is dan kan

De binnenlandse toeristen hebben de laatste jaren voor veruit de grootste groei gezorgd.

de gehele Randstad daarvan profiteren. Op zijn beurt kan ook de succesvolle marketing

Oorspronkelijk zijn de buitenlandse toeristen de belangrijkste hotelgasten in Rotterdam.

van Rotterdam als evenementen- en zakelijke toeristenstad een bijdrage leveren aan de

Hun aandeel in de hotelbezetting is tussen 2002 en vorig jaar echter geslonken van 68%

aantrekkelijkheid van de Randstad.

naar 58%. Vooral de Nederlandse toerist weet Rotterdam de laatste jaren in steeds grotere
getale te vinden. Niet dat het buitenlands toerisme in het slob zit. In deze groep is sinds

De vier grote steden ontkomen er niet aan gezamenlijk op te trekken en te werken aan

2003 eveneens sprake van een aanzienlijke groei (+23%). Zo stijgt bijvoorbeeld ook het

een vestigingsklimaat dat mondiaal tot de top behoort. De Randstad vormt vooralsnog

jaarlijks aantal aanmerende cruiseschepen. In 2007 zullen dat er 22 zijn.

geen samenhangend geheel, allereerst al niet in ruimtelijk-economische zin. Zo concentreren handels- en vooral koop- en pendelstromen zich nog altijd sterk binnen de vier

Het (buitenlands) zakelijk toerisme is in Rotterdam een belangrijke sector. In de Econo

grootstedelijke regio’s afzonderlijk en is er weinig samenhang binnen de ‘noordvleugel’

mische Verkenning van vorig jaar is vermeld dat zij voor meer dan de helft van de

(Amsterdam-Utrecht) en de ‘zuidvleugel’ (Rotterdam-Den Haag) van de Randstad.8

toeristische omzet in de Maasstad zorgt, in 2005 bijna € 800 miljoen om precies te zijn.
Dit gebeurt parallel aan een stijging van het aantal internationale congressen.

In een Randstedelijk samenhangend vestigingsklimaat spelen de vier grote steden ieder
een specifieke en elkaar onderling aanvullende rol, die past bij de pluspunten van de

Britten vormen, met bijna een kwart van alle overnachtingen, verreweg de belangrijkste

eigen economie. Dat geldt evenzeer voor Rotterdam als voor Amsterdam of Den Haag.

buitenlandse gebruikersgroep van de Rotterdamse hotelaccommodaties (figuur 9.8).

Onder andere naar aanleiding van het eerder aangehaalde OESO-onderzoek ‘Randstad

Hun aandeel is wel gedaald, vooral ten gunste van gasten uit andere Europese landen,

Holland, Netherlands’ dringt recent ook op kabinetsniveau de urgentie van samenwerking

zoals België, Spanje en Italië. Onder Amerikanen is het toeristisch verblijf in Rotterdam

en van een goede interne bereikbaarheid in de Randstad goed door.

eveneens fors toegenomen.
Geconcludeerd kan worden dat het toekomstige succes van Rotterdam als internationale
Tot slot: internationale positionering van Rotterdam

stad afhangt van de positie van de stad in internationale bedrijvennetwerken. Daarvoor

Om de concurrentie op het wereldtoneel aan te kunnen moet Rotterdam eerst weten wie

zouden de Rotterdamse bedrijven die internationaal actief zijn, de binnenlandse (inter

haar meest relevante en directe concurrenten zijn. Een vergelijking met wereldsteden als

stedelijke) netwerken op ondernemers- en politiek niveau èn de goede verbindingen met

New York, Londen, Parijs, Tokyo, Milaan en Madrid is natuurlijk niet zo relevant, gezien

de rest van de Randstad wel eens van doorslaggevende betekenis kunnen zijn.

de macht die deze steden ontlenen aan de aanwezigheid van de hoofdkantoren van voornamelijk de grote financiële instellingen.
7 > 	Dit kan uit het onderzoek van Ronald Wall/EUR worden geconcludeerd.
8 > 	RPB (2006), Veel steden maken nog geen Randstad.

Valery Gergiev

Bron: Rotterdam Marketing (2007)

‘Het is een kwestie van focus; als je focust, heb je succes’

Buitenlandse hotelgasten in Rotterdamse hotels naar land van
herkomst, 1998 en 2006

Hij wordt een bijzonder expressieve dirigent genoemd.
Vooral bij grote dramatische muziekstukken komt de stijl
van Valery Gergiev, sinds 1995 chef-dirigent van het
Rotterdams Philharmonisch Orkest, goed tot zijn recht.
Gergiev (1953, Moskou) is een Russische dirigent van
Ossetische afkomst. Hij studeerde aan het conserva
torium in Leningrad (Sint Petersburg). Het buitenland
merkte zijn talent al snel op; in 1976 won hij de Berlijnse
Herbert von Karajanprijs. Maar uitnodigingen om in Berlijn
dirigent te worden, werden door de Sovjetautoriteiten
onderschept.
Eind jaren zeventig werd Gergiev assistent van de grote
Russische dirigent Jevgenii Mravinski in Leningrad.
In 1981 werd hij vaste gastdirigent van het Armeens
Staatsorkest. Pas medio jaren tachtig mocht hij naar
West-Europa. Prompt rees zijn ster, met festivals,
gastdirigentschappen en operavoorstellingen in Amerika,
Engeland, Duitsland, Finland en Nederland. In 1988 werd
hij gastdirigent van het Rotterdams Philharmonisch, in
1995 chef-dirigent. Een jaar later vond in Rotterdam het
eerste Gergiev Festival plaats. In 2005 kreeg hij in Neder
land een koninklijke onderscheiding.

Engeland

Nederland
Duitsland

Frankrijk

Oostenrijk

Valery Gergiev

Sinds 1997 is Gergiev gastdirigent van de Metropolitan
Opera in New York. Ook is hij een vaste gast bij de Wiener
Philharmoniker. Begin dit jaar trad hij aan als chef-dirigent
van het London Symphony Orchestra. In 2008 verlaat
Gergiev het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Hij blijft
echter dirigent op zijn festival.

