Voorwoord
De Stadsregio Arnhem-Nijmegen is, ondanks de crisis van de afgelopen jaren, een economisch gezond gebied. Dat is een van de belangrijke conclusies van het onderzoek van de
economische denktank van de Rabobank1 naar de ‘economische conditie’ van deze regio.
Ook de toekomst ziet er niet ongunstig uit. In het gebied zijn alle elementen voor een concurrerende regio aanwezig: een gunstige ontwikkeling van de bevolking en van de werkgelegenheid, een over het algemeen financieel gezond bedrijfsleven, een relatief hoog opleidingsniveau van de beroepsbevolking en een uitstekende ligging binnen Nederland en Europa.
Maar uit het onderzoek blijkt óók dat vergelijkbare regio’s in het land nog beter presteren.
Regio’s als Eindhoven en Zwolle weten naar verhouding meer profijt te halen uit hun vestigingsfactoren. De ambitie van de regio Arnhem-Nijmegen om in 2020 de economisch best
presterende regio buiten de Randstad te zijn, is nog een grote uitdaging.
De Rabobanken Rijk van Nijmegen, Arnhem en omstreken en Oost Betuwe hebben op basis
van dit onderzoek en gesprekken met een aantal stakeholders een viertal uitdagingen voor
de economische toekomst van onze regio geformuleerd. We willen hiermee een bijdrage leveren aan de discussie hoe het nóg beter kan. De economische prestatie van de Stadsregio
krijgt in het onderzoek een rapportcijfer van 6,1 – iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
Maar voor ondernemers is ‘een zesje’ niet goed genoeg. Wat is er voor nodig om tot een 7
of zelfs een 8 te reiken? We gaan dat gesprek graag met u aan.
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Samenvatting en aanbevelingen
Economische en functionele positie van de Stadsregio ArnhemNijmegen
Terugblik
Een groot deel van de regio Arnhem-Nijmegen stond in de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw nog officieel te boek als ‘industriële regio in verval’. Sluiting en vertrek van een
groot aantal industriële bedrijven joeg de werkloosheid op tot gemiddeld vier procentpunten
boven het landelijk niveau. Met steun van Europa werden uiteenlopende projecten gestart
om de economische structuur van het gebied te versterken.
De buitengewoon magere economische prestaties waren ook aanleiding voor de gemeenten
in het gebied om elkaar op te zoeken en de onderlinge samenwerking te verbeteren. In
1994 leidde dit tot de oprichting van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, in 2006 omgedoopt
in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
Meer eensgezindheid
Hoewel er in de regio nog steeds grote onderlinge verschillen zijn – zowel tussen de regio’s
rond Arnhem en Nijmegen als tussen de grote en de kleinere gemeenten - is er wel degelijk
sprake van een grotere eensgezindheid en een toenemende verwevenheid van activiteiten
(wonen, winkelen, werken) die invloed hebben op de economische positie van het gebied.
Bestuurlijk zijn er de afgelopen jaren concrete afspraken gemaakt over onder andere de locaties en de omvang van nieuwe woongebieden en bedrijventerreinen, de infrastructuur
(verbreding A50, doortrekking A15, nieuwe stadsbrug bij Nijmegen) en het openbaar vervoer. De twintig gemeenten die ‘lid’ zijn van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben elkaar
op pragmatische wijze weten te vinden in hun samenwerkingsverband. Een groeiend aantal
organisaties – zoals de Kamer van Koophandel – heeft zich op de schaal van de Stadsregio
georganiseerd.
Stadsregio is kerngebied
In welke mate de regionale samenwerking hieraan een bijdrage heeft geleverd is niet te
meten, maar feit is dat de Stadsregio Arnhem-Nijmegen nu een van de economische kerngebieden van Nederland is. Met een totaal van 360.2682 banen is de regio inmiddels de zesde grootste ‘werkgever’ van Nederland, na de vier stedelijke agglomeraties in de Randstad
en de economisch succesvolle regio Eindhoven (Zuidoost- Noord-Brabant). Ook op het gebied van productie en investeringen staat de regio in de top tien van Nederland.
In het gebied zijn alle elementen voor een concurrerende regio aanwezig: een gunstige
ontwikkeling van de bevolking en van de werkgelegenheid, een relatief hoog opleidingsniveau van de beroepsbevolking en een gunstige ligging binnen Nederland en Europa die alleen maar wordt versterkt door de grootschalige verbetering van de infrastructuur. De grote
concentratie van arbeidskrachten en consumenten – het gebied telt inmiddels 736.0003 inwoners, een aantal dat naar verwachting nog tot 2040 zal groeien – is van groot belang

2 Stand januari 2011.
3 Stand januari 2011.
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voor de toekomst van de detailhandel, de horeca, de zakelijke dienstverlening, het onderwijs en de zorg.
Licht positief ‘Regio-effect’
Ook is duidelijk dat de Stadsregio een licht positief ‘regio-effect’ heeft. Op basis van de sectorstructuur van het bedrijfsleven zou een productiegroei van 2,5 procent verwacht mogen
worden. Door positieve regionale effecten is een productiegroei van 2,6 procent gerealiseerd. Waardoor dit precies wordt veroorzaakt is moeilijk aan te geven. Het feit dat een bepaalde regio ‘bovengemiddeld’ presteert kan zowel duiden op een gunstig ondernemersklimaat als op een gunstige ligging.
Dit positieve ‘regio-effect’ is overigens wel substantieel lager dan bijvoorbeeld de regio’s
Eindhoven en Zwolle hebben gerealiseerd. De ambitie van de regio Arnhem-Nijmegen om in
2020 de economisch best presterende regio buiten de Randstad te zijn, is dan ook nog lang
niet gerealiseerd.
Demografische ontwikkeling
Groei van de bevolking is van essentieel belang voor de vitaliteit van een regio. De omvang
van de bevolking bepaalt de afzetmarkt van het regionale bedrijfsleven en is het draagvlak
voor de detailhandel, de horeca en de woningbouw. Daarnaast is de demografische ontwikkeling van belang voor de beschikbaarheid van arbeidskrachten. Met ruim 736.000 inwoners
is de Stadsregio Arnhem-Nijmegen nu een van de grootste bevolkingsconcentraties buiten
de Randstad, vergelijkbaar met de agglomeratie rond Eindhoven.
Het afgelopen decennium was de groei van de bevolking, vooral dankzij binnenlandse migratie, in de Stadsregio met 5 procent vergelijkbaar met Gelderland en Nederland (4 procent). Deze groei kwam voornamelijk op het conto van de gemeenten Arnhem en Nijmegen.
De verwachting is dat de bevolking van de Stadsregio tot 2040 nog zal groeien, al wordt
deze groei niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende gemeenten. De prognoses geven
aan dat de komende tien jaar het aantal inwoners van Arnhem (+9 procent) en Nijmegen
(+7 procent) harder zal groeien dan in de meeste andere gemeenten. De helft van de gemeenten in de Stadsregio zal de komende tien jaar te maken krijgen met een krimp van
hun bevolking.
Niet alleen de omvang, ook de samenstelling van de bevolking is belangrijk voor bijvoorbeeld het aanbod van voorzieningen en de arbeidsmarkt. Nu is het aandeel ouderen in de
Stadsregio wat lager dan landelijk gemiddeld. Maar ook in deze regio moet rekening worden
gehouden met een stijging van het aandeel van 65-plussers ten opzichte van de potentiële
beroepsbevolking. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de arbeidsmarkt, vooral in sectoren die meer dan gemiddeld verantwoordelijk zijn voor de werkgelegenheid in dit gebied,
zoals het onderwijs en de zorg.
Werkgelegenheid
De werkgelegenheidsontwikkeling in regio Arnhem-Nijmegen is het afgelopen decennium
vergelijkbaar geweest met die in Gelderland en Nederland. Zij blijft daarmee achter bij de
werkgelegenheidsontwikkeling in de regio Groot-Amsterdam, maar is vergelijkbaar met e
groei van de werkgelegenheid in de regio’s Utrecht en Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven).
De gemeente Arnhem kende een werkgelegenheidsgroei van acht procent en Nijmegen van
negen procent.
5

Zorg sterkste groeier
De advies- en onderzoeksector van de zakelijke dienstverlening zorgde het afgelopen decennium voor een toename van ruim 6.000 banen. Ook het onderwijs creëerde ruim 5.000
banen voor de werknemers in de regio.
Het was vooral de zorgsector die de regio Arnhem-Nijmegen een flinke toename van de
werkgelegenheid bracht, maar liefst 22.000 banen kwamen er bij. De zorgsector is een belangrijke economische factor in de regio: ruim een op de vijf banen – 75.500 in totaal – is in
de zorg. Ter illustratie: de ziekenhuizen in Arnhem, Velp en Zevenaar bieden aan 6.000
mensen werk; het UMC St. Radboud heeft niet minder dan 10.000 werknemers. Circa de
helft van de banen in de zorg is in de curatieve gezondheidszorg te vinden (bijvoorbeeld
ziekenhuizen). De andere helft van de banen is te vinden in de verzorgende sfeer (care) zoals verpleging- en verzorgingshuizen en de begeleiding van lichamelijk en geestelijk gehandicapten. In de sector ‘maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting’ (zoals gehandicaptenzorg en jeugdzorg) is het aantal banen in relatieve zin met 70 procent het hardst
gegroeid.
De groei van het aantal banen verschilde overigens sterk per sector. In sommige sectoren
nam het aantal banen flink af, bijvoorbeeld in de landbouw, industrie, de bouw en bij financiële instellingen.
Gemeten in werkgelegenheid is de meeste economische activiteit te vinden in de gemeenten
Arnhem en Nijmegen. Van de ruim 360.000 banen in de regio zijn er ruim 200.000 in een
van beide gemeenten. Op grote afstand volgen Wijchen, Overbetuwe en Rheden met een
werkgelegenheid van tussen de 16.000 en 18.000 banen.
Woningmarkt
Het merendeel (circa 60 procent) van de inwoners van het gebied woont niet in een van
beide grote steden, maar in de gemeenten daar omheen. De Stadsregio heeft circa 315.000
woningen, waarvan er 180.000 (57 procent) in de koopsector en 135.000 (43 procent) in de
huursector. In vergelijking met de provincie Gelderland en Nederland heeft de Stadsregio
relatief weinig koopwoningen. Kenmerkend voor de woningmarktregio’s Arnhem en Nijmegen is de hoge kwaliteit van de woonomgeving. De aanwezigheid van twee middelgrote steden - en alle voorzieningen die daarbij horen – maken de Stadsregio een aantrekkelijk
woongebied.
Volgens de huidige voorspellingen van de demografische ontwikkeling van het gebied zijn er
in de periode 2010-2020 26.000 nieuwe woningen nodig. De gemeenten hebben onderling
afgesproken dat de helft van de nieuwe woningen in het betaalbare koop- of huursegment
vallen.
Verhuisbewegingen
Bij verhuizing blijft het merendeel van de bevolking (80 procent) in de Stadsregio wonen.
Hierbij valt vooral de sterke ontwikkeling van het gebied tussen Arnhem en Nijmegen
(Overbetuwe) op: een vijfde deel van alle verhuizers uit de Stadsregio trekt hierheen. Een
op de zes inwoners met verhuisplannen wil de Stadsregio helemaal verlaten, maar aan de
andere kant kende de regio tussen 2000 en 2008 nog steeds een vestigingsoverschot.
De dynamiek op de woningmarkt wordt sterk beïnvloed door de leeftijdssamenstelling van
de bevolking. Jongvolwassenen en starters – 25 tot 34 jaar – zijn de meest beweeglijke
6

groep op de woningmarkt. In de komende decennia zal hun aandeel in de bevolking verder
afnemen en het aandeel van ouderen juist toenemen. Daardoor zal het aantal verhuizingen
waarschijnlijk gaan dalen.
Verhuizingen tussen de centrum- en de randgemeenten komen veelvuldig voor. Rheden en
Westervoort trekken bijvoorbeeld veel voormalige inwoners van Arnhem en ongeveer een
kwart van de verhuizers naar Beuningen, Groesbeek, Heumen en Ubbergen komt uit Nijmegen.
Tussen de beide centrumsteden is weinig uitwisseling: Arnhemmers gaan niet snel in Nijmegen wonen of andersom. Er is sprake van twee woningmarktregio’s binnen de Stadsregio: Arnhem en omgeving en Nijmegen en omgeving.
Detailhandel
Met een belang van 10 procent in de totale Nederlandse werkgelegenheid is de detailhandel
eveneens van grote economische betekenis. Het aanbod van winkelruimte is in de afgelopen
jaren gestaag gestegen. Dat komt niet alleen doordat in deze economische moeilijke tijd
winkeliers hun activiteiten staken, maar ook omdat het aanbod is toegenomen. Zo is alleen
al in Zevenaar de winkelvoorraad in 2010 meer dan verdubbeld.
De leegstand in de winkelmarkt is weliswaar beduidend lager dan in de kantorenmarkt,
maar de verhuur van vrijkomende winkels wordt steeds lastiger. De gemiddelde leegstand
in de regio Arnhem-Nijmegen bedroeg in 2011 circa 9 procent en lag daarmee op het landelijke gemiddelde. Randgemeenten hebben te maken met een hoger leegstandspercentage
dan de gemeenten in de stedelijke zone (Wijchen-Nijmegen Overbetuwe/Lingewaard- Arnhem-Duiven).
Evident is dat de meeste winkels in de beide grote steden te vinden zijn en een verzorgende
functie hebben voor het hele omringende gebied. De detailhandel in Arnhem telt in totaal
bijna 282.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak (wvo). Ongeveer 38 procent daarvan is
in gebruik door de modebranche. Nijmegen kent met 231.000 vierkante meter een wat kleiner winkelvloeroppervlak. Ongeveer 35 procent daarvan is in gebruik door de branche ‘in en
om het huis’, terwijl de modebranche het grootste aantal winkels heeft.
In verhouding tot het aantal inwoners heeft Arnhem naar verhouding een groot winkelapparaat: per 1.000 inwoners telt deze gemeente duidelijk meer winkeloppervlakte dan gemiddeld in sterk stedelijke gemeenten. Nijmegen kent naar verhouding juist een relatief klein
winkelapparaat.
Koopkrachtbinding
In verstedelijkte gebieden is de mate waarin consumenten hun bestedingen in de eigen gemeente doen doorgaans relatief groot. Dat beeld wordt bevestigd in de Stadsregio. Arnhem
en Nijmegen kennen een koopkrachtbinding van 74 respectievelijk 77 procent, gevolgd door
de gemeenten Beuningen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland en Overbetuwe
(tussen de 70 en 76 procent). Bewoners van gemeenten als Mook en Middelaar, Ubbergen
en Rijnwaarden zijn, behalve voor de dagelijkse boodschappen, vooral op andere winkelcentra georiënteerd.
De detailhandel in Arnhem en Nijmegen is aantrekkelijk voor consumenten uit de omringende gemeenten. Respectievelijk 32 en 22 procent van alle winkelbestedingen komt van consumenten van elders. In de meeste gevallen gaat het overigens om consumenten die rela7

tief dicht bij een van de steden wonen (maximaal 30 autominuten). Alleen de modebranche
kent een groter ‘verzorgingsgebied’.
Maar gemeenten buiten de ‘grote steden’ profiteren wel degelijk ook van de koopkracht van
Arnhemmers en Nijmegenaren. Zo zijn de gemeenten Overbetuwe, Rheden en Renkum ook
aantrekkelijke winkelbestemmingen voor Arnhemmers. Opvallend is dat ook Doetinchem
(niet behorend tot de Stadsregio Arnhem-Nijmegen) voor inwoners van Arnhem een aantrekkelijke winkelstad blijkt, evenals voor inwoners van Doesburg en Montferland.
Het Nijmeegse winkelpubliek is eveneens van belang voor de buurgemeenten. Circa 20 procent van de koopkrachttoevloeiing naar Heumen komt uit Nijmegen, voor Beuningen is dat
13 procent.
Niet alleen het ‘rivier overschrijdend’ winkelgedrag tussen de subregio’s Arnhem en Nijmegen is van beperkte aard; ook over de landsgrens vloeit er heen en weer relatief weinig
koopkracht af. Inwoners van de Kreis Kleve doen iets vaker boodschappen over de grens
dan andersom.

Vitaliteit van het bedrijfsleven
Inleiding
Op basis van verschillende indicatoren is een beeld verkregen van de vitaliteit van het bedrijfsleven in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het blijkt dat het regionale bedrijfsleven in
2011 conform het landelijk gemiddelde heeft gepresteerd. Zowel de winstgroei, productiegroei, investeringsgroei als arbeidsvolumegroei lag iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Tevens kent het bedrijfsleven een goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie en een
hoog rendement op het eigen vermogen. Per sector zijn wel behoorlijke verschillen. Vooral
de detailhandel en de bouw voelen momenteel de laagconjunctuur in de bedrijfskas.
De zorg is in vele opzichten de meest vitale sector te noemen. De groei van de werkgelegenheid en de productie zal in deze sector door de sterk vergrijzende bevolking ook de komende jaren doorzetten.
Aan de andere kant is de arbeidsproductiviteit in de regio lager dan gemiddeld. Dat zegt
overigens niets over de arbeidsmoraal, maar eerder over de sectorstructuur. De arbeidsintensieve zorgsector heeft immers een lagere productiviteit dan de kapitaalintensieve industrie.
Toch is de arbeidsproductiviteit voor de toekomst een belangrijk aandachtspunt aangezien
we met minder mensen dezelfde welvaart moeten zien te creëren. Innovatie en vernieuwing
zijn hiervoor de sleutelwoorden. Gezien de relatief hoge investeringsbereidheid van het regionale bedrijfsleven, mogen we verwachten dat dit ‘fit’ zijn van ondernemingen zich in de
toekomst zal uitbetalen.
Analyse economische prestatie
De economische prestatie wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Het ‘rapportcijfer’ voor de
economische prestatie van het bedrijfsleven in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen komt uit op
een 6,1. Dit moet worden vergeleken met het cijfer 6 dat de gemiddelde prestatie van het
Nederlandse bedrijfsleven verbeeldt. De veertig regio’s in Nederland scoren tussen de 5 en
de 7. De regio Arnhem-Nijmegen laat regio’s als Eindhoven, Utrecht, Flevoland, Zwolle en
8

Amsterdam echter voor zich. Bij het analyseren van de economische prestatie is zowel gekeken naar conjunctuurgevoelige indicatoren (economische groei) als naar structuurindicatoren (economische kracht).
Economische kracht
Het Rendement op Eigen Vermogen ligt in de Stadsregio met 18,7 procent ruim boven het
landelijk gemiddelde van 11,7 procent en werd in dit gebied vooral gerealiseerd door de industrie, de groothandel en de detailhandel. Ook de investeringsratio – het deel van de bruto
toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd – was met 20,5 procent in de Stadsregio wat
hoger dan gemiddeld. De arbeidsproductiviteit lag in 2011 in de Stadsregio met € 79.000
bruto toegevoegde waarde per fte lager dan gemiddeld in Nederland (€ 88.000). Ook de
werkgelegenheidsfunctie van het regionale bedrijfsleven was met 81 banen voor elke 100
leden van de beroepsbevolking lager dan gemiddeld in Gelderland en Nederland. In de gemeenten Arnhem, Duiven en Nijmegen was de werkgelegenheidsfunctie overigens weer hoger dan gemiddeld.
Economische groei
Landelijk steeg de winst van bedrijven in 2011 met 3,3 procent (in 2010 was dit nog 12,8
procent!). In de regio Arnhem-Nijmegen steeg de winst met 3,9 procent (8,2 procent in
2010).
De winst van de detailhandel in de Stadsregio daalde harder dan landelijk het geval was
(-7,1 procent versus -6,6 procent). Ook de bouwsector had het in 2011 zwaar en moest een
winstdaling van 17 procent verwerken. Daarentegen behaalde de logistieke sector in de regio met 17,7 procent een hogere winstgroei dan in Nederland (13,4 procent) evenals de
zorgsector (7,5 procent tegenover 7,1 procent landelijk).
De productiegroei steeg in 2011 voor de Stadsregio als geheel met 2,6 procent; evenveel
als het landelijk gemiddelde. De bouw kreeg vorig jaar te maken met een krimp van de productie en in de detailhandel bleef de groei beperkt tot 0,2 procent.
Was er in 2010 nog sprake van een beperkte krimp van de investeringen (- 0,2 procent), in
2011 stegen de investeringen op landelijk niveau met 3,9 procent. In de regio ArnhemNijmegen stegen de investeringen met 4 procent. De werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven, die in 2010 nog kromp, groeide in 2011 in de Stadsregio met een bescheiden
0,2 procent; iets hoger dan het landelijk gemiddelde (0,1 procent). Hiervoor was vooral de
zorgsector verantwoordelijk. In sectoren als de bouw, de financiële sector, de overheid, het
onderwijs, maar ook de zakelijke dienstverlening kromp het arbeidsvolume opnieuw.
Financiële positie bedrijfsleven
De financiële positie van het regionale bedrijfsleven is redelijk gezond. Met een liquiditeit
van 126 procent (landelijk: 109 procent) en een solvabiliteit (verhouding eigen en vreemd
vermogen) van 32 procent (landelijk: 29 procent) lijkt het bedrijfsleven in de Stadsregio
nog redelijk wat vlees op de botten te hebben.
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Business-to-business
Ondanks globalisering en de groei van de internationale handel, vindt het grootste deel van
de handelsstromen tussen bedrijven onderling nog altijd dichtbij huis plaats. Opvallend is,
dat in de Stadsregio bedrijven naar verhouding veel inkopen doen buiten hun eigen gemeente.
De regio als geheel haalt per saldo meer euro’s binnen als er elders worden uitgegeven en
fungeert dus als inkoopregio voor bedrijven van buiten de regio.
Vanuit Arnhem e.o. vindt circa 12 procent van de inkooprelaties plaats met bedrijven op de
Veluwe en circa 15 procent met bedrijven in de Achterhoek. Het bedrijfsleven in Nijmegen
e.o. heeft een andere regionale oriëntatie dan haar collega’s in Arnhem e.o.. NoordoostNoord-Brabant blijkt een aantrekkelijke zakenpartner, circa 11 procent van de handelsstroom vanuit Nijmegen e.o. gaat naar deze Brabantse regio.
Bedrijvendynamiek
Ondernemerschap is van belang voor de economische groei in Nederland. Vele partijen zoals
de overheid, Kamer van Koophandel, banken en ondernemersorganisaties proberen door
fiscale regelingen, bedrijfskredieten en andere vormen van ondersteuning het ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Het afgelopen decennium is vooral de sterke toename van
de Zelfstandige Zonder Personeel niemand ontgaan. Het blijkt dat het aandeel starters in de
periode 2001-2009, over het algemeen ZZP’ers, in de regio Arnhem-Nijmegen lager ligt dan
in Nederland (7,4 procent versus 8 procent). Wel zijn er gemiddeld meer startende ondernemers in Arnhem-Nijmegen dan in de provincie Gelderland.

Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT)
Vanuit de onderzoeksresultaten, conclusies en gesprekken kunnen uitdagingen voor de lange termijn worden geformuleerd. Deze uitdagingen zijn gebaseerd op het heden (bestaande
sterkten en zwakten) en ontwikkelingen (kansen en bedreigingen) die zich in de toekomst
kunnen voordoen en waarop geanticipeerd kan worden. Daarom beginnen we met deze factoren, de zogenoemde SWOT (sterkten, zwakten, kansen, bedreigingen), om aansluitend de
uitdagingen te formuleren. De kansen zijn de inspiratie en motivatie om met elkaar verder
te gaan en allianties te vormen. We zijn echter terughoudend geweest met de gedetailleerde uitwerking daarvan, omdat deze uiteindelijk in het veld – soms per situatie verschillend
en in afstemming met betrokkenen moeten worden ingevuld.
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Sterkten
- Een van de economische kerngebieden
van Nederland
- Grote quartaire sector
- Strategische ligging binnen Nederlands
transportnetwerk (HSL-Arnhem, A12,
water)
- Nabijheid van vliegvelden (Eindhoven
en Weeze)
- Het aantal banen per hectare is half
tot tweemaal zo groot als gemiddeld
- Toenemende verwevenheid van activiteiten (wonen, winkelen, werken)
- Positief regio-effect
- Een van de grootste bevolkingsconcentraties buiten de Randstad
- Hoger opleidingsniveau dan in Gelderland en Nederland
- Hoge kwaliteit van de woonomgeving
- Bij verhuizing blijft het merendeel van
de bevolking (80 procent) in de Stadsregio wonen. Hierbij valt vooral de
sterke ontwikkeling van het gebied
tussen Arnhem en Nijmegen
(Overbetuwe) op
Groeicijfers bedrijfsleven

Zwakten
- Grote quartaire sector
- Werkloosheid afgelopen decennium
structureel boven het provinciaal en
landelijke niveau
- Aandeel starters ligt over het algemeen
lager dan in Nederland
- Op het gebied van economische prestatie scoren concurrerende regio’s als
Eindhoven, Utrecht, Flevoland, Zwolle
en Amsterdam beter
- Lagere arbeidsproductiviteit dan
gemiddeld
- Lagere werkgelegenheidsfunctie dan
gemiddeld (tov beroepsbevolking)
- Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven
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Kansen
- Concurrentiepositie vraagt regionaal
maatwerk
- Vergroten van arbeidsmarktkansen
voor hoogopgeleiden uit de eigen regio
- Groei van de zorg, zowel in termen
van productie als in termen van werkgelegenheid
- Stimuleren van de verbinding tussen
onderzoek en onderwijs en bedrijfsleven, teneinde de vermarkting van
producten en diensten te verbeteren
- Duurzaamheid in de bedrijfsvoering
personeelsbeleid, verminderen van
CO2-uitstoot (energie, transport,
nieuwe werken), ketenintegratie, productieprocessen, visievorming
- ‘Zachte’ vestigingsplaatsfactoren zoals
hoogopgeleide beroepsbevolking en
beschikbaarheid van kennis worden in
de toekomst steeds belangrijker om
als concurrerende regio te functioneren (be good and tell it!)
- Betaalbare huisvesting kunnen blijven
aanbieden in het huur- en koopsegment
- Integratie van de twee marktgebieden
(Arnhem e.o. en Nijmegen e.o.) op het
gebied van wonen, werken, winkelen
en handelsstromen
- Door terugtreden van Stadsregio en
gemeenten wordt er ruimte geboden
voor nieuwe samenwerkingsverbanden

Bedreigingen
- Vergrijzing en ontgroening
- Helft van de gemeenten zal de komende
tien jaar te maken krijgen met een
krimp van hun bevolking
- Vergrijzing op de woningmarkt, het
aantal verhuizingen zal waarschijnlijk
gaan dalen (vooral in de randgemeenten)
- Leegstand in de winkel- en kantorenmarkt (vooral in de randgemeenten)
- Tekort aan technisch personeel
- Wanneer de rivieren de bestuurlijke en
economische grens blijven
- Geen regionale afstemming voor vastgoedbeleid en structurele visie op leegstand. Overschot van kantoorruimten.
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Vier uitdagingen voor de toekomst
Inleiding
De algemene conclusie is dat de Stadsregio Arnhem-Nijmegen in economisch opzicht het
afgelopen decennium redelijk tot goed heeft gepresteerd. De grote problemen van de jaren
tachtig en negentig van de vorige eeuw lijken goeddeels overwonnen. De economische
prestaties schommelen nu al een flink aantal jaren keurig rond het landelijk gemiddelde, of
stijgen daar iets boven uit.
Ook de vooruitzichten zijn zeker niet ongunstig: de regio kent een relatief jonge en hoog
opgeleide beroepsbevolking, het totaal aantal inwoners zal naar verwachting nog blijven
groeien, de infrastructuur raakt steeds beter op orde en de quartaire sector (onder andere
zorg en onderwijs) is een belangrijke banenmotor gebleken die nog steeds groeit.
De relatieve positie van de regio binnen Nederland is fors verbeterd. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat andere regio’s buiten de Randstad, zoals Zwolle en vooral Eindhoven, een relatief sterkere ontwikkeling hebben doorgemaakt.
Zeker gezien de economische crisis waarin Nederland zich al geruime tijd bevindt is het
daarom de vraag of alle potenties die de regio zonder enige twijfel heeft voldoende tot ontwikkeling zijn gekomen en op welke onderdelen verbetering mogelijk is. Op basis van het
onderzoek en de daarmee samenhangende gesprekken die gevoerd werden met diverse
stakeholders liggen er vier uitdagingen te wachten.

1.

Haal meer profijt uit de schaalgrootte van het gebied

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen is een van de economische kerngebieden van Nederland.
Met een totaal van ruim 360.000 banen is de regio de zesde grootste ‘werkgever’ van Nederland. Ook op het gebied van productie en investeringen staan we in de top tien van Nederland. En met ruim 736.000 inwoners is de Stadsregio Arnhem-Nijmegen een van de
grootste bevolkingsconcentraties buiten de Randstad, vergelijkbaar met de agglomeratie
rond Eindhoven.
Analyse van het koopgedrag van consumenten, de pendel tussen wonen en werken, de verhuizingen binnen het gebied en de handelsstromen tussen bedrijven maken echter duidelijk,
dat er in economisch opzicht nog steeds sprake is van twee gescheiden marktgebieden: de
regio Arnhem en de regio Nijmegen. Het gebied functioneert nog lang niet als één economisch geheel (daily urban system). Een woningzoekende uit de regio Nijmegen gaat niet
snel in de Liemers naar een huis kijken. Arnhemmers gaan niet vaak winkelen in Nijmegen
of Wijchen. De meeste handelscontacten tussen bedrijven beperken zich tot de eigen deelregio en de oriëntatie van werkzoekenden reikt al evenmin over Rijn en Waal.
Ook in de externe profilering van het gebied is er geen sprake van een sterke samenhang.
Een eenduidig economisch profiel van de Stadsregio is niet te geven.
De uitdaging waar we in dit gebied voor staan, is om deze gescheiden markten meer als een
geheel te laten functioneren. Zodat ondernemers meer profijt kunnen halen uit de schaalgrootte van de Stadsregio.
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2.

Investeer in de arbeidsmarkt

In de concurrentie tussen regio’s zal het aanbod van arbeid – kwantitatief en kwalitatief –
een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Het ‘menselijk kapitaal’ wordt voor de concurrentiekracht van de regio net zo belangrijk als goede wegen en woningen. Werkgevers moeten
nieuwe werknemers de komende jaren uit een steeds kleinere vijver van arbeidskrachten
selecteren. Babyboomers verlaten de arbeidsmarkt en de huidige potentiële beroepsbevolking is te klein om deze grote groep te vervangen. Vooral in sectoren als zorg en onderwijs
zal een grote vervangingsvraag ontstaan. In totaal verlaten de komende tien jaar in deze
regio circa 45.000 mensen (de huidige 55-plussers) de arbeidsmarkt. In de meest vergrijsde sectoren (onderwijs en zorg) is dat meer dan één op de vijf werknemers.
Deze ontwikkeling vraagt om een stevige human capital agenda. Een plan waarmee overheden, onderwijs en ondernemers samen zorg dragen voor voldoende en goed gekwalificeerde
werknemers. Het arbeidsmarktvraagstuk moet op regionale schaal worden aangepakt.

3.

Stimuleer ondernemerschap en innovatie

Het onderzoek laat een behoorlijke vitaliteit van het bedrijfsleven zien. Maar in vergelijking
met concurrerende regio’s is het aantal startende ondernemers laag en blijven nieuwe bedrijven betrekkelijk klein. Ook het aantal octrooiaanvragen en het aandeel banen in Research & Development blijven achter bij regio’s als Eindhoven en Delft.
Er is al een aantal initiatieven om innovatie te stimuleren en de uitwisseling van kennis tussen onderwijsinstellingen en ondernemingen te bevorderen, zoals Stichting Kiemt en Gelderland valoriseert!. Maar de indruk van veel gesprekspartners is dat hier nog een schepje
bovenop moet om het competitief klimaat in de regio te versterken.
De Stadsregio heeft zowel een universiteit als een groot aantal HBO-instellingen in huis.
Toch hebben stakeholders de indruk dat de uitwisseling tussen deze kennisorganisaties en
het bedrijfsleven nog meer nieuwe, commerciële producten kan opleveren. Met name het
MKB is gebaat bij een verbetering van de kennisuitwisseling. Een breed, laagdrempelig kennisplatform kan een bijdrage leveren aan het stimuleren van innovatie en ondernemerschap.

4.

Zet de regionale samenwerking voort

De economische prestaties van het bedrijfsleven in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen
schommelen al jaren keurig op, of iets boven het landelijk gemiddelde. Winstgroei, productiegroei, investeringsgroei en groei van het arbeidsvolume waren iets hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Ook heeft het bedrijfsleven een goede liquiditeits- en solvabiliteitspositie
en een hoog rendement op het eigen vermogen. Per sector zijn er overigens wel behoorlijke
verschillen. Vooral de detailhandel en de bouw voelen momenteel de laagconjunctuur in de
bedrijfskas.
De economische positie van de Stadsregio is aanmerkelijk verbeterd ten opzichte van de
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Toen stond een groot deel van het gebied
nog officieel te boek als ‘industriële regio in verval’ en lag de werkloosheid gemiddeld vier
procentpunten boven het landelijk niveau. Die achterstand mag dan weggewerkt zijn; de
economische crisis dwingt ons opnieuw een verbeteringsslag te maken.
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De samenwerking in de Stadsregio heeft onmiskenbaar vruchten afgeworpen. De vraag is
nu niet of, maar hoe we samen verder gaan. De problematiek van de groeiende leegstand
van kantoren en winkelruimtes kan alleen effectief worden bestreden op een schaal die de
gemeentegrenzen overstijgt. Ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de woningmarkt, de valorisatie van kennis en het stimuleren van ondernemerschap vragen om een
regionale aanpak. De economische biotoop van burgers en bedrijven stopt immers niet bij
de gemeentegrens.
Het debat over de toekomst van de Stadsregio moet niet beperkt blijven tot bestuurlijke
thema’s. Ondernemers moeten het voortouw nemen om de economische ontwikkeling hoog
op de agenda te krijgen.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond

De regio Arnhem-Nijmegen behoort tot een van de kernregio’s van ons land en heeft de
ambitie om haar positie als sterke regio buiten de Randstad verder uit te bouwen. Dankzij
het aanwezige potentieel, maar zeker ook door de effectieve samenwerking van de betrokken gemeenten en andere partijen in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is inmiddels sprake
van een sterke en geprofileerde regio, die werkt aan haar toekomst. Dat, gecombineerd met
een strategische ligging in het Nederlandse en Europese transportnetwerk, een hoog arbeidspotentieel en hoogwaardige kenniscentra, kan de Stadsregio ook economisch zeer vitaal en (inter)nationaal concurrerend maken.
Vanuit haar coöperatieve en commerciële doelstellingen willen de Rabobanken Arnhem en
Omstreken, Rijk van Nijmegen en Oost Betuwe in de regio, c.q. hun werkgebied investeren.
Naast reguliere dienstverlening willen zij dat doen door mee te werken aan profilering, kennisuitwisseling te stimuleren, richting te geven voor de agenda voor de middellange termijn
en in meer algemene zin mensen en partijen met elkaar te verbinden. Om hieraan invulling
te geven, hebben de initiatiefnemers Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland gevraagd om een regionaal-economisch onderzoek uit te voeren.
Het doel van de studie kan als volgt worden geformuleerd:
Inzicht bieden in de functie en positie van de regio om op grond daarvan bijdragen
te kunnen leveren aan de versterking ervan (en van de actoren in het gebied).