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Armenië

Amerika

Fotografie > Marco Borggreve

Rusland

Valery Gergiev dirigeert het Rotterdams Philharmonisch in de Doelen
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1. WERK EN ECONOMIE
Bedrijven en instellingen dragen bij aan het ‘Bruto Regionaal
Product’ van een stad of regio. De bijdrage van een bedrijf
wordt berekend als de omzet min de bij andere bedrijven inge-

Arbeidsproductiviteit Rotterdam en Nederland, 2004
Toegevoegde waarde per arbeidsjaar, € 1000

Ontwikkeling arbeidsplaatsen en arbeidsproductiviteit
Rotterdam 2007-2010, % groei per jaar

Bron: CBS, REJ. Bewerking: Bureau Louter

kochte goederen en diensten. Die toegevoegde waarde wordt
verdeeld over lonen, winst en afschrijvingen op investeringen
in gebouwen en installaties. Door gelijksoortige bedrijven op
te tellen resulteert de toegevoegde waarde van economische
‘sectoren’. De toegevoegde waarde per arbeidsjaar wordt

Chemie/raffinage
Overige industrie
Groothandel

per werknemer wordt namelijk niet alleen gerealiseerd door

Vervoer over land

hard of slim werken, maar ook door de mate waarin werk

Overig transport

wordt overgenomen door machines. Daardoor wordt op arbeid

Post/telecom

bespaard en neemt dus de toegevoegde waarde per werknemer

Financiële diensten

finaderij.

Transport en logistiek
4
Groothandel

384.5

Metalelectro
Bouwnijverheid

horeca met het sterk geautomatiseerde werk in een olieraf-

Industrie
3

2
Financiële diensten
1

Zakelijke diensten
Detailhandel
-3

Openbaar bestuur

-2

-1

0

-1

tensieve’ sectoren als telecom, financiële diensten en zakelijke
diensten en in ‘kapitaalintensieve’ delen van de industrie en
distributie. De arbeidsproductiviteit ligt in Rijnmond boven het
nationaal gemiddelde, onder andere door de vergeleken met

Totaal

-2
0
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Rotterdam
Nederland

-3

het nationaal gemiddelde hoge arbeidsproductiviteit in chemie/raffinage, voedings- en genotmiddelenindustrie en overig
transport (met name zeehavengerelateerd). Uit het kaartbeeld
wordt duidelijk waar de sectoren met een hoge arbeidsproductiviteit zijn gevestigd (vooral de haven) en waar de sectoren met
een lage arbeidsproductiviteit (vooral de woonwijken).
In de vierjaarsperiode 2007 tot en met 2010 wordt de hoogste
groei van de toegevoegde waarde in Rotterdam gerealiseerd
in zakelijke diensten, gevolgd door de ‘distribitiesectoren’
groothandel en transport en logistiek. In de distributie
(en in iets mindere mate industrie) is dat vooral het gevolg
van zeer sterke groei van de arbeidsproductiviteit.
Het aantal arbeidsplaatsen zal naar verwachting namelijk
afnemen. In ‘verzorgende diensten’ als horeca en zorg en
welzijn wordt de groei van de toegevoegde waarde gerealiseerd
door inzet van meer personeel.
Ontwikkeling arbeidsproductiviteit, 2007-2010 % groei
per jaar
Bron: BRZ en CWI Arbeidsmarktprognoses. Bewerking: Bureau Louter

2.48 of meer
1.97 tot 2.48
1.70 tot 1.97
1.33 tot 1.70
0.73 tot 1.33
0.44 tot 0.73
0.22 tot 0.44
minder dan 0.22
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Een hoge arbeidsproductiviteit wordt gerealiseerd in ‘kennisin-
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Voed. en genotm. ind.

ingeburgerde term is enigszins misleidend. Een hoge opbrengst

op te brengen. Vergelijk bijvoorbeeld het ‘mensenwerk’ in de

Bron: CWI Arbeidsmarktprognoses. Bewerking: Bureau Louter

5 Arbeidsproductiviteit
% per jaar

Land- en tuinbouw

aangeduid als de ‘arbeidsproductiviteit’. Die onder economen

toe. Dat is ook nodig om de hoge investeringen in ‘kapitaal’

Ontwikkeling toegevoegde waarde Rotterdam
2007-2010, % groei per jaar

Bron: CWI Arbeidsmarktprognoses. Bewerking: Bureau Louter
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2. WERK EN ECONOMIE (vervolg)
Effect op toeleveranciers per deelgemeente
ling verschillende wijzen van belang voor de economie. In termen van toegevoegde waarde zijn zakelijke diensten, transport en

Bron: IRIOS. Bewerking: Bureau Louter.

Export

Centrum
Delfshaven
Noord
Kralingen/Crooswijk
Feijenoord
Charlois
Overschie/Hillegersberg/Schiebroek
Prins Alexander
IJsselmonde
Hoogvliet/Pernis
Nieuw-Mathenesse/Sp. Polder/RNW
Waalhaven
Europoort/Vondelingenplaat

aardolieraffinage de belangrijkste sectoren. In termen van arbeidsplaatsen echter is de zorgsector vele malen belangrijker dan
aardolieraffinage. Datzelfde geldt als bijvoorbeeld chemie en detailhandel worden vergeleken.
Nog duidelijker zijn de verschillen tussen export en werkgelegenheid. De typisch zeehavengerelateerde sectoren olieraffinage,
chemie en zeevaart zijn goed voor 78% van de totale Rotterdamse export, terwijl hun aandeel in de werkgelegenheid slechts
5% is. Inclusief andere delen van het transport loopt het aandeel in de export op tot 84%, bij een werkgelegenheidsaandeel van
14%. Daar staat tegenover dat slechts 8% van de export wordt gerealiseerd door economische sectoren die totaal een werkgelegenheidsaandeel van 82% in Rotterdam hebben.

Arbeidsvolume
0,0

Tussen economische sectoren bestaan ook verschillen in de mate waarin zij via het uitbesteden van diensten en inkoop van
Rotterdam levert gemiddeld 0.17 banen bij andere sectoren in Groot-Rijnmond en 0.27 banen bij andere sectoren elders in

0,6

0,8

1,0

1,2

Bron: CBS, REJ en BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

18

sectoren als chemie, olieraffinage, voedings- en genotmiddelenindustrie en openbaar nutsbedrijven veel werk bij toeleverende

16

sectoren. Een aanzienlijk percentage van die effecten komt overigens buiten de regio terecht. Een ‘banenmotor’ als de zorgsec-

14

tor genereert juist weinig effecten bij toeleveranciers.

Olieraffinage
Chemie, kunststof
Zee- en luchtvaart
Overig transport
Voed. en genotm. Industrie
Metalelectro
Overig

12
10

Sectoren met veel toeleveringseffecten en sectoren met weinig toeleveringseffecten zijn niet gelijk over Rotterdam verdeeld.

Arbeidsvolume
Toegevoegde waarde

Arbeidsplaatsen en effect toeleveranciers*) per sector, Rotterdam
Bron: BRZ (arbeidsplaatsen), IRIOS (effect toeleveranciers). Bewerking: Bureau Louter.

Arbeidsplaatsen 2007

x 1000

Effect toeleveranciers
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Effect op toeleveranciers
Bron: IRIOS en BRZ. Bewerking: Bureau Louter.
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0.54 of meer
0.45 tot 0.54
0.40 tot 0.45
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minder dan 0.20

Bouwnijverheid

Deatilhandel

Onderwijs

Groothandel

Chemie, kunststof

Openbaar bestuur

typische woongedeelten de effecten vaak zeer laag zijn.