Sinds 1 januari 2006 bestaan in Nederland op basis van de ‘Wijzigingswet WGR-plus’ acht
stadsregio’s, waaronder ook de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Stadsregio’s zijn bijzondere
samenwerkingsverbanden van gemeenten, die zich in vrijwel alle gevallen bevinden rond
een of meer grote kerngemeenten. De Stadsregio Arnhem-Nijmegen omvat 20 gemeenten
(Arnhem, Beuningen, Doesburg, Duiven, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Millingen aan de
Rijn, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Ubbergen, Westervoort, Wijchen en Zevenaar).
Haar belangrijkste doelstelling bestaat uit het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners, ondernemers en bezoekers, met als ambitie het behouden en versterken van een krachtige, herkenbare identiteit en het versterken van de kwaliteit van de
bestaande ruimte. Dit richt zich op vier hoofdthema’s.
1. Economie: het versterken van het economisch vestigingsklimaat in (inter)nationaal perspectief, waarbij de potenties van de stuwende werkgelegenheid worden uitgebuit.
2. Mobiliteit: het verbeteren van de bereikbaarheid in het regionale kernnet van
(snel)wegen en OV, waarbij de mobiliteit per auto, trein, bus en de fiets beter met elkaar worden geïntegreerd.
3. Landschap: het vergroten van de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van het landelijk
gebied voor natuur en recreatie.
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4. Wonen: het verbeteren van de kwaliteit van het wonen in stad, dorp en landelijk gebied,
waarbij de relaties met landschap, bereikbaarheid en voorzieningen kwaliteitsfactoren
zijn.4
Kaart 1: onderzoeksgebied
Veluwezoom

Liemers

Overbetuwe

Zuidwaal

4 Bron: Regionaal Plan Stadsregio 2005-2020.

17

2

Stadsregio Arnhem-Nijmegen in de
Nederlandse context

De regio Arnhem-Nijmegen is een verstedelijkt gebied aan de grens met Duitsland en ligt
daardoor langs de belangrijke transportader A12. Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen is
een belangrijke economische motor van Gelderland. De regio heeft door haar strategische
ligging tussen de Randstad en het Ruhrgebied een sterke nationale maar ook internationale
focus. Dit wordt ondersteund door de aanwezige water- weg- en railverbindingen, het HSLstation in Arnhem en de nabijheid van de vliegvelden bij Eindhoven, Schiphol, Weeze en
Düsseldorf. Er zijn sterke relaties met het Ruhrgebied, de Noordvleugel van de Randstad via
het WERV-gebied5, de Zuidvleugel via de A15/Betuwelijn en met BrabantStad.6
De regio Arnhem-Nijmegen kunnen we bestuurlijk gezien betitelen als Stadsregio ArnhemNijmegen. In Nederland opereren acht stadsregio’s met eigen taken, bevoegdheden en budgetten. Dit zijn de acht belangrijkste stedelijke gebieden met in totaal 112 gemeenten en
6,5 miljoen inwoners. Binnen de stadsregio’s werken de gemeenten met elkaar samen aan
de ontwikkeling en uitvoering van beleid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met overheden,
maatschappelijke organisaties en marktpartijen.
Inmiddels heeft het kabinet Rutte besloten om de stadsregio’s (WGR-plus) af te schaffen.
Voor de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen betekent dit dat de taken,
bevoegdheden en geldstromen uit de wet WGR-plus van de regio overgaan naar de provincie. Echter, de Kamer heeft nog geen officieel besluit genomen over de positie van de stadsregio’s. Over de positie van de stadsregio’s zal daarom waarschijnlijk pas in 2013 een besluit worden genomen.
Binnen de Stadsregio Arnhem-Nijmegen wordt gestreefd naar een samenhangend geheel.
De steden Arnhem en Nijmegen zijn onderdeel van een stedelijk netwerk, waarvan ook de
grotere en kleine dorpen steeds meer deel zijn gaan uitmaken. Op het niveau van de regio
ontwikkelt men een stedelijk kerngebied: een min of meer verstedelijkte, samenhangende
zone die zich uitstrekt van Zevenaar via Arnhem en Nijmegen tot aan Wijchen. De ontwikkeling van dit stedelijk kerngebied dient een groeiende ruimtelijke samenhang en verwevenheid van steden en dorpen binnen de Stadsregio te creëren.7
Tot op heden is een groot deel van de relaties nog geconcentreerd op het niveau van de regio (forensenstromen, woningmarkt, arbeidsmarkt). Er ontwikkelen zich echter steeds meer
en intensievere netwerkrelaties op een grotere schaal. Bijvoorbeeld met Ede-Wageningen,
Brabantstad, de Stedendriehoek, Twente, de Euregio, Nordrhein-Westfalen, met de HSLsteden en via de in de regio gevestigde multinationals ook met plekken buiten Nederland.8

5 WERV is de benaming voor een regionaal stedelijk netwerk. Het bestaat uit de gemeenten Wageningen, Ede,
Rhenen en Veenendaal.
6 Bron: Stadsregio Arnhem-Nijmegen (2011). Van Koers naar Keuze. Integrale visie op de gebundelde kracht van
stad en land.
7 Bron: Regionaal Plan Stadsregio 2005-2020.
Bron: www.stadsregios.nl
8 Bron: Regionaal Plan Stadsregio 2005-2020.
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2.1

Concurrentiepositie binnen Nederland (en Europa)

De Nederlandse overheid streeft ernaar de concurrentiekracht van Nederland te versterken.
Om dit te bereiken heeft de overheid ingezet op de verdere ontwikkeling van topsectoren en
topregio’s. Doel hiervan is om de economische groei te bevorderen en het innovatiepotentieel te verhogen. Nijmegen is met de topsector ‘lifesciences’ tot een van de topregio’s van
Nederland benoemd. Dit betekent dat het beleid erop gericht is om de (internationale) bereikbaarheid van de regio te verbeteren, het stimuleren van de concentratie van bedrijven
en dat de aanwezige kennisinstellingen hun kennis beschikbaar stellen voor uitwisseling met
het bedrijfsleven.
Ook op Europees niveau zijn ambities geformuleerd voor de concurrentiekracht van
regio’s van de EU. Economische activiteiten concentreren zich steeds meer in agglomeraties
en ruimtelijke clusters. Economische groei is immers ingebed in regionale economieën en
dus afhankelijk van regionale kenmerken. Voor de belangrijkste Europese regio’s is de verwachting dat clusters en agglomeraties de rol overnemen van landen als motor van de economie. Economische concurrentie speelt zich daarmee steeds nadrukkelijker af tussen regio’s en agglomeraties in plaats van tussen landen.
Het Planbureau voor de Leefomgeving9 stelt in haar onderzoek dat beleid dat de internationale concurrentiepositie van specifieke sectoren in Nederlandse regio’s wil verbeteren,
maatwerk dient te zijn. De belangrijkste factoren die samenhangen met de concurrentiepositie van regio’s zijn namelijk sector- én regiospecifiek. Zoals de economische structuur,
aanwezigheid van een hoog opgeleide beroepsbevolking, een betere toegankelijkheid tot
belangrijke informatie, een goede (fysieke en digitale) infrastructuur, meer en betere toeleveranciers, de aanwezigheid van kennisinstellingen, en een in het algemeen meer ‘competitief klimaat’ (regionale cultuur). 10 De regio Arnhem-Nijmegen voldoet hieraan op het merendeel van de punten. Aan een betere infrastructuur wordt gewerkt.
De meeste Nederlandse regio’s hebben vaak grote buitenlandse regio’s als hun internationale concurrenten. De omvang van een agglomeratie is dus een belangrijke concurrentiefactor. Deze kan worden beïnvloed door concentratie van bedrijvigheid, het bevorderen van de
lokale clusteroriëntatie of een betere fysieke verbinding tussen regio’s. Het hangt af van de
regio en/of de sector welke van deze onderliggende factoren van belang is. Een goede connectiviteit, ofwel verbinding, tussen regio’s zowel binnen als buiten Nederland is van belang
voor de bedrijvigheid. Dat komt doordat de productiestructuur van bedrijvigheid in Nederland relatief open is en afhankelijk van een netwerk van toeleveranciers uit andere regio’s
dan die waarin een bedrijf gevestigd is. Een goede (fysieke en functionele) verbinding tussen Nederlandse regio’s is noodzakelijk voor het creëren van economisch grotere marktgebieden en bevordert een goede concurrentiepositie.

9 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (2011). De concurrentiepositie van Nederlandse regio’s. Regionaaleconomische samenhang in Europa.
10 Bron: Planbureau voor de Leefomgeving (2011). De concurrentiepositie van Nederlandse regio’s. Regionaaleconomische samenhang in Europa.
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Volgens het Planbureau heeft Nederland eerder behoefte aan beleid gericht op regionaaleconomische diversificatie dan aan beleid gericht op concentratie of clustervorming. Zowel
clusters (concentratie van bedrijvigheid met toeleverings- en uitbestedingsrelaties) als concentratie zijn namelijk geen kenmerkende eigenschappen van Nederlandse regio’s.
Concreet werken drie factoren concentratie van economische activiteit in de hand11: markttoegang en minimalisering van transportkosten voor bedrijven, de voordelen van variëteit
(in aanbod van arbeid, producten en kennis) voor producenten en lagere zoekkosten voor
consumenten. Tevens blijkt dat de bereikbaarheid voor het woon-werkverkeer binnen een
regio, en niet die tussen regio’s, het meest bijdraagt aan agglomeratievorming en dus aan
de nationale economische groei. De grootste bijdrage wordt verwacht in de regio’s Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen, de regio rond Breda en Zuid-Limburg.
Aandeel van de Stadsregio in de productie, investeringen en werkgelegenheid van
Nederland
Binnen Nederland is de Randstad de productiemotor. De drie grootstedelijke regio’s GrootAmsterdam, Groot-Rijnmond en Utrecht zijn samen verantwoordelijk voor 30 procent van
de productie en 30 procent van de investeringen. Daarnaast is circa een kwart van de landelijke werkgelegenheid in deze drie regio’s te vinden.
Van de veertig regio’s in Nederland staat Arnhem-Nijmegen op de zevende plaats in het
aandeel dat zij heeft in de landelijke investeringen. Zij staat op de tiende plek voor wat betreft het aandeel in de landelijke productie. Van de ruim 8 miljoen banen in Nederland bevinden zich er ruim 360.000 in de regio Arnhem-Nijmegen. Zij is daarmee de zesde werkgelegenheidsregio in Nederland. Groot-Amsterdam, Utrecht, Groot-Rijnmond, Zuidoost-NoordBrabant en Agglomeratie ’s-Gravenhage bezetten de top-5 plekken van werkgelegenheidsregio’s. Er is hier sprake van een groot aantal inwoners en banen, een groot en gevarieerd
aanbod van voorzieningen op het gebied van winkels, onderwijs, onderzoek, cultuur, zorg
en een hoog opleidingsniveau. Bovengenoemde regio’s vervullen een werkgelegenheidsfunctie, met een grote inkomende pendelstroom. De werkgelegenheid is in deze regio’s in
de afgelopen jaren bovendien hard gegroeid. De activiteiten die verantwoordelijk zijn voor
de omvangrijke recente banengroei in ons land, zoals de financiële en zakelijke dienstverlening, logistiek, vrije tijdsactiviteiten en gezondheidszorg, nemen er een groot deel van de
werkgelegenheid voor hun rekening. Niet alleen deze, maar praktisch alle activiteiten, lieten
hier een hoger tempo van banengroei zien dan landelijk het geval was. Dit duidt erop dat
deze regio’s voor een breed spectrum aan activiteiten een gunstige vestigingsplaats zijn. Zij
vertonen dan ook een zichzelf versterkende groei. Daarnaast nam dankzij de binnenlandse
migratie ook de bevolkingsomvang in deze regio’s relatief sterk toe. 12

11 In het ruimtelijk-economische model RAEM (Ruimtelijk Algemeen Evenwichtmodel Nederland). Bron:
(Universiteit Utrecht, 2010). F. van Oort e.a.. Clusters en netwerkeconomie in de noordvleugel van de Randstad.
12 Bron: Rabobank (2010). Demografische krimp: de nieuwe realiteit in perspectief.
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Kaart 2: spreiding werkgelegenheid

Voor de bevolking woonachtig in de regio is het van belang in welke mate het bedrijfsleven
werkgelegenheid kan aanbieden. Hierbij zien we dat in de Randstad en aan de noordoostelijke kant van de Randstad de inwoners meer banen binnen goed bereikbare afstand tot hun
beschikking hebben dan in het noorden, oosten en zuiden van Nederland.
Kaart 3: werkgelegenheidspotentiaal
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2.2

Structuur of vestigingsklimaat

Toe- of afname van de werkgelegenheid is in de eerste plaats het resultaat van het presteren van individuele ondernemingen. Daarnaast worden de economische structuur en het
vestigingsklimaat van belang geacht. De invloed van de sectorstructuur en de combinatie
van ondernemerschap en vestigingsklimaat kan worden onderscheiden met behulp van een
zogenaamde shiftshare-analyse.
Een shift-shareanalyse zet de economische groei in een gebied af tegen de landelijke groei
en legt het verschil uiteen in een sectorale en een locatiefactor. De sectorale factor verbeeldt de economische structuur, de aard van de regionale economie die ten grondslag ligt
aan de ontwikkeling. Deze is in een gebied bijvoorbeeld zwak als sectoren die landelijk
slecht presteren er sterk aanwezig zijn. De locatiefactor geeft het verschil weer tussen de
groei van sectoren in een gebied en de landelijke groei van die sectoren. Als sectoren in een
regio sterker groeien dan landelijk, duidt dit op een gunstige ligging of op een gunstig ondernemingsklimaat in die regio, bijvoorbeeld qua bereikbaarheid, aanbod van arbeid en
kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. Ook kan een rol spelen dat de ondernemingen in die regio beter zijn toegerust op de uitdagingen die de concurrentie hun stelt. Hoe
dan ook, de regio groeit sterker dan op grond van de sectorstructuur mag worden verwacht.
Voor de regio Arnhem-Nijmegen zien we dat op basis van de sectorstructuur een productiegroei van 2,5 procent verwacht mag worden. Echter, door positieve regionale effecten is er
een productiegroei van 2,6 procent gerealiseerd. Voor onderstaande getoonde regio’s zien
we dat ze allemaal een positief regionaal effect hebben op de productiegroei. Vooral
Utrecht, Flevoland en Zuidoost-Noord-Brabant hebben een gunstig regionaal vestigingsklimaat. Bij de regio’s aan de randen van het land, zoals in Groningen, delen van Friesland en
Drenthe, Kop van Noord-Holland, IJmond en Zeeland zien we juist negatieve regionale effecten op de productiegroei.
Figuur 2.1: Sector/regio-effect productiegroei
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2,7

2,8

Wanneer we voor de Stadsregio het regio-effect over de afgelopen vijf jaar bekijken, dan
zien we dat deze constant een licht positieve factor is geweest in de productiegroei (met
uitzondering van 2008). De gemeenten Arnhem en Nijmegen scoren verschillend op het regio-effect. De afgelopen vijf jaar heeft Arnhem een negatief tot neutraal regio-effect gehad
op de productiegroei. In Nijmegen zien we juist dat het de regionale kenmerken zijn die een
positief effect hebben op de productiegroei. Desondanks zien we dat het regio-effect van
Arnhem en Nijmegen in vergelijking met bijvoorbeeld Eindhoven en Zwolle een stuk lager is.
Tabel 1: Vestigingsklimaat
Vestigingsklimaat in drieën
Nationaal

Regionaal

Lokaal

Macro-economische structuur Omvang afzetmarkt

Bereikbaarheid en parkeren

Afzetmarkt

Omvang arbeidsmarkt

Beschikbaarheid bedrijfshuisvesting

Fiscaal regiem

Beschikbaarheid kennis

Veiligheid

Wet- en regelgeving

Aanwezigheid toeleveranciers Communicatie
Woon- en leefklimaat
(Inter)nationale ligging

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn er verschillende aspecten die van invloed zijn
op het vestigingsklimaat en het regionale effect daarvan op het bedrijfsleven. Bevolkingsomvang en -ontwikkeling zijn belangrijke aspecten van het regionale vestigingsklimaat. De
aanwezigheid van een groot aantal consumenten en de groei van dit aantal maakt een gebied aantrekkelijk voor activiteiten die voorzien in de – al dan niet dagelijkse – behoeften
van deze consumenten. Dergelijke ‘bevolkingsvolgende’ activiteiten zijn te vinden in de detailhandel, horeca, zakelijke diensten, openbaar bestuur, onderwijs en zorg. Dat houdt in
dat vele – maar niet alle – activiteiten in deze sectoren ‘bevolkingsvolgend’ zijn.
Een sterke groei van de regionale afzetmarkt kan ervoor zorgen dat de groei van de werkgelegenheid sterker is dan op basis van de structuur mag worden verwacht. De bevolkingsvolgende activiteiten zullen dan immers sterker in omvang toenemen dan verwacht werd
omdat de bevolking sterker groeit dan landelijk het geval is. In de afgelopen jaren was dit
het geval aan de oostflank van de Randstad. Deze regio’s kenden dankzij hun aantrekkelijke
woon- en leefklimaat een sterke bevolkingsgroei.
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Box 1: Nederlands vestigingsklimaat
Nederland wist in 2010 115 buitenlandse investeringsprojecten aan te trekken. Het gaat
hierbij concreet om het opzetten van bepaalde faciliteiten in ons land; zoals een hoofdkantoor, een verkooporganisatie of een logistiek centrum. Nederland staat daarmee op
de achtste plaats in de lijst van Europese landen die de meeste investeringen hebben
aangetrokken. Nederland is na het Verenigd Koninkrijk en Ierland het land met de
meeste investeringen in hoofdkantoren. Ondanks de reputatie van Nederland als ‘Gateway to Europe’ is een sterke daling in het aantal investeringen in logistieke faciliteiten
waargenomen: van 23 naar 12. Nederland heeft duidelijk last van de toegenomen internationale concurrentie, vooral uit Frankrijk, Duitsland en België.
Nederland lijkt een nieuwe niche gevonden te hebben en wordt in toenemende mate
belangrijk als vestigingsland voor internet data centers: het aantal investeringen is ten
opzichte van 2009 verdubbeld. Bedrijven uit de Verenigde Staten zijn in aantal nog altijd verreweg de grootste buitenlandse investeerders in ons land. Het aantal investeringsprojecten uit de Verenigde Staten blijft toenemen. Daarnaast neemt het belang van
investeringsprojecten uit India toe. India heeft China ingehaald en staat op een zesde
plaats van landen die investeren in Nederland. In de Randstad en met name in de regio
Amsterdam (inclusief Schiphol) vinden de meeste buitenlandse investeringen plaats.
Uit onderzoek blijkt dat beslissers van buitenlandse bedrijven Nederland als een aantrekkelijk vestigingsland zien voor het opzetten of uitbreiden van een vestiging. Dit betreft voornamelijk investeringen in marketing & saleskantoren (30 procent), maar ook
logistieke centra (18 procent), productiefaciliteiten en hoofdkantoren (beide 11 procent). De meest genoemde investeringsregio’s zijn Amsterdam (18 procent) en Rotterdam (11 procent). De perceptie van de meeste internationale beslissers ten aanzien van
het Nederlandse vestigingsklimaat is dat het stabiel is. Een andere indicatie voor de
aantrekkelijkheid van Nederland is dat 67 procent van alle ondervraagden vindt dat Nederland zich goed positioneert als een ‘Global City Region’. In de ogen van internationale beslissers beschikt Nederland over een aantal sterke punten. Dat betreft onder andere het leefklimaat, de sociale stabiliteit en de telecommunicatie- en transportinfrastructuur. Ook de Nederlandse cultuur wordt internationaal als een van de sterke punten gezien, evenals de duidelijkheid en stabiliteit ten aanzien van politiek en wet- en regelgeving.
Duitsland wordt in toenemende mate door de ondervraagden gezien als de belangrijkste
concurrent voor Nederland, op grote afstand van andere potentieel concurrerende landen. Duitsland wordt ook genoemd als land waarvan men overweegt om er (delen van)
Nederlandse activiteiten naar toe te verplaatsen. Andere landen die in dit verband genoemd worden zijn India, Zwitserland, Spanje, Polen en Letland.
Redenen voor deze overweging zijn kostenbesparingen, het aanboren van nieuwe of het
uitbreiden in bestaande markten en belastingvoordelen. Bij de keuze voor vestiging in
Nederland spelen de Nederlandse steden en de projecten en initiatieven die zij ondernemen om buitenlandse investeerders aan te trekken een belangrijke rol. Daarbij wordt
de lijst aangevoerd door ‘innovatieve businessparken’.
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Verder worden internationale promotiecampagnes genoemd als een initiatief dat veel
bijdraagt aan aantrekkelijkheid en zichtbaarheid in het buitenland. Hetzelfde geldt voor
grote infrastructurele projecten.
Amsterdam en Rotterdam worden genoemd als de twee meest aantrekkelijke Nederlandse steden. De locatiefactoren die daarvoor verantwoordelijk zijn, zijn transport- en
logistieke infrastructuur, kwaliteit van leven en de binnenlandse markt. In de ogen van
potentiële investeerders blijft Nederland onverminderd aantrekkelijk als toegangspoort
tot de Europese markt. Daarnaast zien zij een leidende rol voor Nederland op het gebied
van duurzame technologie en voor diensten met een hoge toegevoegde waarde. Kansen
liggen er rondom het stimuleren en verbeteren van onderzoek, ontwikkeling en onderwijs, onder meer ten aanzien van duurzame ontwikkeling. Met name de sectoren logistiek en distributie, ICT, duurzame technologie, financiële dienstverlening en zakelijke
dienstverlening worden gezien als leidend voor de groei van de Nederlandse economie
in de komende 2 jaar.
Bron: Ernst & Young (2011). Heeft Nederland haar kansen benut? Barometer Nederlands vestigingsklimaat
2011.

Bron: Planbureau voor de leefomgeving (2011). Deconcurrentiepositie van Nederlandse regio’s.
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3

Sociaal-economische ontwikkeling en structuur

3.1

Demografische kenmerken

Bevolkingsontwikkeling
Het monitoren van de bevolkingsontwikkeling is om diverse redenen van belang. In de eerste plaats vormt de bevolking in een gebied de afzetmarkt voor het regionale bedrijfsleven.
Een afnemende of toenemende bevolking en een veranderende bevolkingssamenstelling
vergt namelijk een aanpassing van het bedrijfsleven in de producten en diensten die zij
aanbiedt. Daarnaast fungeert de bevolking ook als arbeidskracht en is daarom voor het bedrijfsleven een essentiële factor voor de ontplooiing van economische activiteiten. Bij onvoldoende arbeidskrachten in de eigen regio zal het bedrijfsleven dus naar alternatieven moeten zoeken. Ook de woningbouw en het draagvlak voor voorzieningen zijn gebaseerd op de
(verwachte) bevolkingsontwikkeling in een regio.
De regio Arnhem-Nijmegen heeft in totaal ruim 736.000 inwoners13. Van hen woont ruimt
40 procent in de gemeenten Arnhem (148.000) en Nijmegen (164.000). Binnen Nederland
staat Nijmegen op de tiende plek van gemeenten met de meeste inwoners en Arnhem op de
veertiende plek. Sinds 2000 is in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen de bevolking met 5 procent gegroeid. De bevolkingsontwikkeling in de regio is daarmee vergelijkbaar met de bevolkingsontwikkeling in Gelderland en Nederland (beiden 4 procent). In de leeftijdsgroep
15-24 jaar zien we voor de steden Arnhem en Nijmegen een flink vestigingsoverschot. Deze
jongvolwassenen trekken naar de regio om te gaan studeren. Na de studie trekken deze
studenten veelal naar andere steden om te wonen en te werken, getuige het grote vertrekoverschot in de leeftijdsgroep 25-34 jaar. Dat Arnhem en Nijmegen echte studentensteden
zijn, uit zich ook in het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. De regio ArnhemNijmegen heeft een gemiddeld hoger opgeleide beroepsbevolking dan Gelderland en Nederland. In de provincie Gelderland en Nederland is circa een derde van de beroepsbevolking
hoogopgeleid. In de regio Arnhem-Nijmegen is dit ruim 40 procent.

13 Stand 1 januari 2011.
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Figuur 3.1: Bevolkingsontwikkeling (index 2000 = 100)
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Op basis van de bevolkingsontwikkeling in het verleden en de bekende migratiepatronen,
kunnen we becijferen hoe deze ontwikkeling er de komende decennia naar verwachting uit
zal zien. Voor de totale bevolkingsomvang geldt dat deze tot 2040 nog zal groeien. Wel zijn
er grote verschillen waarneembaar in het tempo van de bevolkingsgroei, zoals figuur 3.2
uitwijst. Wanneer we naar de onderliggende afzonderlijke gemeenten binnen de Stadsregio
kijken, dan zien we dat de helft van de gemeenten14 hun bevolking de komende tien jaar al
zien afnemen. Arnhem en Nijmegen zijn de grootste groeiers in deze met respectievelijk 9
en 7 procent bevolkingsgroei de komende tien jaar.
Figuur 3.2: Bevolkingsprognose tot 2040
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Bron: Primos 2011
14 Rozendaal, Montferland, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Doesburg, Beuningen, Heumen, Groesbeek, Millingen en Mook en Middelaar.
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In het kader van de bevolkingsontwikkeling is de verhouding tussen de verschillende leeftijdsgroepen van belang voor het aanbod van voorzieningen, de woningbehoefte, woningtypen en het aanbod op de arbeidsmarkt. Het aandeel ouderen is op dit moment in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen vergelijkbaar met Nederland. Wel zal de grijze druk ook in deze regio in de toekomst verder toenemen (zie figuur 3.3). Dat betekent dat het aandeel 65plussers ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking groeit, wat negatieve gevolgen
heeft voor de regionale arbeidsmarkt. Het aandeel van het economisch actieve deel van de
bevolking zal wat kleiner zijn en daardoor zal ook het arbeidspotentieel voor het verlenen
van zorg aan de vergrijzende bevolking relatief klein zijn. Landelijk zullen in 2030 tegenover
100 leden van de potentiële beroepsbevolking bijna 40 65-plussers staan. De regio ArnhemNijmegen levert een vergelijkbaar beeld op.
Figuur 3.3: Aandeel 65+ t.o.v. potentiële beroepsbevolking
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Box 2: Bevolkingsontwikkeling en werkgelegenheidsontwikkeling
De regionale verschillen in bevolkingsgroei in ons land zijn het gevolg van de verschillen
in de positie die regio’s in de nationale economie innemen. De migratie tussen regio’s
bepaalt in grote mate de regionale bevolkingsontwikkeling. Bij deze binnenlandse migratie speelt de beschikbaarheid van werk een belangrijke rol. De werkgelegenheid is
echter, evenmin als de bevolking, gelijkmatig over het land gespreid. Daarnaast hangen
de ontwikkeling van de bevolkingsomvang en de werkgelegenheid in grote mate samen.
Nederland maakte in de afgelopen decennia een stormachtige banengroei door. Tal van
nieuwe economische activiteiten kwamen tot bloei en dankzij deze vernieuwing van de
economische structuur, en door de liberalisering van de economie, nam de vraag naar
arbeid sterk toe. In deze vraag kon worden voorzien door de groei van de
(beroeps-)bevolking en door de toename van de arbeidsparticipatie. Het tempo van de
banengroei was het hoogst in de Noordvleugel en in de noordoostelijke en zuidoostelijke
flanken van de Randstad, en beduidend lager in een aantal regio’s in het noorden en
oosten en in het zuidwesten van het land. Daarmee lieten ook de bevolkingsgroei en de
werkgelegenheidsgroei een vergelijkbaar ruimtelijk patroon zien. De overeenkomst in
de spreiding van de bevolking en de werkgelegenheid over het land houdt echter niet in
dat de omvang van de beroepsbevolking en het aantal banen in elke regio even groot
zijn. Werkgelegenheid in de ene regio kan goed vanuit een andere regio bereikbaar zijn
en deze bereikbaarheid is in de afgelopen decennia door de verbreiding van het autobezit en de opkomst van het telewerken sterk toegenomen. Als gevolg daarvan werd de
ruimtelijke binding tussen woon- en werkplaats minder sterk en werd het woon- en
leefklimaat belangrijker bij de keuze van de woonplaats. De beroepsbevolking hoeft zich
dus niet (meer) te vestigen in de regio waar deze werkgelegenheid zich bevindt, maar
kan ook een regio als woonplaats kiezen met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en
van waaruit het werk toch goed bereikbaar is. Voor mensen die niet (meer) werken
hoeft de bereikbaarheid van werkgelegenheid zelfs helemaal geen rol meer te spelen bij
de keuze van de woonplaats. Het woon-werkverkeer overschrijdt dan ook steeds meer
de regionale grenzen.
Bijna een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking werkt inmiddels buiten de regio
waar zij woonachtig is. Regio’s specialiseren zich daardoor, al naar gelang zij als vestigingsplaats vooral aantrekkelijk zijn voor bedrijvigheid of vooral voor bewoners, als
centrum van werkgelegenheid of juist als woongebied. Regio’s vervullen dus een eigen
rol in de economie en deze rol bepaalt of de regio inwoners aantrekt of juist niet. Deze
rol als centrum van werkgelegenheid of als woongebied kan in de loop van de tijd echter
veranderen. Daardoor kan ook de aantrekkelijkheid van een regio voor vestiging vanuit
andere regio’s wijzigen.
Bron: Rabobank (2010). Demografische krimp: de nieuwe realiteit in perspectief.
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3.2

Werkgelegenheid

In 2010 bedroeg de beroepsbevolking15 van de Stadsregio ruim 342.500 personen. Van hen
woont ruim 45 procent (155.000 personen) in Arnhem en Nijmegen.
Productiestructuur
Het totale aantal banen in de Stadsregio bedraagt 360.268.16 De gemeenten Arnhem en
Nijmegen nemen ruim 200.000 banen voor hun rekening. Op lange afstand volgen Wijchen,
Overbetuwe en Rheden met een werkgelegenheid van tussen de 16.000 en 18.000 banen.
De sectorstructuur (hier gemeten in termen van werkgelegenheid) geeft aan welke typen
bedrijvigheid de economie overheersen. Zo zagen we in Nederland de afgelopen decennia
een grote verschuiving van productiesectoren (industrie, landbouw) naar dienstverlenende
sectoren. Maar de regionale verschillen binnen Nederland zijn groot. We kunnen immers nog
steeds typische agrarische en industrieregio’s aanwijzen.
Figuur 3.4: Sectorstructuur (aandeel banen per sector,
2011)
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In vergelijking met Nederland is in de regio Arnhem-Nijmegen de landbouw en de bouw ondervertegenwoordigd. De publieke sector zoals het onderwijs en de overheid zijn in deze
regio juist meer vertegenwoordigd dan in Gelderland en Nederland. De Hogeschool ArnhemNijmegen en de Radboud Universiteit in Nijmegen trekken veel studenten aan en zijn een
grote werkgever in de regio. Ook de zorgsector heeft een veel groter belang in de regionale
economie dan in Gelderland en Nederland. De zorgsector in regio Arnhem-Nijmegen biedt
aan circa 75.500 mensen werk en is daarmee de belangrijkste sector voor de regionale arbeidsmarkt. Het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, Kliniek Velp en het ziekenhuis in Zevenaar
bieden bijvoorbeeld aan 6.000 mensen werk. In Nijmegen zijn het UMC St. Radboud (bijna
10.000 medewerkers), Sint Maartenskliniek en het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis grote
werkgevers. Voor de innovativiteit van een regio zijn onder andere het aandeel banen in ICT
15 Beroepsbevolking: personen van 15-64 jaar die tenminste 12 uur per week werken.
16 Stand 1 januari 2011.
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en research en development van belang. Deze blijven in de Stadsregio achter bij Delft en
Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven).
Figuur 3.5: Sectorstructuur (aandeel banen per sector,
2011)
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Werkgelegenheidsontwikkeling
De ontwikkeling van de werkgelegenheid is een belangrijke graadmeter voor de stand van
de (regionale) economie. De werkgelegenheidsontwikkeling in regio Arnhem-Nijmegen is
het afgelopen decennium vergelijkbaar geweest met die in Gelderland en Nederland. Zij
blijft daarmee achter bij de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio Groot-Amsterdam,
maar is vergelijkbaar met de groei van de werkgelegenheid in de regio’s Utrecht en Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven). In het afgelopen decennium is het aantal banen in de regio met circa 40.000 toegenomen (van ruim 320.000 in 2000 tot ruim 360.000 in 2011).
Een toename van 11 procent. De gemeente Arnhem had een werkgelegenheidsgroei van 8
procent en Nijmegen van 9 procent.
De groei van het aantal banen in de regio verschilde sterk per sector. In sommige sectoren
nam het aantal banen flink af, bijvoorbeeld in de landbouw, industrie, de bouw en bij financiële instellingen. Terwijl in andere sectoren het aantal banen juist sterk toenam. De adviesen onderzoekssector van de zakelijke dienstverlening zorgde het afgelopen decennium voor
een toename van ruim 6.000 banen. Maar ook het onderwijs creëerde ruim 5.000 banen
voor de werknemers in de regio. Vooral de zorgsector zorgde in de regio Arnhem-Nijmegen
voor een flinke toename van de werkgelegenheid, maar liefst 22.000 banen kwamen er bij.
Van het totaal aantal banen in de zorg valt circa de helft in de gezondheidszorg, ruim een
kwart in de verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting en een kwart in de
maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting. In laatstgenoemde subsector is het
aantal banen het afgelopen decennium in relatieve zin het meest toegenomen (bijna 70 procent).
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Figuur 3.6: Werkgelegenheidsontwikkeling
(index 2000 = 100)
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Niet-werkende werkzoekenden
Binnen de Eurozone behoort Nederland tot de landen met de laagste werkloosheid. Binnen
Nederland zijn er echter grote verschillen waar te nemen. Om de werkloosheid in de regio
Arnhem-Nijmegen in kaart te brengen maken we gebruik van de cijfers van het UWV Werkbedrijf. Hierdoor krijgen we een goed beeld van het aantal niet-werkende werkzoekenden in
de regio en in welke mate dit van het landelijke beeld afwijkt. Uit onderstaande figuur blijkt
dat de afgelopen acht jaar in de regio Arnhem-Nijmegen de werkloosheid structureel boven
het provinciaal en landelijk niveau zat. Van de niet-werkende werkzoekenden in de regio
Arnhem-Nijmegen is het merendeel 45 jaar of ouder. Dit is conform het landelijke beeld.
Laagopgeleiden vormen de hoofdmoot van degenen die werk zoeken. Het gros van alle
werkzoekenden heeft binnen een jaar een baan gevonden.
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Figuur 3.7: Werkloosheid (niet-werkende werkzoekenden t.o.v. beroepsbevolking 15-64 jaar), 2003-2011
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Bron: UWV Werkbedrijf, bewerking Rabobank