Handel in O.G.

toeleveringseffecten nog redelijke scores. Uit de kaart blijkt echter dat in de

Zorgsector

0

in deelgemeenten veelal ook kleine bedrijventerreinen liggen, bereiken de

Financiële diensten

2

geldt dat voor de westelijke havengebieden (Vondelingenplaat en Europoort). Omdat

Olieraffinage

4

zijn economische sectoren die veel werk bij toeleveranciers creëren sterk vertegenwoordigd. In het bijzonder

Transport

6

toeleveranciers per arbeidsplaats in de aangegeven sector, deelgemeente of locatie. Vooral op bedrijventerreinen

Zakelijke diensten

8

In de kaart en de figuren is het ‘effect toeleveranciers’ weergegeven. Dat is het aantal arbeidsplaatsen bij
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0,4

Aandeel toegevoegde waarde en arbeidsvolume in Rotterdams totaal

Nederland. Hoewel zij in termen van arbeidsplaatsen in de sector zelf van bescheiden omvang zijn, leveren kapitaalsintensieve
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0,2

Effect in Groot-Rijnmond
Effect in Overig Nederland

goederen (de zogenaamde ‘toeleveringen’) voor extra effecten bij andere economische sectoren zorgen. Een extra baan in

0

Aandeel export en arbeidsvolume in totaal

Bron: IRIOS. Bewerking: Bureau Louter.

De bedrijvigheid in een stad is opgebouwd uit allerlei soorten activiteiten. Elk vervullen zij hun eigen rol en zijn zij op onder-
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3. ROTTERDAM EN DE REGIO: PENDEL
In Nederland werkt 52% van de mensen buiten de eigen
woonplaats (‘pendel’). Ook van en naar Rotterdam is sprake van
veel pendel. Gegevens uit het Bedrijvenregister Zuid-Holland
leren dat 56% van de werknemers bij Rotterdamse bedrijven en
instellingen buiten de stad woont. Vooral in chemie/raffinage is
het aandeel inkomende pendel zeer hoog, maar ook in diverse
andere sectoren ligt het percentage boven de 60%. Ook tussen
gebiedstypen bestaan verschillen. Het percentage inkomende
pendel is het hoogst voor de grootschalige bedrijventerreinen
(de zeehaventerreinen, Nieuw-Mathenesse/ Spaanse Polder/
Bedrijvenpark Rotterdam-Noordwest). In de binnenstad ligt het
hoger dan in de woongebieden.
Twee factoren spelen een rol bij het verklaren van verschillen
in het aandeel van inkomende pendel. Ten eerste komt pendel
meer, en over gemiddeld grotere afstanden, voor naarmate het
opleidingsniveau van de werknemers hoger is, ofte wel: hoe
hoger het gemiddeld opleidingsniveau hoe hoger het aandeel
inkomende pendel. Ten tweede hangt de kans op pendel samen
met de ligging van de arbeidsplaatsen en de woonplaats van

Aandeel werknemers wonend buiten Rotterdam,
naar sector [%]

Aandeel werknemers wonend buiten Rotterdam,
naar deelgemeenten [%]

Bron: BRZ. Bewerking Bureau Louter

Bron: CBS EBB. Bewerking: Bureau Louter.
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gebieden het percentage inkomende pendel zeer hoog is, met
name in Europoort/ Vondelingenplaat. Een groot deel van de
mensen die daar werken, woont op Voorne-Putten. Ook aan de
randen van de stad is het percentage inkomende pendel hoog,
vooral op locaties die aansluiten op woongebieden (Schiedam, Capelle, Barendrecht). In het centrum is het percentage
Aandeel werknemers, wonend buiten Rotterdam [%]

inkomende pendel wat hoger dan in de omliggende wijken.

Bron: BRZ. Bewerking Bureau Louter

Dat hangt ten eerste samen met de bedrijvigheidssamenstel-

66 of meer
61 tot 66
58 tot 61
56 tot 58
51 tot 56
46 tot 51
41 tot 46
minder dan 41

ling (vrij veel banen voor hoogopgeleiden) en ten tweede met
de goede bereikbaarheid voor inwoners van gemeenten buiten
Rotterdam per openbaar vervoer (trein; metro).
Er is ook sprake van uitgaande pendel. Ongeveer één op de drie
Rotterdammers werkt buiten de stad. In een aantal omliggende
gemeenten is het aandeel Rotterdammers in de werkgelegenheid hoger dan twintig procent. Het gewicht van inwoners van
Rotterdam in de totale werkgelegenheid neemt snel af met
oplopende afstand. In de noordrand van de Hoekse Waard ligt
het percentage bijvoorbeeld al lager dan tien procent.
Woonplaats werknemers in zeehavengebieden [%]
Bron: BRZ. Bewerking Bureau Louter
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4. WERKEND EN WERKLOOS IN ROTTERDAM
Opleidingsniveau, etnische herkomst, leeftijd en geslacht zijn persoonskenmerken die van invloed zijn op de positie op de
het totaal van de andere drie grote steden weergegeven. Voor autochtonen en voor niet-westerse allochtonen is zowel voor

Alle inwoners van 15 tot 65 jaar kunnen betaalde arbeid verrichten. In de praktijk is dat niet het geval. Ten eerste zijn er
Aandeel
degenen die in het geheel niet deelnemen op de arbeidsmarkt. Zij hebben
geenRotterdammers
werk en zoeken in
ook niet actief naar werk.
werknemers bedrijven buiten
Op jongere leeftijd gaat dat voor een deel om scholieren en studenten.Rotterdam, per gemeente

de banen bij bedrijven en instellingen in Rotterdam als voor de werkzame beroepsbevolking het aandeel van middelbaar

De verschillen tussen groepen personen zijn groot. Voor autochtonen met een wetenschappelijke opleiding ligt het percentage

opgeleiden (HAVO/VWO en MBO) het hoogst. Niet-westerse allochtonen zijn gemiddeld lager opgeleid, zowel in Rotterdam als

niet-participerenden op de arbeidsmarkt ruim onder de 10%, voor laagopgeleide niet-westerse allochtone vrouwen van 40

in de andere drie grote steden (Amsterdam, Den Haag en Utrecht). Vergeleken met de andere grote steden zijn laagopgeleiden

jaar of ouder is het aandeel meer dan 70%. In het algemeen is het percentage niet-participerenden op de arbeidsmarkt onder

sterker en hoogopgeleiden minder sterk vertegenwoordigd op de Rotterdamse arbeidsmarkt. Naarmate het opleidingsniveau

niet-westerse allochtonen hoger dan onder autochtonen. De uitzondering vormen middelbaar opgeleiden van 40 jaar of ouder.

hoger is neemt het aandeel van pendel naar en vanuit Rotterdam toe. Dat geldt ook voor de andere grote steden.