Arbeidsparticipatie
De arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces. De netto arbeidsparticipatiegraad17 ligt in regio Arnhem-Nijmegen rond het Gelderse en
landelijk gemiddelde (bijna 67 procent). De arbeidsparticipatie van mannen is in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hoger dan die in Nederland, terwijl dat van de vrouwen juist lager
ligt dan die van de gemiddelde Nederlandse vrouw. In het algemeen wordt een hoge arbeidsparticipatie door de meeste politieke partijen belangrijk gevonden, onder meer om de
kosten van de vergrijzing te betalen. Factoren die bijdragen aan een lagere arbeidsparticipatie zijn onder meer een lange studieduur, veel arbeidsongeschikten (onder andere mensen in de WAO, Wajong), weinig tweeverdieners en een hoge werkloosheid (mensen die een
Werkloosheidsuitkering, wachtgeld of bijstand ontvangen).

3.3

Arbeidsmarkt in 2013

In deze paragraaf schetsen we op hoofdlijnen de gevolgen van de economische ontwikkelingen voor de regio Arnhem-Nijmegen op korte termijn. Daarvoor gaan we in op de verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid, beroepsbevolking en de werkloosheid en vergelijken deze met Nederland.
De werkgelegenheidsontwikkeling loopt altijd wat achter op het verloop van de conjunctuur.
De verwachtingen tijdens de recessie waren dat de Nederlandse arbeidsmarkt het zwaar te
verduren zou krijgen. De arbeidsmarkt bleek zich echter relatief goed staande te houden.
Maar het afgelopen jaar is er een kink in de kabel gekomen en de vooruitzichten zijn allerminst rooskleurig. Naar verwachting krimpt het aantal banen in 2012 met 1 procent ten opzichte van 2011. Ook in 2013 wordt nog eens een krimp van 0,8 procent verwacht. In de

17 De netto arbeidsparticipatiegraad geeft aan hoeveel procent van de beroepsbevolking ook daadwerkelijk een
betaalde baan heeft van twaalf uur of meer per week. Werklozen worden hierin dus niet meegeteld.
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regio Arnhem-Nijmegen is de verwachte werkgelegenheidskrimp 0,4 procent. Figuur 3.8
maakt duidelijk dat de daling van de werkgelegenheid voor alle sectoren geldt, met uitzondering van de zorg. Van de overheid en financiële sector is al sinds vorig jaar bekend dat zij
kostenbesparingen doorvoeren. Het verminderen van personeel behoort daartoe en duizenden banen verdwijnen in deze sector. De bouwsector ervaart nog steeds de gevolgen van de
crisis en de winstgevendheid staat sindsdien onder druk. De sector wordt gekenmerkt door
het projectmatige karakter en de afgelopen jaren zijn vele bouwprojecten stil komen te liggen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.
Voor alle sectoren (met uitzondering van de zorg) verwachten we ook nog in 2013 een
krimp van de werkgelegenheid. Het afgelopen jaar zat de groei van de werkgelegenheid
vooral bij de zorg en deze trend zet zich de komende jaren door. Door de vergrijzing wordt
de vraag naar gezondheidsdiensten in de regio Arnhem-Nijmegen steeds groter. Met name
in de zorg wordt een tekort aan arbeidskrachten verwacht.
Figuur 3.8: Prognose landelijke werkgelegenheidsontwikkeling
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Hoewel we het in Europees perspectief nog redelijk goed doen, was in 2011 5,4 procent van
de Nederlandse beroepsbevolking werkloos. Doordat de economische groei onder druk staat
en bedrijven op de kosten moeten besparen, gaat de werkloosheid in 2013 naar
verwachting oplopen tot 7 procent. In de regio Arnhem-Nijmegen komt de verwachte werkloosheid in 2013 uit op 6,6 procent. Binnen de Stadsregio zien we grote verschillen. In Arnhem zal de werkloosheid in 2013 naar verwachting rond het landelijke gemiddelde bedragen, terwijl die in Nijmegen wat hoger uitvalt (7,5 procent). In Beuningen, Groesbeek,
Heumen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland en Overbetuwe liggen de verwachte werkloosheidspercentages het laagst (tussen de 4 en 6 procent).18

18 Beuningen (4,9 procent), Groesbeek (5,8 procent), Heumen en Lingewaard (5,5 procent), Millingen aan de Rijn
(5,4 procent), Montferland (4,1 procent) en Overbetuwe (5,9 procent).
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Werkloosheid is het resultaat van twee factoren, de vraag naar en het aanbod van arbeid.
Op dit moment spelen er twee belangrijke ontwikkelingen aan de kant van het arbeidsaanbod. Enerzijds neemt het aanbod de komende jaren structureel af vanwege de vergrijzing.
Anderzijds zien we dat de groep mensen die zich beschikbaar stelt op de arbeidsmarkt wat
groeit als het economisch goed gaat en krimpt als het minder gaat.
Figuur 3.9 toont een overzicht van de ontwikkeling van de werkgelegenheid en
beroepsbevolking van de regio Arnhem-Nijmegen van 2012 op 2013. In de regio ArnhemNijmegen zal de beroepsbevolking van 2012 op 2013 beperkt groeien (0,1 procent), terwijl
er landelijk sprake is van een krimp van 0,2 procent. Ook hier zien we binnen de Stadsregio
grote verschillen. Bijna de helft van de twintig gemeenten zien hun beroepsbevolking het
komende jaar al krimpen.19
Figuur 3.9: Prognose werkloosheid
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19 Beuningen (-0,9 procent), Groesbeek (-0,2 procent), Heumen (-0,5 procent), Lingewaard (-0,9 procent), Millingen aan de Rijn (-0,2 procent), Montferland (-1,6 procent), Overbetuwe (-0,3 procent), Rijnwaarden (-0,3 procent)
en Zevenaar (-0,1 procent).
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4

Daily urban system van de Stadsregio

Het begrip Daily Urban System beschrijft de ruimtelijke organisatie van een stedelijke regio.
Met behulp van het begrip Daily Urban System kan een regio worden afgebakend. In de afgelopen decennia is, in het bijzonder door de opkomst van de auto, de mobiliteit van mensen enorm toegenomen. Het dagelijkse activiteitenpatroon is daardoor veranderd, ook onder invloed van tal van maatschappelijke ontwikkelingen zoals welvaartsstijging, individualisering en emancipatieprocessen. In feite is het Daily Urban System van mensen de afgelopen decennia vergroot doordat mensen in staat zijn om in hun dagelijkse leven grotere afstanden te overbruggen.
Kenmerkend voor een stedelijke regio als Arnhem-Nijmegen is de sterke verwevenheid tussen verscheidene kernen op korte afstand waarbij deze kernen in belangrijke mate complementair zijn aan elkaar. In deze paragraaf analyseren we het functioneren van verschillende
kernen binnen de regio en bekijken we of de Stadsregio als één regio functioneert.
Interactie tussen de stedelijke gebieden van Arnhem en Nijmegen zou ervoor moeten zorgen dat de verschillende gebieden elkaar niet beconcurreren, maar juist aanvullen zodat op
het niveau van de regio competitieve voordelen worden behaald. Schaalvoordelen worden
behaald doordat in theorie voor elk centrum de gehele stedelijke regio tot het afzetgebied
behoort. Complementariteit binnen een stedelijke regio betekent dat verschillende centra
een verschillende specialisatie hebben en dat er intensief contact bestaat tussen deze verschillende kernen. Voorwaarde voor complementariteit is dat de ruimtelijke specialisatie ook
benut moet worden in het dagelijkse activiteitenpatroon.20
Complementariteit op het niveau van de Stadsregio kan worden onderzocht door te kijken
naar de functies van Arnhem en Nijmegen, en het onderlinge gebruik van deze twee steden
van elkaars functies. Regio’s en gemeenten vervullen verschillende functies voor de eigen
bevolking, maar ook voor de bevolking van het omliggende gebied. In het algemeen hebben
de meer stedelijke gemeenten een belangrijke werk- en winkelfunctie en de meer landelijke
gemeenten vooral een woonfunctie. Binnen de Stadsregio zijn Arnhem en Nijmegen de twee
belangrijkste centrumsteden waar de regio om draait. De overige gemeenten vervullen met
name een woonfunctie in het gebied.
In dit hoofdstuk worden de functies van het onderzoeksgebied op het terrein van wonen,
werken, winkelen en busines-to-business toegelicht. Dit gebeurt op basis van kwantitatieve
gegevens over verhuizingen, pendel- en koopstromen en zakelijke betaalstromen. Het gaat
zowel om de functie die de gemeenten ten opzichte van elkaar hebben als de functie van de
Stadsregio als geheel ten opzichte van haar inwoners en het bedrijfsleven.

20 Bron: J. Grünfeld (2010) De polycentrische stedeling centraal: een onderzoek naar het veranderende palet van
plekken in een polycentrische stedelijke regio.
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4.1

Werkfunctie

In Nederland werkt circa 48 procent van de beroepsbevolking in de eigen gemeente. Kaart 4
geeft weer waar de inwoners van de Stadsregio werken. De figuur geeft daarmee een beeld
van welk deel van de beroepsbevolking binnen de eigen Stadsregio werkt. Circa 80 procent
van de beroepsbevolking in de Stadsregio heeft een baan binnen deze regio. Dit toont de
sterke verbondenheid aan van de beroepsbevolking aan het bedrijfsleven in de eigen regio.
Binnen de regio zijn Arnhem en Nijmegen de twee werkgelegenheidscentra. In Arnhem en
Nijmegen werkt circa 60 procent van de beroepsbevolking in de eigen gemeente. Voor de
overige gemeenten in de Stadsregio geldt dat slechts een minderheid van de beroepsbevolking in de eigen gemeente werkzaam is. Ook uit de pendelcijfers blijkt dat de geografische
ligging van gemeenten sterk bepalend is voor waar mensen gaan werken. Zo werkt bijna de
helft van de beroepsbevolking uit Rozendaal en Westervoort in Arnhem. Voor Duiven en
Rheden geldt dat circa een derde van de beroepsbevolking in Arnhem werkt en voor Lingewaard en Renkum een kwart. Daarnaast biedt het bedrijfsleven in Ede en Wageningen aan
bijna een kwart van de beroepsbevolking in Renkum werk. Vanuit Doesburg pendelt circa
een vijfde van de werkenden dagelijks naar Arnhem om arbeid te verrichten. Uit de pendelcijfers blijkt ook de sterke oriëntatie van Montferland op Doetinchem, bijna een op de vijf
arbeidskrachten uit Montferland werkt in Doetinchem.
Voor de beroepsbevolking in Heumen en Ubbergen is Nijmegen een populaire werkstad.
Maar liefst de helft van hen is werkzaam in Nijmegen. Voor Mook en Middelaar geldt dit voor
45 procent. Vanuit Beuningen, Groesbeek en Millingen aan de Rijn pendelt dagelijks 4 op de
tien werkenden naar Nijmegen. En bijna 30 procent van de werkenden uit Wijchen verricht
arbeid in de nabije stad.
Kaart 4: Werkregio van de eigen
werkende beroepsbevolking
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Herkomstgemeente pendelaars
Van het totale aandeel werkende personen in Renkum is een vijfde afkomstig uit Arnhem.
Voor Lingewaard, Overbetuwe, Rheden en Westervoort geldt dat circa één op de tien werkenden uit Arnhem komt. Groesbeek, Heumen en Mook en Middelaar zien dagelijks een vijfde van hun werknemers uit Nijmegen komen. Voor het bedrijfsleven in Ubbergen geldt dat
circa een kwart van hun arbeidskrachten uit Nijmegen komt. En voor Millingen aan de Rijn
geldt dat circa een vijfde van de werkenden dagelijks vanuit Ubbergen pendelt. De relatieve
interactie (woon-werkverkeer) tussen de twee grote steden Arnhem en Nijmegen is gering.

4.2

Woonfunctie

De Stadsregio heeft circa 315.000 woningen, waarvan er 180.000 (57 procent) in de koopsector vallen en 135.000 (43 procent) in de huursector. In vergelijking met de provincie
Gelderland en Nederland heeft de Stadsregio een relatief kleinere woningvoorraad in de
koopsector. De Stadsregio valt binnen drie woningmarktregio’s (Arnhem, Nijmegen en Doetinchem). Onderstaande kaart toont de verdeling van gemeenten binnen de woningmarktregio’s.
Kaart 5: Woningmarktregio Arnhem-Nijmegen
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Kenmerkend voor de woningmarktregio’s Arnhem en Nijmegen is het relatief grote aandeel
bos en natuur. Dit resulteert in een hoge kwaliteit van de woonomgeving. Daarnaast zorgt
de nabijheid van de twee steden - en alle voorzieningen die daarbij horen - dat de Stadsregio een aantrekkelijk woongebied is. De inwoners van de Stadsregio kunnen gebruik maken
van een veelzijdig aanbod van voorzieningen. Wel zien we dat het aantal verkooppunten en
restaurants in de regio minder is dan gemiddeld in Nederland (met uitzondering van Arnhem). Zowel Arnhem als Nijmegen vormen het centrum voor het omliggende gebied en
streven daarom naar een compleet pakket van voorzieningen voor inwoners en bedrijfsleven. Op het gebied van opleidingen complementeren de twee gemeenten elkaar. De universiteit zit alleen in Nijmegen en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen zit in beide steden met een
complementair opleidingsaanbod.
Figuur 4.1: Consumentenvoorzieningen
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Box 3: Woningbeleid Stadsregio Arnhem-Nijmegen
In het Regionaal Plan 2005-2020 zijn langs de vier thema’s economie, mobiliteit, landschap en wonen de ambities voor de Stadsregio vastgesteld. Hierbij ligt vooral de focus
op het verbinden van wonen, werken en infrastructuur. In de Stadsregio is sprake van
twee aparte woningmarkten: Arnhem en omgeving en Nijmegen en omgeving. Er bestaan verschillen en overeenkomsten tussen de woonmilieus en woonkwaliteiten die
daardoor ook verschillende en overeenkomstige doelgroepen aanspreken. Hierdoor
heeft de Stadsregio intern te maken met concurrentie, maar dat betekent niet dat alle
gemeenten met elkaar concurreren. Op basis van migratiepatronen zijn er binnen de
Stadsregio op het gebied van de woningmarkt vijf subregio’s benoemd. Binnen zo’n
subregio is afstemming in focus op woonmilieus noodzakelijk. Hiervoor is samenwerking
tussen gemeente, maar ook met andere partijen zoals woningcorporaties belangrijk.
Woningbouwprogramma’s zullen op elkaar afgestemd moeten worden om in te spelen
op de veranderende vraag. De Stadsregio heeft enkele beleidsuitgangspunten:
- In de periode 2010-2020 staat vraaggericht bouwen centraal, waarbij oog is voor
trends in de demografische prognoses. Gelet op de huidige prognoses is de verwachting dat in de periode 2010-2020 een uitbreiding van de huidige regionale woningvoorraad met ongeveer 26 duizend woningen nodig is.
- Gemeenten brengen geen nieuwe plannen in ontwikkeling die leiden tot een uitbreiding van de huidige beschikbare plancapaciteit, zonder dat hierover subregionale afstemming heeft plaatsgevonden.
- Voor gemeenten staan de woonconsument en het bouwen voor de eigen behoefte
centraal. Bij het bouwen voor de bovenlokale vraag is subregionale afstemming
noodzakelijk.
- De programmering van de woningbouw dient plaats te vinden met in achtneming
van de kwalitatieve afspraken over betaalbaar woningen uit het Regionaal Plan.
Daarbij geldt dat gemeenten een inspanningsverplichting hebben om het totale aantal nieuwe woningen op subregionaal niveau voor 50 procent in het betaalbare segment bouwen (tot €172.000 V.O.N. of tot de huurtoeslaggrens binnen de huursector).
Bron: Stadsregio Arnhem-Nijmegen (2011). Van koers naar keuze. Integrale visie op de gebundelde kracht
van stad en land.

Merendeel verhuizingen over korte afstand
Jaarlijks wisselen ongeveer 1,6 miljoen mensen (10 procent) in Nederland van woning. Verreweg de meesten daarvan (61 procent) verhuizen binnen de gemeentegrenzen. De verhuizers die de gemeente verlaten, doen dat vaak over een korte afstand. Vooral jongeren, alleenstaanden en hoger opgeleiden verhuizen interregionaal 21. In Arnhem en Nijmegen zijn
de afgelopen negen jaar meer inkomende dan uitgaande verhuizers geregistreerd. In een
regio kunnen zich drie typen verhuizingen voordoen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
naar binnengemeentelijke verhuizingen (mensen die binnen de gemeentegrenzen zijn verhuisd), inkomende verhuizingen (mensen die vanuit een andere gemeente naar de betref21 Bron: Latten, J. en N. Kooiman – Aantrekkingskracht van regio’s en demografische gevolgen. In CBSBevolkingstrends 2e kwartaal 2011.
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fende gemeente zijn verhuisd) en uitgaande verhuizingen (mensen die vanuit de betreffende gemeente naar een andere gemeente zijn verhuisd).
Kaart 6 geeft weer waar inwoners van de Stadsregio in de periode van 2000 tot 2009 naar
toe zijn verhuisd. De kaart geeft daarmee een beeld van de mate waarin de gemeenten hun
eigen bevolking weten vast te houden. Het merendeel van de bevolking (80 procent) uit de
regio Arnhem-Nijmegen verhuist binnen de Stadsregio.
De gemeenten Beuningen, Duiven, Heumen, Mook en Middelaar, Renkum, Rozendaal, Ubbergen en Westervoort weten minder dan de helft van hun verhuizende bevolking binnen de
eigen gemeente te houden. Beuningen en Heumen zien zelfs een vijfde van de verhuizers
een woning in Nijmegen betrekken. Voor Ubbergen geldt dit zelfs voor een kwart van de
verhuizende mensen. De gemeenten Rozendaal en Westervoort zijn vanwege hun geografische ligging meer op Arnhem georiënteerd. Zij zien circa een vijfde van de verhuizende bevolking naar Arnhem vertrekken. Vanuit Rijnwaarden verhuist circa 10 procent naar Zevenaar. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat de inwoners van Montferland sterk georiënteerd zijn
op Doetinchem. Maar liefst een op de tien verhuizenden betrekt een woning in laatstgenoemde gemeente.
Verder blijkt dat circa een vijfde van de verhuizende bevolking uit de Stadsregio een woning
in het Middengebied betrekt. Een verklaring hiervoor is de aanwezigheid van de VINEXlocaties in Arnhem (Schuytgraaf) en Overbetuwe (Westeraam).
In absolute zin vertrekken de meeste verhuizers uit de Stadsregio richting Amsterdam, Arnhem, Beuningen, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe, Utrecht, Ubbergen en Wijchen. Verder blijkt dat 1 op de 6 verhuisgeneigden de Stadsregio wil verlaten.
Aan de andere kant zien we dat de Stadsregio tussen 2000 en 2008 een groeiend vestigingsoverschot van mensen van buiten de Stadsregio heeft. 22 De behoorlijk toegenomen
woningvoorraad in de regio Arnhem-Nijmegen ligt hieraan ten grondslag.
Vergrijzing op de woningmarkt
Leeftijd beïnvloedt verhuismotief en verhuisgeneigdheid. Daarom is de leeftijdssamenstelling van de bevolking van groot belang voor de woningmarkt. De leeftijdssamenstelling is in
de afgelopen decennia echter sterk veranderd. Als gevolg van de scherpe daling van het geboortecijfer in het begin van de jaren zeventig namen de aandelen van achtereenvolgens
jongeren, jongvolwassenen, starters en mensen van middelbare leeftijd af en daarmee het
aandeel van het deel van de bevolking dat sterk tot verhuizen geneigd is. Jongvolwassenen
en starters – leeftijdsgroep 25-34 jaar – zijn de meest beweeglijke groep op de woningmarkt. Het aandeel van weinig tot verhuizen geneigde ouderen nam echter toe. Deze verandering in de leeftijdssamenstelling van de bevolking heeft in de afgelopen jaren geleid tot
een afname van het aantal verhuizingen.
In de komende decennia zal het aandeel van de jongvolwassenen en starters in de bevolking verder afnemen en het aandeel van ouderen juist toenemen. Daardoor zal het aantal
verhuizingen waarschijnlijk verder gaan dalen. Niet alleen het aantal verhuizers, maar ook
22 Bron: Stadsregio Arnhem-Nijmegen (2011). Van Koers naar Keuze. Integrale visie op de gebundelde kracht van
stad en land.
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de leeftijdssamenstelling van de verhuizende bevolking maakt als gevolg van de vergrijzing
een verandering door. De leeftijdssamenstelling van de verhuizende bevolking weerspiegelt
de leeftijdssamenstelling van de totale bevolking. Er is dus ook op de woningmarkt sprake
van ontgroening.23
Kaart 6: Bestemmingsregio van personen uit de Stadsregio die verhuizen
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Herkomstgemeente van personen die in en naar de Stadsregio verhuizen
Omgedraaid kunnen we ook bekijken waar de personen vandaan komen die zich in de
Stadsregio vestigen. Bij circa de helft van de gemeenten in de Stadsregio komt een minderheid van de verhuisde personen uit de eigen gemeente. 24 Ongeveer een kwart van de verhuizende personen in Beuningen, Groesbeek, Heumen en Ubbergen komt uit Nijmegen.
Voor Mook en Middelaar geldt dat een vijfde van de inkomende verhuizers uit Nijmegen
komt. De woningmarkt in de gemeenten Rheden en Westervoort heeft duidelijk een aantrekkingskracht op de inwoners van Arnhem. Maar liefst een kwart van de inkomende verhuizers in deze twee gemeenten komt uit Arnhem.
Tussen de twee grote steden Arnhem en Nijmegen is er juist weinig interactie. Mensen verhuizen niet snel van de ene stad naar de andere, maar kiezen bewuster voor de omringende
gemeenten. De redenen hiervoor kunnen uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld de levensfase
waarin men zich bevindt. Als starter zijn de steden met een groot voorzieningenaanbod
aantrekkelijk om te wonen en is de behoefte aan ruimte en groen vaak van ondergeschikt
belang. Wanneer men gaat settelen en een ander woningtype benodigd is, kiest men in de
regel meer voor rust en ruimte. En dit is in de omringende dorpen en plaatsen van Arnhem
en Nijmegen in voldoende mate aanwezig. Toch kiezen jaarlijks nog duizenden mensen ervoor om een woning buiten de Stadsregio te betrekken.
23 Bron: Kwartaalbericht Woningmarkt (Rabobank). Mei 2012.
24 Beuningen, Duiven, Heumen, Mook en Middelaar, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Ubbergen en Westervoort.
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4.3

Winkelfunctie

Detailhandelsstructuur
Met een belang van bijna 10 procent in de totale Nederlandse werkgelegenheid is de detailhandel van grote economische betekenis. De sector heeft het momenteel niet gemakkelijk,
onder meer vanwege een laag consumentenvertrouwen. De consument wordt geconfronteerd met een dalende koopkracht en is onzeker over zijn toekomstige inkomen.
De detailhandel is bij uitstek een sector met een sterk lokaal gezicht. De sector is medevormgever van stedelijke gebieden. Het profiel en de aantrekkingskracht van dorpen en
steden worden dan ook in belangrijke mate door de detailhandel bepaald. Florerende
winkelvoorzieningen zijn een positieve factor voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de
omgeving. Anderzijds zijn er gebieden waar sprake is van een neerwaartse spiraal als
gevolg van overaanbod en leegstand.
Voor een sector die zo sterk op consumenten is gericht, is kennis over consumentengedrag
van groot belang. Wat beweegt de consument, waar geeft hij zijn geld uit en is hij voor het
ene product bereid om verder te reizen dan voor het andere? Voor ondernemers is die
informatie essentieel, maar niet altijd gemakkelijk en tamelijk duur te verzamelen. Deze
paragraaf biedt een integraal beeld van de bestedingspatronen van consumenten uit de
Stadsregio. Koopstromen brengen in beeld waar consumenten hun aankopen doen. Vooral
in de detailhandel wordt veel gebruik gemaakt van koopstromen om het draagvlak van winkelvoorzieningen te onderzoeken. Koopstromen worden vaak geschat aan de hand van enquêtes onder een steekproef van consumenten. Rabobank Nederland heeft een instrument
ontwikkeld dat koopstromen in kaart brengt op basis van elektronische betaaltransacties.
De detailhandel is hierbij ingedeeld in vier branchegroepen: dagelijks (levensmiddelen en
persoonlijke verzorging), in & om het huis (zoals wonen en doe-het-zelf), mode & luxe (zoals kleding, schoenen, warenhuizen en juweliers) en vrije tijd (zoals boeken en cd-winkels).
Winkelvloeroppervlakte en aantal winkels
Elke stad in Nederland heeft wel een specifieke straat waar de trekpleisters zijn gevestigd
en die bekend zijn bij het grotere publiek. In Amsterdam is dat bijvoorbeeld de Kalverstraat.
In Arnhem is dit de Ketelstraat met gemiddeld circa 40.000 passanten per dag. In Nijmegen
is de Broerstraat met ruim 38.000 passanten gemiddeld per dag de drukste winkelstraat. 25
De detailhandel in Arnhem telt in totaal bijna 282.000 vierkante meter winkelvloeroppervlak
(wvo). Ongeveer 38 procent van het wvo is in gebruik door de modebranche. Ook het merendeel van het aantal winkels valt in deze sector. Nijmegen kent met 231.000 vierkante
meter een wat kleiner winkelvloeroppervlak. Ongeveer 35 procent van het wvo is in gebruik
door de branche ‘in en om het huis’, terwijl de modebranche de meeste winkels heeft. Deze
cijfers – en een aantal andere kengetallen van de detailhandel – staan weergegeven in tabel
2 en worden vergeleken met andere gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse. Hieruit
blijkt dat de branchering van de detailhandel in Arnhem en Nijmegen in sommige branches
afwijkt van die van andere sterk stedelijke gemeenten. De winkels in de branche ‘in en om
het huis’ zijn relatief kleiner, terwijl de winkels in de modebranche een stuk groter zijn dan
vergelijkbare gemeenten. Als we het totale wvo afzetten tegen de bevolkingsomvang van
25 Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (2010). De Vastgoedrapportage 2010.
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Arnhem en Nijmegen, blijkt dat Arnhem naar verhouding een groot winkelapparaat heeft.
Per 1.000 inwoners telt deze gemeente duidelijk meer winkeloppervlakte dan gemiddeld in
sterk stedelijke gemeenten. Nijmegen kent naar verhouding juist een relatief klein winkelapparaat. Net als de meeste andere delen van Nederland is de vraag naar winkels vanuit
grote winkelketens de laatste jaren gestegen. Hierdoor is ook het aantal internationale winkelketens gegroeid dat actief is in de regio Arnhem-Nijmegen. In 2011 werd onder invloed
van de matige economische omstandigheden circa 15.500m² winkelruimte opgenomen. In
2010 bedroeg de opname nog ruim 27.000 m2. Circa 69 procent van alle transacties heeft
een omvang van 250 m² of kleiner. Dit transactietype neemt 38 procent van het totale
transactievolume voor zijn rekening. Verder valt op dat er in 2011 geen enkele transactie
met een volume van meer dan 1.000 m2 is geregistreerd, terwijl deze categorie in de voorgaande jaren een aanzienlijk deel van het volume voor zijn rekening nam.
Het aanbod is in de afgelopen jaren gestaag gestegen. Dit wordt niet alleen veroorzaakt
door de dalende opname, maar ook door de toename in de voorraad. Zo is in Zevenaar de
winkelvoorraad in 2010 meer dan verdubbeld.
Als gevolg van de dalende omzetten bij retailers neemt ook de leegstand in de winkelmarkt
toe. Die ligt weliswaar beduidend lager dan in bijvoorbeeld de kantorenmarkt, maar de verhuurbaarheid van vrijkomende winkelmeters wordt steeds lastiger. Binnen Nederland zijn er
grote verschillen ten aanzien van de leegstand. In dichtbevolkte gebieden als de Randstad
en delen van Brabant is verhoudingsgewijs weinig leegstand. In de grensregio’s – waaronder delen van Gelderland – is de leegstand echter bovengemiddeld. Dit heeft ook gevolgen
voor het waardepotentieel. De gemiddelde leegstand in de regio Arnhem-Nijmegen bedroeg
in 2011 circa 9 procent en lag daarmee op het landelijke gemiddelde. Opvallend is dat de
leegstand in de gemeenten in de stedelijke zone (Wijchen-NijmegenOverbetuwe/Lingewaard- Arnhem-Duiven) op of onder dit gemiddelde ligt, terwijl de meeste
randgemeenten kampen met een hoger leegstandspercentage.26
Filialiseringsgraad
Wanneer we kijken naar de filialisering27 (aantal verkooppunten horend bij een keten) in
Arnhem en Nijmegen dan zien we dat ook op dit punt Arnhem er uitspringt. In Arnhem en
Nijmegen vallen de meeste verkooppunten op dit gebied in de categorie ‘mode en luxe’, gevolgd door het dagelijkse aanbod. Arnhem heeft in de laatste jaren veel prijzen gewonnen
op het gebied van de kwaliteit van de binnenstad. Dit lijkt een aantrekkingskracht te hebben
op ketens die zich graag in Arnhem willen vestigen. De aantrekkelijkheid en kwaliteit van
een winkelgebied wordt onder andere bepaald door het beeld dat mensen hebben van een
winkelgebied. Deze perceptie is te beïnvloeden door bijvoorbeeld exclusievere winkels te
groeperen. Als daarnaast de openbare ruimte aantrekkelijk wordt ingericht, in samenhang
met fraaie architectuur, zodat er bijvoorbeeld een cluster winkels in een historische setting
ontstaat, kun je hiermee de beeldvorming van het winkelend publiek beïnvloeden. Locatus
kwam tot de conclusie dat dergelijke clusters in het exclusieve segment er nog niet zijn.

26 Bron: FGH Bank (2012). Winkelmarkt regio Arnhem Nijmegen. Bron: Droogh Trommelen en Partners (2012).
Agenda voor de toekomst voor detailhandelsbeleid Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
27 Een winkel is een filiaal als het onderdeel uitmaakt van een keten met tenminste zeven onder dezelfde formulenaam opererende vestigingspunten.
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Het hoogwaardig winkelaanbod is er wel, maar het is ruimtelijk versnipperd. Aan de onderkant van de markt is echter wel de aanwezigheid van ‘discountstraten’ te herkennen.28
Tabel 2: Kengetallen detailhandel en referentie stedelijkheid
Detailhandel

Dagelijks

WVO en aantal winkels
281.663

In en om
het huis

Mode

Vrije tijd

Overig

54.789

91.230

106.109

20.654

8.881

955

141

231

408

110

65

230.810

51.853

79.981

71.838

19.709

7.429

883

125

264

334

98

62

Arnhem

19%

32%

38%

7%

3%

Ni jmegen

22%

35%

31%

9%

3%

Sterk s tedel i jk

19%

48%

24%

7%

3%

Arnhem
Ni jmegen

Branchering naar WVO

Gemiddeld WVO per winkel
Arnhem

295

389

395

260

188

137

Ni jmegen

261

415

303

215

201

120

Sterk s tedel i jk

319

399

500

202

206

142

WVO per 1.000 inwoners
Arnhem

1.903

370

616

717

140

60

Ni jmegen

1.406

316

487

438

120

45

Sterk s tedel i jk

1.759

332

838

418

123

48

Bron: Rabobank

Waar koopt de consument uit de Stadsregio?
De mate waarin de inwoners van een gemeente hun bestedingen in de eigen gemeente
doen, wordt uitgedrukt in koopkrachtbinding. De koopkrachtbinding neemt over het algemeen toe naarmate een gemeente meer stedelijk is. Arnhem en Nijmegen hebben in die zin
een verzorgende functie voor het omringende gebied. De koopkrachtbinding in sterk stedelijke gemeenten bedraagt 75 procent. Arnhem heeft met 74 procent een vergelijkbare
koopkrachtbinding, terwijl Nijmegen daar met 77 procent iets boven ligt. Beide gemeenten
kennen een hogere koopkrachtbinding op het gebied van ‘mode’ dan vergelijkbare stedelijke
gemeenten. Naast Arnhem en Nijmegen hebben de gemeenten Beuningen, Lingewaard, Millingen aan de Rijn, Montferland en Overbetuwe de hoogste koopkrachtbinding (tussen de 70
en 76 procent).29

28 Bron: Stadsregio Arnhem Nijmegen (2010). De Vastgoedrapportage 2010.
29 In de bijlage is de koopkrachtbinding voor alle gemeenten in de Stadsregio per branche uitgesplitst.
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Figuur 4.2: Koopkrachtbinding
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De gemeenten met de laagste binding in de regio zijn Heumen (44 procent), Ubbergen (46
procent) en Mook en Middelaar (47 procent). De drie gemeenten voorzien in de dagelijkse
boodschappen, maar voor de overige boodschappen zijn de inwoners op andere gemeenten
georiënteerd.
Bijna alle gemeenten in de Stadsregio (met uitzondering van Duiven) hebben de hoogste
koopkrachtbinding in de categorie ‘dagelijks’. Duiven heeft juist de hoogste koopkrachtbinding in de categorie ‘in en om het huis’. Dit is verklaarbaar vanwege het feit dat deze gemeente een relatief groot aandeel winkelvloeroppervlakte en aantal winkels in deze categorie heeft. In Duiven zijn de Gamma, Praxis, Intratuin en natuurlijk de IKEA de trekpleisters
in deze klasse.
De bestedingen die niet in de eigen gemeente worden gedaan vloeien af naar omliggende
gemeenten30. Onderstaande figuren laten zien binnen welke straal (in kilometers afstand)
de bestedingen vanuit Arnhem en Nijmegen in de verschillende branchegroepen terechtkomen. Hieruit blijkt dat niet alleen de direct aangrenzende gemeenten profiteren van de bestedingen van de inwoners van Arnhem en Nijmegen. Wel zien we verschillen in afstandsklasse tussen de twee gemeenten. In Arnhem vindt de meeste afvloeiing plaats in de klasse
10-25 kilometer. Verder blijkt dat vooral voor aankopen voor ‘in en om het huis’ de consument bereid is om verder te reizen dan 25 kilometer.