Daaronder bevinden zich veel Surinamers, een groep die goed presteert op de arbeidsmarkt.

Voor alle opleidingsniveaus kent Rotterdam voor autochtonen een duidelijk overschot op de arbeidsmarkt (meer banen bij

Ten tweede zijn er degenen die weliswaar participeren op de arbeidsmarkt, maar op dit moment werkloos zijn. Voor alle

bedrijven en instellingen in Rotterdam dan werkzame Rotterdammers, resulterend in een positief ‘pendelsaldo’). Dat komt ook

onderscheiden groepen is het werkloosheidspercentage hoger onder niet-westerse allochtonen. Duidelijk is dat de kans

duidelijk naar voren in de figuur: Het aandeel werknemers dat buiten de stad woont is groot. Vergeleken daarmee is het aan-

op werkloosheid duidelijk lager wordt naarmate het opleidingsniveau hoger is. Ook ligt, volgens deze CBS-gegevens,

deel van de werkzame Rotterdammers dat buiten Rotterdam werkt veel kleiner. Voor de andere drie grote steden is de situatie

het werkloosheidspercentage onder jongeren hoger dan gemiddeld. Dat geldt voor zowel autochtonen als niet-westerse

vergelijkbaar. Voor niet-westerse allochtonen is er juist sprake van een tekort. Met name voor laagopgeleide niet-westerse

allochtonen. Naar geslacht is er een verschil. Onder autochtonen is de werkloosheid onder vrouwen wat hoger, onder niet-

allochtonen resulteert een negatief pendelsaldo. Rotterdam is daar overigens niet uniek in. Ook in de drie andere grote steden

westerse allochtonen onder mannen.

arbeidsmarkt. In de figuur is het aandeel van banen en van werkzame inwoners in het Rotterdams totaal respectievelijk in

Bron: CBS EBB. Bewerking: Bureau Louter.

werken er meer niet-westerse allochtone inwoners van de stad buiten de stad dan er niet-westerse allochtone inwoners van
buiten de stad bij bedrijven in de stad werken. Dat geldt overigens voor opgeleiden op het niveau basis en laag. Voor de hoog en
wetenschappelijk opgeleiden resulteert een licht pendeloverschot.
Banen en werkzame beroepsbevolking naar etnische herkomst en opleidingsniveau,
Rotterdam en andere drie grote steden, 2004

Niet-participerend op de arbeidsmarkt en werkloosheidspercentage naar opleiding, leeftijd en geslacht, 2004

Bron: CBS, EBB. Bewerking: Bureau Louter

Bron: CBS, EBB. Bewerking: Bureau Louter
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5. ONTWIKKELING WERKGELEGENHEID UITGESPLITST
De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen kan worden uitgesplitst in ‘componenten’. Voor Rotterdam bepaalt het saldo
.

van nieuwe en opgeheven bedrijven, van verplaatsingen van en naar Rotterdam en van uitbreidingen en inkrimpingen van
bestaande bedrijven of uiteindelijk sprake is van toename of afname van het aantal arbeidsplaatsen.
Groei en krimp binnen bestaande bedrijven dragen per saldo het meest bij aan de ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen.
Verplaatsingen van en naar Rotterdam hebben minder gewicht dan de andere componenten. Per saldo leveren oprichting en
opheffing van bedrijven weinig arbeidsplaatsen op. Het zal echter duidelijk zijn dat nieuwe bedrijven voor veel werkgelegenheid zorgen en daarmee ook compenseren voor het verlies aan arbeidsplaatsen als gevolg van opheffing van bedrijven.

Saldo nieuw en opheffing
Arbeidsplaatsen per km2 1989-2007 (gemiddeld per jaar)
Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

Aandeel Rotterdammers in

15 of meer werknemers bedrijven buiten
Rotterdam, per gemeente
8 tot 15
Bron: CBS EBB. Bewerking: Bureau Louter.
5 tot 8
0 tot 5
-16 tot 0
-38 tot -16
-81 tot -38
minder dan -81

Sinds het einde van de jaren tachtig zijn in het centrum banen verloren gegaan door verplaatsing van bedrijven (naar elders
in Rijnmond en naar elders in Rotterdam) en door een negatief saldo van oprichtingen en opheffingen. Daarentegen nam het
aantal arbeidsplaatsen bij bestaande bedrijven per saldo toe. Hieraan liggen processen ten grondslag als het vertrek van typen
bedrijvigheid die veel ruimte per arbeidsplaats nodig hebben en groei in bedrijven en instellingen met specifieke ‘centrum
activiteiten’ (kantoren, openbaar bestuur, voorzieningen).
In de westelijke havengebieden neemt het aantal arbeidsplaatsen toe door vestiging van bedrijven van elders uit Rijnmond
en door een positief saldo van oprichtingen en opheffingen. In delen van de westelijke havengebieden gaan arbeidsplaatsen
verloren door krimp in bestaande bedrijven. Dat wordt veroorzaakt door arbeidsbesparende investeringen, die voor een toe
nemende toegevoegde waarde bij een afnemend aantal arbeidsplaatsen zorgen
Saldo verplaatsingen binnen Rotterdam
Arbeidsplaatsen per km2 1989-2007 (gemiddeld per jaar)
Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

Ontwikkeling arbeidsplaatsen naar componenten, 1989-2007
Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

Nieuwe bedrijven
Verplaatsingen naar Rotterdam
Uitbreiding bestaande bedrijven

58 of meer
25 tot 58
8 tot 25
0 tot 8
-14 tot 0
-39 tot -14
-84 tot -39
minder dan -84

Opheffingen
Verplaatsingen uit Rotterdam
Inkrimping bestaande bedrijven
Saldo nieuw en opheffingen
Saldo verplaatsingen
Saldo uitbreiding en inkrimping
Saldo totaal

-20.000

-10.000
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Nieuwe bedrijven bestaan uit starters en nieuwe nevenvestigingen.
Opgeheven bedrijven zijn zelfstandige bedrijven of nevenvestigingen die
zijn gesloten. Bij de verplaatsingen gaat het om bedrijven die zijn verplaatst
tussen Rotterdam en overig Rijnmond. Bij uitbreidingen en inkrimpingen
gaat het om bedrijven die aan het begin en het eind van het jaar in
Rotterdam gevestigd waren.

Saldo verplaatsingen tussen Rotterdam en overig
Rijnmond, 1989-2007 (gemiddeld per jaar)

Saldo
ontwikkeling bestaande en in Rotterdam gebleven bedrijven,
.
Arbeidsplaatsen per km2 1989-2007 (gemiddeld per jaar)
Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter

Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

Arbeidsplaatsen per km2
17 of meer
3 tot 17
1 tot 3
0 tot 1
-2 tot 0
-11 tot -2
-40 tot -11
minder dan -40
Weergegeven is het saldo van
verplaatsingen tussen Rotterdam en de
overige gemeenten van Rijnmond.
In rood weergegeven zijn de gebieden
waarvoor een positief saldo geldt,
in blauw de gebieden waarvoor een
negatief saldo resulteert.