30 Koopkrachtbinding- en afvloeiing tellen op tot 100%.
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Figuur 4.3: Koopkrachtafvloeiing per branchegroep,
Arnhem
Detailhandel totaal
Dagelijks

In en om het huis
Mode

Vrije tijd

< 10 km

0%
20%
40%
60%
80%
100%
10-25 km
25-50 km
50-100 km
> 100 km

Bron: Rabobank

In Nijmegen zien we een iets ander patroon. Met name voor aankopen in de modebranche
is een substantieel deel van de consumenten bereid een grotere afstand af te leggen. In
Arnhem vloeit circa 74 procent van de bestedingen af binnen de eigen gemeente, in Nijmegen is dit 77 procent. Dit is vergelijkbaar met wat er in andere sterk stedelijke gemeenten
binnen de eigen gemeente afvloeit (75 procent). Andere belangrijke bestemmingen waar
bestedingen van inwoners van Arnhem terechtkomen zijn: Overbetuwe (5 procent), Rheden
(3 procent) en Renkum (2 procent). Circa 2 procent van de bestedingen van consumenten
uit Nijmegen komt terecht in de gemeenten Arnhem, Heumen en Wijchen. Ongeveer 3 procent van de Nijmeegse bestedingen komt terecht in Beuningen.
Figuur 4.4: Koopkrachtafvloeiing per branchegroep,
Nijmegen
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Voor Doesburg en Montferland is ook Doetinchem een aantrekkelijke winkelstad. Maar ook
de overige inwoners van de Liemers doen regelmatig inkopen in Doetinchem. De inwoners
van Mook en Middelaar gaan graag naar Groesbeek en Heumen voor de inkopen. Ruim 15
procent van de bestedingen vloeit af naar Heumen.
Waar komen de bestedingen in de Stadsregio vandaan?
Figuur 4.5 laat zien welk deel van de bestedingen bij de detailhandel in Arnhem en Nijmegen in de vier branchegroepen afkomstig is van consumenten van buiten de eigen gemeente
(toevloeiing). Uit de gegevens over de herkomst van de bestedingen van Arnhem en Nijmegen blijkt dat circa 70 procent van de bestedingen in de detailhandel van de eigen bevolking
komt. In Nijmegen is de koopkrachttoevloeiing in de branche ‘dagelijks’ een stuk lager dan
in Arnhem en andere sterk stedelijke gemeenten. In Arnhem is vooral de toevloeiing in de
modebranche hoog. Arnhem profileert zich naar buiten toe als ‘modestad’ en dat lijkt zijn
vruchten af te werpen in vergelijking met andere stedelijke gemeenten.
De rest van de bestedingen in Arnhem zijn voornamelijk afkomstig uit de gemeenten in de
directe omgeving: Rheden (3,9 procent), Renkum (3,3 procent) en Lingewaard (3,3 procent). Voor wat betreft de consumentenbestedingen in Nijmegen, ontvangt de detailhandel
(naast de eigen inwoners) de meeste euro’s van consumenten uit Heumen (2,2 procent) en
Wijchen (2,4 procent).
Figuur 4.5: Koopkrachttoevloeiing per branchegroep
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De geografische ligging van gemeenten ten opzichte van elkaar, bepaalt in belangrijke mate
waar consumenten hun aankopen doen. Zo geldt voor de detailhandel in Duiven dat bijna 9
procent van de koopkrachttoevloeiing uit Zevenaar komt. En ondanks dat Nijmegen een
verzorgende functie voor de regio heeft, is zij juist ook belangrijk voor de toevloeiing naar
haar buren. Zo komt bijna 16 procent van de koopkrachttoevloeiing in Beuningen uit Nijmegen. En een vijfde van de toevloeiing naar de detailhandel in Heumen komt uit Nijmegen. In
Ubbergen komt 10 procent van de koopkrachttoevloeiing uit Groesbeek en 7 procent uit
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Nijmegen. Verder komt ruim 17 procent van de toevloeiing in Millingen aan de Rijn uit Ubbergen. En 13 procent van de toevloeiing naar de detailhandel in Mook en Middelaar komt
uit Heumen.
Figuur 4.6: Herkomst koopkrachttoevloeiing (naar afstandsklasse), Arnhem
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De koopkrachttoevloeiing in Arnhem is vooral afkomstig van inwoners die niet langer dan 30
autominuten hoeven te rijden. De modebranche heeft het grootste verzorgingsgebied. Uit
de figuur blijkt dat er ook een flinke toevloeiing van consumentenbestedingen in de categorie tot 100 kilometer afstand de winkels binnenstroomt. Zoals beschreven is deze branche
relatief sterk vertegenwoordigd in het Arnhemse winkelapparaat. In Nijmegen vindt de
koopkrachttoevloeiing juist over een kleinere afstand plaats (tot 10 kilometer). Ook hier
heeft de modebranche het grootste verzorgingsgebied.
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Figuur 4.7: Herkomst koopkrachttoevloeiing (naar afstandsklasse), Nijmegen
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Grensoverschrijdend winkelgedrag
De Stadsregio grenst tegen Duitsland aan. Dit zorgt ervoor dat consumenten uit beide kanten van de grens bij elkaar over de winkelvloer komen. In 2009 is onderzoek 31 gedaan naar
grensoverschrijdende koopstromen. Hieruit wordt voor de dagelijkse aankopen geconcludeerd dat grensoverschrijdende koopstromen voor dagelijkse artikelen op regioniveau
slechts een beperkte omvang hebben. Vanuit de Stadsregio Arnhem-Nijmegen vloeit circa 2
procent van de koopkracht af naar de Kreis Kleve. Andersom vloeit er beperkt koopkracht
vanuit de Kreis Kleve af naar de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, dit percentage bedraagt
slechts 1 procent.
Wanneer we de afvloeiing van Duitsland op winkelgebieden in Nederland bekijken, dan blijkt
dat circa 3 procent van de koopkracht vanuit de Kreis Kleve afvloeit naar de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen, terwijl dat andersom slechts 1 procent bedraagt.
Van de ondervraagde consumenten in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft 41 procent in
2009 een bezoek aan winkelgebieden in Duitsland gebracht. Consumenten uit de Stadsregio
Arnhem-Nijmegen zijn voornamelijk op de winkelgebieden in de Kreis Kleve georiënteerd
(33 procent), de overige 9 procent is gericht op winkelgebieden elders in Duitsland. Omgekeerd geldt dat bijna driekwart (73 procent) van de consumenten uit de Kreis Kleve in 2009
wel eens een winkelgebied in Nederland heeft bezocht. Zo’n 24 procent van deze bezoeken
vond plaats in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, 49 procent van deze bezoeken vond plaats
in winkelgebieden elders in Nederland. Inwoners van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen zijn
voornamelijk georiënteerd op Kleve. In mindere mate worden ook de Kommunen Emmerich
am Rhein en Kranenburg bezocht. Buiten de Kreis Kleve zijn Oberhausen en Düsseldorf ook
populaire winkellocaties in Duitsland.32

31 Bron: Goudapel Coffeng (2009). Euregionaal koopstromenonderzoek. Stadsregio Arnhem-Nijmegen.
32 Bron: Goudapel Coffeng (2009). Euregionaal koopstromenonderzoek. Stadsregio Arnhem-Nijmegen.

50

Draagvlak detailhandel
Uiteindelijk draait het om de vraag hoe de Arnhemse en Nijmeegse detailhandel
functioneert en of het winkelaanbod in lijn ligt met de consumentenvraag. Onderstaande
figuur laat zien dat in Arnhem iets meer detailhandel aanwezig is dan op basis van de
Nederlandse koopstromen verwacht zou worden. Dit geldt met name voor de modebranche.
Dit sluit aan op de constatering dat reeds veel winkelaanbod in Arnhem aanwezig is ten opzichte van het aantal inwoners.
Figuur 4.8: Aanwezig en verwacht WVO (X 1.000 m2)
per branchegroep, Arnhem
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Voor Nijmegen geldt juist dat in de branche ‘in en om het huis’ minder detailhandel aanwezig is dan op basis van de Nederlandse koopstromen verwacht zou worden. Voor deze branche ligt de vloerproductiviteit hoger dan wordt verwacht.
Het verwachte wvo in figuren 4.8 en 4.9 is vastgesteld op basis van de cijfers over koopkrachtbinding- en toevloeiing van Rabobank Nederland en de bestedingen en gemiddelde
vloerproductiviteit van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. Op basis van deze cijfers kunnen
we een inschatting maken van de omzet die de detailhandel in de Stadsregio realiseert.
Door deze omzet te delen door de gemiddelde vloerproductiviteit in de vier branchegroepen,
berekenen we het wvo dat je in deze branchegroepen zou verwachten in de Stadsregio. Op
het moment dat dit wvo hoger is dan het werkelijke wvo, betekent dit dat de huidige winkels een hoge vloerproductiviteit realiseren en er dus sprake is van uitbreidingsruimte. Op
het moment dat het verwachte wvo lager is dan het werkelijke wvo, realiseren de winkelvoorzieningen een lage vloerproductiviteit waardoor we kunnen stellen dat er sprake is van
een overaanbod van winkelvoorzieningen.
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Figuur 4.9: Aanwezig en verwacht WVO (X 1.000 m2)
per branchegroep, Nijmegen

Dagelijks

In en om het huis

Mode

Vrije tijd

0

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000120.000
WVO werkelijk

WVO verwacht

Bron: Rabobank

Hierbij willen we benadrukken dat het hier om een puur kwantitatieve benadering gaat. In
hoeverre in gemeenten werkelijk sprake is van distributieve ruimte hangt van meer factoren
af dan in deze analyse zijn opgenomen. Zo bestaan de vier branchegroepen uit
verschillende subbranches die verschillend functioneren (in omzet, vloerproductiviteit,
schaalgrootte et cetera). In de analyse komt niet naar voren welk deel van de koopstromen
in welke specifieke branche terecht komt. Daarnaast hebben we hier het totale
winkelaanbod in de gemeenten in beschouwing genomen. Dit winkelaanbod ligt verspreid
over verschillende winkellocaties waarvan de één beter zal functioneren dan de ander.
Door de trend van uitbreiding en schaalvergroting in de winkelstructuur zijn de keuzemogelijkheden voor consumenten steeds verder toegenomen. In combinatie met de toenemende
mobiliteit speelt afstand steeds minder een rol bij de keuze voor een winkelgebied. Hierdoor
krijgen kleinere dorps- en buurtcentra het steeds moeilijker, terwijl het belang van grotere
dorps-, wijk- en stadsdeelcentra toeneemt. Het beleid van de Stadsregio om het dagelijks
aanbod op een zo laag mogelijk niveau te behouden en grotere centrumgebieden verder te
ontwikkelen en te versterken sluit hier op aan. Het is gezien de bevolkingsontwikkeling
(krimp of stabilisatie met name aan de randen van de Stadsregio) echter van belang om in
te zetten op kwaliteitsverbetering en minder op kwantitatieve uitbreiding.33

33 Bron: FGH Bank (2012). Winkelmarkt regio Arnhem Nijmegen.
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4.4

Zakelijke netwerken

Ondanks wetenschappelijke vraagtekens, bestaat er in binnen- en buitenland actief clusterbeleid. Clustering (ruimtelijke concentratie) van sectoren op zowel gemeentelijk als regionaal niveau blijkt echter geen garantie voor bovengemiddelde economische groei. Voor het
succes van clusters geldt dat het in regionaal opzicht kopiëren, of van bovenaf opleggen van
clusterconcepten, vrijwel onmogelijk is. Juist unieke lokale omstandigheden bepalen het
succes van clusters. De belangrijkste motivering voor het voeren van gecombineerd clusteren kennis- en innovatiebeleid is dat er sprake van marktfalen is: de markt brengt geen optimale oplossing tot stand. De markt schiet tekort bij regionale kennis- en innovatieprocessen doordat er een kans is op het weglekken van kennis zodat bedrijven te weinig zelf investeren in kennis en innovatie. Een bedrijf ontvangt daardoor te weinig baten van investeringen in R&D en innovatie, en dat onderdrukt de prikkel tot kenniscreatie. Bovendien zijn
bedrijven (met name het midden- en kleinbedrijf) vaak niet op de hoogte van de voor hen
relevante informatie. Ook bij de verspreiding van kennis kan er sprake zijn van marktfalen.
Nieuwe kennis komt niet snel genoeg terecht bij ondernemers die deze omzetten in producten of systemen waar de samenleving van profiteert. Vooral het midden- en kleinbedrijf
is sterk afhankelijk van een goedkope en snelle uitwisseling van kennis. 34
Een van de speerpunten in het (ruimtelijk) economisch beleid op zowel rijksniveau als het
niveau van de Stadsregio, is het stimuleren van samenwerking tussen kennisinstellingen,
overheden en bedrijfsleven. Ruimtelijke nabijheid is echter geen voorwaarde voor het ontstaan van relaties tussen bedrijven en kennisinstellingen. Hiervoor is het noodzakelijk dat
men iets van elkaar kan leren. Is de benodigde kennis niet om de hoek aanwezig, dan worden (inter)nationale netwerken ingeschakeld. Dit geldt vooral voor samenwerkingsrelaties
tussen kennisinstellingen (universiteiten). Wetenschappelijke en specialistische kennis heeft
over het algemeen een sterk internationaal karakter. Met name technologisch georiënteerde
ondernemingen zoals lifesciences, nanotechnologie en halfgeleiderindustrie hebben wetenschappelijk onderzoek nodig als input voor hun producten. 35
Wat is het daadwerkelijke belang van nabijheid in regionale kennisnetwerken? Bedrijven
verschillen sterk in de mate waarin ze regionale kenniscontacten aangaan. Binnen de ‘lifesciences’ zijn bedrijven met meer regionale kenniscontacten innovatiever, maar binnen de
ICT-sector lijkt een dergelijke relatie niet te bestaan. Het belang van regionale kennisnetwerken voor het innovatief vermogen van bedrijven lijkt hiermee per sector te verschillen.
De in de kenniseconomie belangrijke valorisatie van kennis is overwegend lokaal ingebed.
Juist relaties tussen kennisinstellingen en bedrijven zijn meer lokaal en regionaal georiënteerd dan bijvoorbeeld relaties tussen gelijksoortige instellingen. Kleine bedrijven zijn veel
meer lokaal ingebed en veel meer afhankelijk van regionale omstandigheden. Met name bedrijven in het MKB zijn gebaat bij participatie in kennisnetwerken, terwijl grotere bedrijven
gemakkelijker in staat zijn eigen netwerken te creëren en te onderhouden. 36

34 Bron: (Universiteit Utrecht, 2010). F. van Oort e.a.. Clusters en netwerkeconomie in de noordvleugel van de
Randstad. Bron: O. Raspe en F. van Oort (2007). Ruimtelijk economisch beleid in de kenniseconomie.
35 Bron: Bron: O. Raspe en F. van Oort (2007). Ruimtelijk economisch beleid in de kenniseconomie.
36 Bron: O. Raspe en F. van Oort (2007). Ruimtelijk economisch beleid in de kenniseconomie.
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Box 4: Vijf clusters benoemd voor de Stadsregio Arnhem-Nijmegen
In zijn economisch beleid heeft de Stadsregio vijf clusters benoemd die zij kansrijk acht
om de regio blijvend te positioneren ten opzichte van andere stedelijke regio’s. Deze
clusters zijn: mode, energie en milieutechnologie (EMT), health, halfgeleiders en toerisme. Met deze clusters hoopt de Stadsregio dat de onderliggende brede economische
basis (onder andere detailhandel, logistiek en dienstverlening) kan worden versterkt.
Daarnaast faciliteert de Stadsregio ruimte voor thematische bedrijventerreinen, met als
doel om binnen deze economische clusters nieuwe samenwerkingsmogelijkheden te
creëren. De vijf clusters zijn echter niet ieder voor de gehele regio van belang. Mode en
EMT is vooral van belang voor Arnhem, health en halfgeleiders voor Nijmegen.
Binnen Oost-Nederland is de regio Arnhem-Nijmegen de belangrijkste subregio op het
vlak van werkgelegenheid in de clean tech sector (EMT). Clean tech is de verzamelnaam
voor producten en diensten die een bijdrage leveren aan een schonere aarde. De regio
is sterk op het vlak van duurzame energie, energiezuinige componenten (bijvoorbeeld
chips en sensoren) en recycling.
Bron: Stadsregio Arnhem-Nijmegen (2011). Van Koers naar Keuze. Integrale visie op de gebundelde kracht
van stad en land.
Bron: Kamer van Koophandel Oost-Nederland e.a. (2011). Clean Tech Sector in Oost-Nederland.