82 of meer
37 tot 82
17 tot 37
0 tot 17
-6 tot 0
-9 tot -6
-19 tot -9
minder dan -19
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6. ONTWIKKELING ROTTERDAM IN HET VERLEDEN
Op de lange termijn beschouwd is de relatieve ontwikkeling
van Rotterdam achtergebleven bij het nationaal gemiddelde.
Het is echter de vraag of dat niet in dezelfde mate voor de
andere grote steden geldt. Om dat na te gaan is Rotterdam met

Ontwikkeling aandeel brede sectoren
in totale werkgelegenheid per stad

Aandeel
Rotterdammers
in
Inkomen
per inwoner, 1950-2000
werknemers
bedrijven
buiten
Bron: CBS. Bewerking:
Bureau Louter.
Rotterdam, per gemeente

Ontwikkeling inwoners, 1950-2007
Bron: CBS. Bewerking: Bureau Louter.

Bron: CBS, SWP en EWL. Bewerking: Bureau Louter.

Bron: CBS EBB. Bewerking: Bureau Louter.

die steden vergeleken.

Index 1950 = 100

170

De werkgelegenheidsontwikkeling in Rotterdam loopt sinds het
begin van de jaren zeventig ongeveer in de pas met Den Haag,
maar blijft duidelijk achter bij Utrecht en (sinds het begin van
de jaren tachtig) Amsterdam. De Rotterdamse economie heeft
(in termen van arbeidsplaatsen) een ware metamorfose onder
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Rotterdam. Dat geldt ook voor Amsterdam en Den Haag, maar
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vergeleken met de andere grote steden, gunstig. De ontwikkeling van het aantal inwoners was voor Rotterdam, Amsterdam
en Den Haag vergelijkbaar. Vooral in de jaren zestig, zeventig
en het begin van de jaren tachtig was sprake van vertrek van
midden- en hogere inkomens naar omliggende ‘suburbs’.
De sterke recente groei in Utrecht hangt samen met de ontwikkeling van Leidsche Rijn.

60%

Informatiegeoriënteerd

Aandeel in totaal [%]

Ontwikkeling arbeidsplaatsen per km2
1989 - 2007, per jaar

50%

Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

100 of meer
43 tot 100
18 tot 43
0 tot 18
-39 tot 0
-83 tot -39
-137 tot -83
minder dan -137
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Op langere termijn is het aantal arbeidsplaatsen in grote
delen van het centrum afgenomen. De Kop van Zuid
kende echter een sterke groei. Het aantal
arbeidsplaatsen groeide vooral aan de oostzijde, langs
de A16/A20. Ook Bedrijvenpark Rotterdam-Noordwest
en locaties in Barendrecht zijn sterk gegroeid.
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7. RIJNMOND IN RINGEN EN WINDRICHTINGEN
De groei van het aantal arbeidsplaatsen lijkt zich vooral langs de randen van de stad te manifesteren, met een accent op ontwikkeling in oostelijke richting. Om na te gaan of dat daadwerkelijk zo is, wordt Rijnmond ingedeeld in 32 delen (vier ringen
rond het stadhuis en acht windrichtingen vanaf de locatie van het stadhuis). Beschouwd naar richting blijkt in ieder geval dat

Dichtheid en groei arbeidsplaatsen naar afstand tot centrum en sector
Aandeel Rotterdammers in
Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.
werknemers bedrijven buiten
Groei arbeidsplaatsen 1989-2007
Index t.o.v. ring met hoogste dichtheid Rotterdam, per gemeente
Index 1989=1
Bron: CBS EBB. Bewerking: Bureau Louter.

het totaal aantal arbeidsplaatsen inderdaad in oostelijke richting sterker is gegroeid dan in westelijke richting.
Er is sprake van grote verschillen tussen sectoren. Voor kennisdiensten, openbaar bestuur en belevingsdiensten is de oriëntatie
op het centrum veel groter dan voor industrie, bouwnijverheid, groothandel en transport. In het algemeen geldt: hoe verder

Totaal

15280

van het centrum, hoe hoger de groei van het aantal arbeidsplaatsen. Dat geldt echter voor sommige sectoren in zeer sterke
mate (bouw, groothandel, transport), maar voor andere sectoren veel minder (bijvoorbeeld voor detailhandel; openbaar bestuur
groeide zelfs het sterkst in het centrum).
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Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

Arbeidsplaatsen per km² (Rijnmond = 1)
Arbeidsplaatsen per inw. (Rijnmond = 1)
Index arbeidsplaatsen 2007 (1989 = 1)
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8. RIJNMOND IN RINGEN EN WINDRICHTINGEN (VERVOLG)
De ontwikkeling van het aantal arbeidsplaatsen sinds het einde van de jaren tachtig vertoont grote verschillen tussen de 32
gebieden. In de eerste ring (minder dan een kilometer van het stadhuis) en de tweede ring (1 tot 3 kilometer van het stadhuis)
is het aantal arbeidsplaatsen vrijwel overal afgenomen. Uitzonderingen vormen de ‘WZW-richting’ in de eerste ring rond het
stadhuis (groei van kennisdiensten en belevingsdiensten) en de zuidoost richting in de tweede ring (Maasboulevard inde OZOrichting, met groei van kennisdiensten, en vooral, in ZZO-richting, de Kop van Zuid waar openbaar bestuur en onderwijs de
belangrijkste groeisectoren waren).
In de twee buitenste ringen was er maar één gebied waar het aantal arbeidsplaatsen afnam (de stadsrand van Rotterdam in
‘ZZW-richting’, met onder andere de Waalhaven. Verder nam het aantal arbeidsplaatsen overal toe, vooral in zuidelijke en oostelijke richting. In oostelijke richting gaat het daarbij voornamelijk om twee gebieden op de grens van Rotterdam en Capelle,
namelijk langs de A20/ Hoofdweg (en rond station Prins Alexander) en langs de A16 (Brainpark/ Rivium). Ten zuiden van Rotterdam is het aantal arbeidsplaatsen in Barendrecht sterk gegroeid en is het Distripark Eemhaven (gemeente Albrandswaard)
ontwikkeld.

De gemiddelde afstand tot het centrum is tussen 1989 en 2007
voor alle onderscheiden economische sectoren groter geworden, hoewel de mate waarin dat is gebeurd sterk verschilt.

Gemiddelde afstand arbeidsplaatsen tot centrum
Rotterdam (stadhuis)
Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

In het algemeen kan worden gesteld dat bedrijvigheid die

Afstand [km]

weinig ruimte per arbeidsplaats nodig heeft zich nog voor een
groot deel in en rond het centrum heeft weten te handhaven,

Industrie

maar dat bedrijvigheid die veel ruimte nodig heeft, die hinder

Bouwnijverheid

binnen woonwijken kan veroorzaken of waarvoor bereikbaarheid voor vrachtverkeer van belang is naar de stadsranden
(veelal naar bedrijventerreinen) en de zeehaventerreinen is
verplaatst. Dat geldt vooral voor industrie, bouwnijverheid,
groothandel en transport.
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Het ‘zwaartepunt’ per economische sector is berekend als de
Ontwikkeling arbeidsplaatsen in 32 gebieden,
1989-2007 (index 1989 = 1)

gemiddelde ligging van alle bedrijven in die sector in Rotterdam, gewogen met het aantal arbeidsplaatsen. Voor sectoren

Bron: BRZ. Bewerking: Bureau Louter.

met veel bedrijvigheid op de nieuwe zeehaventerreinen ligt
het zwaartepunt in sterke mate in westelijke richting. In het

1.59 of meer
1.21 tot 1.59
1.00 tot 1.21
0.88 tot 1.00
0.65 tot 0.88
minder dan 0.65

algemeen zijn de ‘materiaalgeoriënteerde’ sectoren industrie,
bouwnijverheid, groothandel, transport en facilitaire diensten
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(diensten-)sectoren zijn meer oostelijk georiënteerd en ook de
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Zwaartepunt arbeidsplaatsen in Rotterdam per sector
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CIJFERS 2007

VITALITEITSWEB CIJFERS 2007
Rotterdam

Amsterdam

Den Haag

Utrecht

Nederland

584.058

742.884

473.941

288.401

16.357.992

% aandeel 0 - 19 jarigen

22,7%

21,0%

23,2%

21,8%

24,1%

Gem. economische groei (‘02 - ‘06)*

% aandeel 20 - 64 jarigen

24,6%

22,2%

23,4%

26,1%

24,1%

% aandeel 65+ jarigen

50,6%

53,5%

50,5%

58,7%

46,5%

2.682,7

7.567,0

1.563,4

2.828,7

393,3

bevolkingsstructuur
bevolking (jan. ‘07)

bevolkingsdichtheid per km2 ‘07
% bevolkingsgroei ‘03-’07

-2,6%

0,9%

2,2%

8,8%

1,0%

45,7%

48,6%

45,6%

31,0%

19,4%

11,2

12,2

12,2

12,1

12,0

22.741

64.170

16.971

17.206

934.781

309.598

467.775

228.792

197.685

7.558.041

economie en productiestructuur
aantal vestigingen ‘06
aantal werkzame personen ‘06
fulltime werkzame personen per vestiging ‘06

12,9

6,4

12,6

10,2

7,0

32,7%

34,7%

28,6%

28,4%

46,7%

% banengroei ‘01-’06

-2,2%

3,2%

0,9%

-6,2%

% aandeel landbouw ‘06

0,1%

0,2%

0,3%

% aandeel industrie ‘06

8,2%

4,2%

% aandeel bouwnijverheid ‘06

5,6%

2,7%

13,3%

% aandeel horeca ‘06

Den Haag

Utrecht

16,3

12,9

10,3

16,2

1,9

3,3

2,1

1,1

Economische groei ‘06 *

2,9

2,7

2,8

4,4

Starterscoëfficiënt ‘06

5,7

6,6

6,4

7,4

Niveau arbeidsproductiviteit ‘05 *

86,2

87,6

79,4

82,3

Ondernemersvertrouwen (ERBO) ‘06

71,3

64,4

58,0

65,5

9,0

11,7

5,3

8,6

2,2-

3,2

0,9

6,2-

1,3

1,3

1,1

1,5

31,5

48,8

39,4

52,7

Aandeel stuwende arbeidsplaatsen ‘06

Aandeel toegevoegde waarde in nationale economie ‘05 *

Arbeidsmarkt
Werkgelegenheidsgroei (‘01 - ‘06)

% aandeel MKB in werkgelegenheid ‘06

% aandeel handel en reparatie ‘06

Amsterdam

Economie

% aandeel allochtonen 1-1-’07
gemiddeld inkomen per hoofd (x € 1.000) ‘04

Rotterdam

Werkgelegenheid / werkzame beroepsbevolking ‘06
Aandeel hoogopgeleiden in beroepsbevolking ‘05
Omvang beroepsbevolking ‘06 (x 1000)

262,0

380,4

229,9

142,0

Gemiddelde ontwikkeling beroepsbevolking (5 jr)

0,4

1,1

1,7

2,2

0,9%

Kortdurig baanlozen als aandeel beroepsbevolking (‘06)

3,1

2,9

3,5

2,4

0,2%

3,5%

Aandeel kortdurig baanlozen tov baanlozen totaal (juni ‘07)

21,3

29,6

38,4

33,4

3,8%

4,1%

11,9%

Aantal vacatures per 1000 werkenden (‘06)

29,2

41,6

32,6

37,2

2,5%

3,8%

6,3%

Participatiegraad (‘06)

65,0

70,4

70,0

69,1

14,4%

12,0%

14,1%

17,9%

17,6

18,1

17,6

16,7

9,7

5,8

11,0

8,7

291,0

269,0

177,0

151,0

Kennis en innovatie

3,3%

6,6%

4,0%

3,5%

4,1%

Levenlang leren ‘04

% aandeel transport en logistiek

11,5%

6,5%

8,5%

6,0%

6,3%

Aandeel hightech industrie in werkgelegenheid ‘05

% aandeel financ. & zakelijke diensten

22,0%

32,1%

19,7%

29,1%

17,9%

R&D intensiteit per gemeente ‘03

% aandeel kwartaire diensten

35,3%

33,2%

48,8%

38,7%

31,6%

R&D graad ‘05

1,6

1,6

1,6

1,8

5,9%

10,9%

6,1%

4,9%

6,6%

Aandeel kennisintensieve diensten ‘06

3,1

6,0

2,3

11,6

Ontwikkeling arbeidsproductiviteit (% groei per jaar, ‘95 - ‘05)

4,3

4,6

4,1

4,3

262,0

380,4

229,9

142,0

7.436,5

44,5%

52,6%

48,3%

50,5%

52,5%

7,0

9,4

14,9

2,0

8,6

7,4

6,2

5,1

6,1

Leegstand kantoorruimte (%) frictie 7% (jan ‘07)

13,1

11,3

19,4

9,9

65,0

70,4

70,0

69,1

67,5

Aandeel niet-verouderde opp. (excl. zeehaven)

26,0

58,0

44,0

37,0

31,5%

48,8%

39,4%

52,7%

31,1%

Aanbod kantoorruimte 1-1-’07 / gemiddelde opname ‘02 - ‘06

4,5

4,5

3,3

4,3

6,3

4,9

24,6

9,2

12,3

Verhouding totaal uitgeefbaar / totaal areaal ‘05

0,1

0,3

0,1

0,2

8.188

22.634

5.194

16.481

112.747

Aantal cultuurinstellingen / 100.000 inwoners ‘06

9,5

16,3

11,4

12,1

826

1.136

585

598

75.631

Aandeel toerisme in totale werkgelegenheid ‘05

5,1

9,5

5,2

4,4

19

75

12

53

4.284

22,5

34,0

25,0

36,7
10,0

% aandeel toerisme

arbeidsmarkt en kennis
beroepsbevolking x 1.000 (‘06)
% aandeel in totale bevolking
werkloosheidspercentage
netto participatiegraad
% aandeel hoger onderwijs in ber.bev. ‘05
hightech banen industrie ‘05
banen kennisintensieve diensten

fysieke infrastructuur
bruto oppervlak (ha) ‘05 (ex. zeehavens)
terstond uitgeefbaar (ha) ‘05 (ex. zeehavens)
uitgifte bedrijventerrein (ha) ‘05 (ex. zeehavens)

Ruimte voor bedrijvigheid
Voorraad terstond uitgeefbaar ‘05 / gemiddelde uitgifte ‘96-’05

Kwaliteit van het leven

Aandeel creatieve klasse in beroepsbevolking ‘06

2

10

-

16

567

Aantal bezoekers / inwoner ‘05

5,2

5,7

7,1

uitgifte tienjaarsgemiddelde (ha) ‘96-’05 (ex. zeehavens)

14,3

12,2

5,9

7,6

1.046,2

Groei woningaanbod (‘01 - ‘06)

0,6

2,5

5,6

7,9

opname kantooroppervlak (x 1.000 m2) ‘06

206

505

155

118

1.601

Percentage koopwoningen ‘06

31,4

22,0

46,5

53,8

9,9%

13,5%

2,9%

9,9%

9,1%

Percentage eengezinswoningen ‘06

140

180

146

138

141

304,2

219,4

98,2

99,3

41.528,0

waarvan % aandeel bebouwd ‘03

34,5%

34,8%

44,8%

36,5%

7,9%

waarvan % aandeel landbouw, natuur & recreatie ‘03

17,7%

26,8%

25,4%

43,3%

69,4%

% leegstand bij 7% frictie (1-1-’07)
gemiddelde huurprijs kantoren / m2 ‘06

woon- en leefmilieu
oppervlakte in km2 ‘07

15,1

25,6

50,5

544,0

930,0

530,0

Werkgelegenheidsaandeel ‘06

24,9

19,8

19,7

27,2

Werkgelegenheidsontwikkeling (‘02 - ‘06)

11,2

6,2

0,2

6,2

Toegevoegde waarde aandeel (‘01 - ‘05)

12,0

9,9

10,5

12,7

Maatschappelijke voorzieningen

waarvan % aandeel water ‘07

32,3%

24,3%

16,1%

4,0%

18,7%

totale woningvoorraad 1-1-’07

288.666

382.951

231.716

123.441

6.969.931

2,0

1,9

2,0

2,3

2,3

woningdichtheid (woningen / km2) 1-1-’07

1.402

2.303

2.811

1.295

206

% groei woningvoorraad ‘02-’07

0,8%

2,1%

4,4%

8,2%

3,9%

% groei woningvoorraad ‘06-’07

0,5%

0,3%

0,5%

2,2%

0,8%

gemiddelde woningbezetting (personen / woning) ‘07

27,8
323,0

Misdaadscore ‘06

Ontwikkeling toegevoegde waarde (‘99 - ‘05)

54,9

59,5

38,8

55,9

Aandeel hoogwaardige zorg ‘05

34,8

46,0

29,0

42,2

Aandeel hoogwaardig onderwijs ‘06

29,5

39,2

6,3

56,2

* Voorlopige cijfers
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GERAADPLEEGDE BRONNEN
• ABF-Research (2007), Rabomonitor april 2007. Delft.

• Jaarverslagen Nederlands universiteiten over 2006.

• Berenschot (2007), Buitenlandse investeerders zijn groeiversnellers voor de Nederlandse economie. Utrecht.

• Kamer van Koophandel Rotterdam (2007), Kwartaalmonitor 2 – 2007. Rotterdam.

• Bevolkingsregisters Gemeente Rotterdam, Amsterdam en Den Haag in 2007.

• Kamer van Koophandel Rotterdam (2007), Business Barometer 2e kwartaal 2007. Rotterdam.

• Bureau Louter (2007), Notitie monitor en werkgelegenheidsontwikkeling Rotterdam. Delft.

• Kamer van Koophandel Rotterdam (2007), cijfers faillissementen. Rotterdam.

• Centrum voor Werk en Inkomen (2007), Arbeidsmarktprognose 2007-2012. Amsterdam.

• Kamer van Koophandel Rotterdam(2007), Grootste buitenlandse werkgevers in de Rotterdamse regio 2007.

• Centrum voor Werk en Inkomen (2007), Kerncijfers Werkzoekenden september 2007.
• Centraal Bureau voor de Statistiek (2007), Regionale Rekeningen. Voorburg/Heerlen.
• Centraal Bureau voor de Statistiek (2007), De Nederlandse economie 2006. Voorburg.

Rotterdam.
• Kamer van Koophandel Rotterdam (2007), Grootste bedrijven in de Rotterdamse regio op basis van
maatschappelijk kapitaal. Rotterdam.

• Centraal Bureau voor de Statistiek (2007), Statline. Voorburg/Heerlen.

• Kamer van Koophandel Rotterdam (2007), Bedrijven met vestigingen in het buitenland

• DCMR Milieudienst Rotterdam/MSR (2007), Energiek in Rijnmond Energie: gebruikscijfers, beleidsdoelen,

• Locatus (2006), Basisregister verkooppunten. Woerden.

kansen in Rijnmond. Schiedam.
• DCMR Milieudienst Rotterdam/MSR (2007), Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam – Het milieu in de
regio Rotterdam 2007.
• DCMR Milieudienst Rotterdam/MSR (2007), Het milieu in de regio Rotterdam 2006. Rotterdam.
• Dynamis (2007), Sprekende cijfers – Kantorenmarkt eerste kwartaal 2007. Amersfoort.
• Dynamis (2007), Sprekende cijfers – Kantorenmarkten 2007. Amersfoort.

• Ministerie van Verkeer en Waterstaat (2006), MON AVV/Monitorrapportage verkeer en vervoer 
Zuid-Holland 2006. Den Haag.
• NRC Handelsblad (6 september 2007), Het creatieve wonder van Rotterdam – De aantrekkingskracht van
wat ooit een ‘saaie werkstad’ heette. Rotterdam.
• NRC Handelsblad (6 september 2007), Nederland als transportland onder druk – Polen wint snel terrein.
Rotterdam.

• Ecorys (2006), Kwalitatieve match bedrijventerreinen in Groot-Rijnmond. Rotterdam.

• OECD (2007), Randstad Holland, Netherlands. Parijs.

• Ernst & Young (2005), The Netherlands... taking care of the future – Netherlands Attractiveness Survey 2005.

• OECD (2007), Randstad Holland, Netherlands – Background report. Parijs.

Utrecht.
• Ernst & Young (2005), European headquarters: location decisions and establishing sequential company
activities. Utrecht.
• Etin Adviseurs (2007), Regionale cijfers beroepsbevolking. ‘s-Hertogenbosch.
• Gemeente Amsterdam/DSO (2007), Vestigingenregister. Amsterdam.
• Gemeente Rotterdam (2007), Rotterdam een sterk internationaal merk – Merkstrategie Rotterdam
(compilatie). Rotterdam.
• Gemeente Rotterdam/COS (2007), Feitenkaart – De Rotterdamse arbeidsmarkt per 1 januari 2007.
Rotterdam.
• Gemeente Rotterdam/OBR (2007), Werkgelegenheidsmonitor voorjaar 2007. Rotterdam.
• Gemeente Rotterdam (2007), Veiligheidsindex 2007. Rotterdam.
• Gemeente Rotterdam (2007), Actieprogramma Rotterdam Klimaat Initiatief, 2007.

• Bedrijvenregister Zuid-Holland. Schiedam.
• Rabobank Nederland (2007), Economisch Kwartaalbericht september 2007. Utrecht.
• Randstad Uitzendgroep (2007), De Rotterdamse arbeidsmarkt volgens Randstad – De ontwikkelingen op
de flexibele arbeidsmarkt als graadmeter. Rotterdam.
• Rabobank Nederland (2007), regionale Triple P Monitor. Utrecht.
• Rabobank Nederland (2007), Interactiemodel transactiestromen particulier-zakelijk. Utrecht.
• Rabobank Nederland (2007), Branche Informatie Rabobank. Utrecht.
• Rabobank Nederland (2004), Visie op internationalisering. Utrecht.
• RebelGroup Advisory/Buck Consultants International (2006), Economische betekenis van Nederlandse
zeehavens 2005. Den Haag.
• Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond (2007), Beleidsaanbevelingen van het Platform.
Rotterdam.

• Rotterdam Marketing (2007), cijfers hotelovernachtingen Rotterdam Marketing.

• Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond (2007), Werk in uitvoering, sfeerbeeld 2007. Rotterdam.

• Gemeente Rotterdam/COS (2007), Cijfers immigratie G4. Rotterdam.

• Regioplan (2005), Spannend Wonen? Woonwensen van expats in Randstad Holland. Amsterdam.

• Gemeente Rotterdam (2006), Rotterdam, Gateway to Europe – De koers naar 2030. Rotterdam.

• Ronald Wall/EUR (2007), Rotterdam International City? Rotterdam.

• Gemeente Rotterdam (2004), Rotterdam: Stad van de toekomst – Sterke stad in een welvarende regio.

• Ruimtelijk Planbureau (2007), Regionale kennisnetwerken en innovatie. Den Haag.

Rotterdam.

• Ruimtelijk Planbureau (2006), Vele steden maken nog geen Randstad. Den Haag.

• Havenbedrijf Rotterdam (2007), Stadshavens Rotterdam – Uitvoeringsprogramma 2007-2010. Rotterdam

• Ruimtelijk Planbureau (2005), Ruimtemonitor.nl. Den Haag.

• Havenbedrijf Rotterdam (2007), R&D-agenda – De innovatiestrategie van het Havenbedrijf Rotterdam.

• SenterNovem (2007), Focus op speur- en ontwikkelingswerk – Het gebruik van de WBSO in 2006. Zwolle.

Rotterdam.
• Havenbedrijf Rotterdam (2007), Bereikbaar – Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen aan een optimaal
bereikbare haven. Rotterdam.

• Stec Groep (2006), IBIS werklocaties. Nijmegen.
• Stichting Atlas voor gemeenten (2007), Atlas voor gemeenten 2007. Utrecht.
• TNO (2005), Creatieve industrie in Rotterdam. Delft.

• Havenbedrijf Rotterdam (2007), Jaarverslag 2006. Rotterdam.

• Vereniging van Kamers van Koophandel (2007), Mutatiebalans. Woerden.

• Havenbedrijf Rotterdam (2004), Havenplan 2020 – Kwaliteitshaven op stoom. Rotterdam.

• Wegener DM (2007), Anolis/Geodata. Nieuwegein.

• HWWI und Berenberg Bank (2006), Strategie 2030: Maritime Wirtschaft und Transportlogistik. Hamburg.

• Www.voetenbank.nl

• I&O-Research (2007), LISA Werkgelegenheidsregister. Enschede.
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PARTICIPANTEn en expertmeetings

Namens de 8 participanten hadden de volgende personen zitting in
de begeleidingsgroep
• DCMR Milieudienst Rotterdam dhr. A.E. Bouman
• Havenbedrijf Rotterdam mevr. N.C.A.M. Pieterse
• Kamer van Koophandel Rotterdam dhr. M.R. Rensma
• KPMG Rotterdam dhr. C.A.H. Briaire
• Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting dhr. P.J. van Nederpelt
• Rabobank Rotterdam dhr. H.A. van Klink
• Randstad Uitzendgroep Regio Rotterdam mevr. J.G. Bos (dhr. A.Groeneveld)
• Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijnmond dhr. R.F.A. Bitterlich

Deelnemers expertmeetings arbeidsmarkt en Rotterdam Internationale Stad
• American Internationale School of Rotterdam mevr. L Murphy
• Ahoy Rotterdam dhr. G.J.M.Th.C. van den Nieuwenhoff
• Chief Marketing Office mevr. K.F Tang
• CWI mevr. E.T.J. Gerrits
• Daadwerkt dhr. J.K.M. Broere
• Havenbedrijf Rotterdam mevr. N.C.A.M. Pieterse
• Jeugd Onderwijs en Samenleving mevr. D. Wind
• Kamer van Koophandel Rotterdam dhr. R. Baats
• KPMG Rotterdam dhr. C.A.H. Briaire
• Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting dhr. P.J. van Nederpelt
• Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam mevr. E.A. Jacobs
• Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam dhr. W. Kuiper
• Rabobank Rotterdam dhr. H.A. van Klink
• Regionaal Platform Arbeidsmarkt dhr. R.F.A. Bitterlich
• Rotterdam School of Management dhr. W. Koolhaas
• SMIT dhr. R. Kalis
• SoZaWe, JOS mevr. E.B. Slob
• SoZaWe dhr. M.F.G.J.M. Depla
• Yacht, VNO-NCW West mevr. M.S.M. Ruigrok