Waar komt de inkoop van bedrijven in de Stadsregio vandaan?
De zakelijke relaties tussen de Stadsregio en de rest van Nederland meten we in termen
van handel. Hiervoor gebruiken we de financiële stromen tussen bedrijven. Het gaat hier
dus niet om verkoop aan consumenten. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt op ruimtelijk en sectoraal niveau. We gaan er vanuit dat een financiële stroom (een transactie) van
bedrijf A naar bedrijf B een verkoop van bedrijf B (aan bedrijf A) en een inkoop van bedrijf
A (van bedrijf B) betekent. Als wordt gesproken over de verkoop of inkoop van producten
(zowel goederen als diensten), is dat dus gemeten in euro’s. Ook hier bekijken we de relaties vanuit twee invalshoeken. Bezien vanuit de Stadsregio: waar zet het bedrijfsleven in de
Stadsregio zijn producten af? Bezien vanuit overig Nederland: Waar komt de inkoop van bedrijven in de Stadsregio vandaan?
Hoewel globalisering en de daarmee gepaard gaande internationale handel de afgelopen decennia een vlucht hebben genomen, vindt het grootste deel van de handelsstromen nog altijd dichtbij huis plaats. In Nederland vindt gemiddeld 56 procent van de handelsstromen
binnen de eigen gemeente plaats. Opvallend is, dat in de Stadsregio bedrijven naar verhouding veel inkopen doen buiten hun eigen gemeente. Onderstaande tabel toont aan waar het
bedrijfsleven in de Stadsregio haar inkopen doet. Voor ondernemingen uit Arnhem, Duiven,
Rheden en Rozendaal geldt dat zij meer dan de helft van hun inkopen in de eigen gemeente
doen. Opvallend is dat voor het bedrijfsleven in Arnhem geldt dat zij (na de eigen gemeente) vooral zaken doet met bedrijven in Berkelland, Utrecht en Deventer. Het bedrijfsleven in
Nijmegen doet buiten de eigen gemeente vooral zaken met het bedrijfsleven in Winterswijk,
Beuningen, Druten, Ede en Wijchen. Voor Beuningen, Heumen, Millingen aan de Rijn en
Westervoort geldt dat nog geen 30 procent van de bedrijfsinkopen in de eigen gemeente
plaatsvindt.
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Tabellen 3 en 4: Aandeel inkoop
Gemeente
Aandeel
Arnhem
53%
Beuningen
29%
Doesburg
38%
Duiven
64%
Groesbeek
50%
Heumen
29%
Lingewaard
46%
Millingen a/d Rijn
20%
Montferland
45%
Mook en Middelaar
47%
Nijmegen
49%
Overbetuwe
49%
Renkum
38%
Rheden
53%
Rijnwaarden
50%
Rozendaal
57%
Ubbergen
46%
Westervoort
29%
Wijchen
48%
Zevenaar
36%

in eigen gemeente en andere gemeente

Van
Doesburg
Heumen
Heumen
Millingen a/d Rijn
Millingen a/d Rijn
Ubbergen
Westervoort
Zevenaar
Zevenaar
Zevenaar

Naar
Aandeel
Doetinchem
15%
Venlo
14%
Gennep
11%
Zevenaar
30%
Nederweert
11%
Nijmegen
10%
Duiven
6%
Montferland
9%
Duiven
8%
Enschede
8%

Vanwege de omvang van de handelsstromen hebben we de Stadsregio verdeeld in Arnhem
e.o. en Nijmegen e.o.. Onderstaande tabellen geven de verhouding weer tussen de handelsstromen binnen de gemeenten. Indien de inkomende en uitgaande handelsstroom gelijk aan
elkaar zijn, dan wordt dit aangeduid met 1,00. In Lingewaard, Rijnwaarden en Zevenaar
zien we bijvoorbeeld dat het bedrijfsleven uit deze gemeenten meer inkoopt dan dat bedrijven van buiten deze gemeenten bij hen inkopen. Bekijken we de regio in zijn totaliteit dan
zien we dat de regio meer euro’s binnenhaalt dan uitgeeft, en dus fungeert als inkoopregio
voor bedrijven van buiten de regio. Vanuit Arnhem e.o. vindt circa 12 procent van de inkooprelaties plaats met bedrijven op de Veluwe en circa 15 procent met bedrijven in de
Achterhoek.
Tabel 5: Business-to-business functie
Arnhem
Doesburg
Duiven
Lingewaard
Montferland
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Zevenaar
Arnhem e.o.

1,04
1,03
1,04
0,92
1,09
1,04
1,04
1,85
0,87
1,92
0,98
1,07

Beuningen
Groesbeek
Heumen
Millingen aan de Rijn
Mook en Middelaar
Nijmegen
Ubbergen
Wijchen
Nijmegen e.o.
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1,35
0,90
0,95
0,60
1,00
0,93
0,92
1,03
0,98

In Nijmegen e.o. ziet het plaatje er heel anders uit. Hier zien we dat alleen in Beuningen en
Wijchen er meer wordt verkocht dan ingekocht. Overall gezien vloeien er meer euro’s uit
Nijmegen e.o. dan dat er binnenkomen. Het bedrijfsleven in deze regio heeft ook een andere regionale oriëntatie dan haar collega’s in Arnhem e.o.. Circa 15 procent van de handelsstromen van het bedrijfsleven in Nijmegen e.o. komt terecht in de COROP-regio ArnhemNijmegen37 (dit is exclusief de acht gemeenten die in bovenstaande tabel staan genoemd).
Daarnaast is ook Noordoost-Noord-Brabant een aantrekkelijke zakenpartner, circa 11 procent van de handelsstroom vanuit Nijmegen e.o. gaat naar deze Brabantse regio. Gezien de
geografische ligging van Arnhem e.o. en Nijmegen e.o is de verschillende oriëntatie op regio’s waarmee men handel drijft niet vreemd. Vanuit de gemeente Nijmegen wordt ruim een
kwart van de inkoop binnen de COROP-regio Arnhem-Nijmegen gedaan. De gemeente Arnhem geeft een diverser beeld: 11 procent wordt ingekocht bij het bedrijfsleven op de Veluwe, 12 procent bij het bedrijfsleven in de Achterhoek, 10 procent in de COROP-regio Arnhem-Nijmegen en 19 procent in Utrecht.
Waar zet het bedrijfsleven in de Stadsregio zijn producten af?
Wanneer we de handelsstromen bekijken die naar de Stadsregio toevloeien (dus bedrijven
die in de Stadsregio hun producten en diensten kopen), dan zien we dat deze stroom voornamelijk binnen de regio is georiënteerd. Het bedrijfsleven in Arnhem en Nijmegen is elk
voor 10 procent verantwoordelijk voor de handelsstroom in de Stadsregio. De derde trekker
van het gebied is het bedrijfsleven in Duiven, Montferland en Zevenaar. Circa 15 procent
van de toevloeiende handelsstromen in de Stadsregio komt uit deze gemeenten (iedere gemeente is verantwoordelijk voor circa 5 procent van de verkoop). Buiten de Stadsregio is
het bedrijfsleven in Doetinchem een aantrekkelijke markt om producten en diensten af te
zetten. Circa 2 procent van de totale handelsstroom komt van bedrijven uit Doetinchem. De
grote steden in de rest van Nederland, zoals Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Eindhoven vormen een kleinere afzetmarkt. Aan het bedrijfsleven in deze steden wordt
minder verkocht dan aan het bedrijfsleven in Doetinchem.
Sectorale inkoop: advies- en onderzoekssector meeste gelokaliseerde sector
De sectorstructuur van de gemeente Arnhem laat zien dat de zorg, handel en de advies- en
onderzoekssector38 van de zakelijke dienstverlening voor de meeste banen zorgen. In Nijmegen zijn de zorg, handel en onderwijs de leidende werkgelegenheidssectoren. Voor deze
sectoren is dan ook bekeken naar welke gemeente het grootste aandeel van de inkoop gaat.
Binnen de advies- en onderzoekssector van de zakelijke dienstverlening in Arnhem, zien we
dat de inkooprelaties voornamelijk binnen de eigen branche in de eigen gemeente plaatsvinden. Slechts 1 procent van de betaalstromen in de advies- en onderzoekssector vloeit af
naar Nijmegen. Voor de groothandel geldt dat circa de helft van de inkoop met partijen binnen Arnhem wordt verricht. Bij de gezondheidszorg in Arnhem zien we dat een kwart van de
inkoop binnen de gemeente blijft.

37 De COROP-regio Arnhem-Nijmegen verschilt enigszins qua gemeente-indeling met de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Druten behoort wel tot de COROP, maar niet tot de Stadsregio. Voor Montferland geldt het omgekeerde.
38 Hieronder vallen branches zoals de verhuur van en handel in onroerend goed, rechtskundige dienstverlening,
accountancy, belastingadvies, architecten, ingenieurs, technisch ontwerp en advies, speur en ontwikkelingswerk,
reclame- en marktonderzoek, industrieel ontwerp en vormgeving.
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Binnen de branche speur- en ontwikkelingswerk van de zakelijke dienstverlening zien we
ook duidelijke relaties met de Arnhemse gezondheidszorg.
In Nijmegen zien we dat de onderwijssector nauwe banden onderhoudt met bedrijven in
Den Bosch in de speur- en ontwikkelingswerk branche. In zijn totaliteit blijft minder dan de
helft van de inkoop in het onderwijs binnen de gemeente Nijmegen. Binnen de gezondheidszorg in Nijmegen blijft bijna 60 procent van de inkoop in de gemeente. Circa 40 procent
vindt plaats met bedrijven binnen dezelfde sector.
Verder onderhoudt de handelssector in Nijmegen nauwe banden met het bedrijfsleven in
Rheden.
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5.

Continuïteit en vernieuwing van het
bedrijfsleven

Om de concurrentiekracht van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen te versterken, is het
van belang om te weten in welke mate de regio ‘economisch duurzaam’ is. Hierbij gaat
het om de vraag of de regio over die eigenschappen beschikt die ervoor zorgen dat de
welvaart in stand kan worden gehouden. Het bedrijfsleven in het gebied is de belan grijkste drager van de economische duurzaamheid en draagt hieraan bij door welvaartscreatie en economische vernieuwing.
De welvaartscreatie bestaat uit een aantal bedrijfseconomische indicatoren. Een gezond bedrijfsleven is immers productief, zodat het welvaart tot stand brengt en kan investeren in
producten en activiteiten die in de toekomst tot welvaart kunnen leiden. Ook moet het
‘vlees op de botten’ hebben voor mindere tijden. De arbeidsproductiviteit en de winstgevendheid geven een indruk van de mate waarin het bedrijfsleven voorbereid is op de toekomst. Daarnaast duidt een goede solvabiliteit erop dat een onderneming over een buffer
beschikt waarmee zij onverwachte tegenvallers kan opvangen.
Naast ‘continuïteit’ is ‘vernieuwing’ van belang voor economische groei. V ernieuwing
geeft de mate weer waarin het bedrijfsleven zich aanpast aan de voortdurend veranderende omstandigheden. Dit ‘fit’ zijn van het bedrijfsleven uit zich in het algemeen in i nvesteringen. Investeren staat immers gelijk aan het uitstellen van het uitkeren van b edrijfsopbrengsten ten behoeve van toekomstige opbrengsten. In het bijzonder vinden
investeringen plaats in activiteiten die op speur- en ontwikkelingswerk zijn gericht.
Daarnaast is ook de creatie van een geheel nieuwe onderneming een vorm van ve rnieuwing.
In hoofdstuk 3 hebben we de economische structuur in beeld gebracht. In de komende
paragrafen richten we ons specifiek op de bedrijfseconomische cijfers van het regionale
bedrijfsleven.

5.1

De Regionaal-Economische Thermometer

De Regionaal-Economische Thermometer (RET) meet de economische prestaties van Nederlandse regio's en vergelijkt deze met het Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden
gemeten aan de hand van acht indicatoren. Deze acht indicatoren zijn ondergebracht bij
twee indicatoren: ‘economische groei’ en ‘economische kracht’. Samen vormen zij de score
voor de ‘economische prestatie’. In de onderstaande figuur wordt de opbouw van het model
weergegeven.
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De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke indicator zetten we de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde
winstgroei in Nederland 10 procent bedraagt, dan krijgt een regio met een gemiddelde
winstgroei van 10 procent een waardering van een zes. Als het cijfer boven de zes ligt, betekent dit dat de winstgroei in regio hoger was dan in Nederland als geheel. Een waardering
met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als
onvoldoende beoordeeld.39 Het rapportcijfer voor ‘economische groei’ en ‘economische
kracht’ is het ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor respectievelijk de vier
groei- en de vier krachtindicatoren. Het rapportcijfer voor de ‘economische prestatie’ is het
ongewogen gemiddelde van de cijfers voor groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen. Dit zijn onder andere de
MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële jaarrekeningen van het CBS en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk
Informatie Systeem Arbeidsorganisaties). De rapportcijfers worden ieder jaar opnieuw berekend met de meest actuele gegevens. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de
cijfers die wij dit jaar over 2011 presenteren en de cijfers die wij komend jaar over hetzelfde jaar presenteren. Deze verschillen hebben te maken met actualiseringen in het bronmateriaal.

5.2

Economisch presteren

De Stadsregio Arnhem-Nijmegen heeft uitgesproken in 2020 de economisch best presterende regio na de Randstad te willen zijn. Om dit te bereiken richt zij zich op het versterken
van het economische vestigingsklimaat. De doelstellingen zijn vastgelegd in de Economische
Agenda. Deze agenda is gericht op de verdere ontwikkeling van het brede economische profiel van de Stadsregio. Het versterken van de innovatieve clusters (zie box 4) krijgt speciale
aandacht. Daarnaast werkt de Stadsregio aan de noodzakelijke basisrandvoorwaarden, zoals voldoende en gevarieerd aanbod van bedrijventerreinen en een verbetering van de infrastructuur.40 In de komende paragrafen zullen wij de economische prestaties van het bedrijfsleven in de Stadsregio over 2010 en 2011 presenteren. Wij vergelijken deze economische prestaties met de provincie Gelderland en Nederland als geheel.
39 De rapportcijfers variëren van 3 tot 9.
40 Bron: Stadsregio Arnhem-Nijmegen (2010). Vitale stedelijke regio. Jaarverslag 2010.
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Figuur 5.1 toont het rapportcijfer van de Stadsregio voor 2010 en 2011. Voor 2011 krijgt de
regio een 6,1 voor haar economische prestatie. Zij laat regio’s als Zuidoost-Noord-Brabant
(Eindhoven), Flevoland, Utrecht, Noord-Overijssel (Zwolle) en Groot-Amsterdam echter voor
zich. De rapportcijfers voor de veertig regio’s in Nederland liggen tussen de 5,0 en 7,0. Van
de veertig regio’s scoren er 18 boven de 6,0, 6 regio’s op 6,0 en 16 regio’s onder de 6,0.
Daarmee presteert Arnhem-Nijmegen dus iets beter dan het gemiddelde Nederlandse bedrijfsleven. Ook is de economische prestatie in 2011 iets gestegen ten opzichte van 2010.
Figuur 5.1: Economisch presteren
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Het rapportcijfer voor de economische prestatie is opgebouwd uit een rapportcijfer voor
economische groei en economische kracht. Het bedrijfsleven in de Stadsregio krijgt in 2011
een 6,1 voor economische groei. Bovendien is in de regio de economische groei in 2011 iets
gestegen ten opzichte van 2010. Op economische kracht, een indicator voor de structuur
van het bedrijfsleven, presteert de Stadsregio iets boven het landelijk gemiddelde. Over het
algemeen verschillen de scores op economische kracht voor een regio door de jaren heen
minder, doordat deze indicatoren meer structureel van aard zijn dan de groei-indicatoren.
De indicatoren voor economische groei kunnen meer als conjunctuurcijfers worden beschouwd.
Figuur 5.2: Economische groei
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2011

De prestaties van het bedrijfsleven in de Stadsregio worden voor een groot deel bepaald
door het bedrijfsleven in Arnhem en Nijmegen. Uit onderstaande tabel blijkt dat Arnhem
verantwoordelijk is voor ruim een derde van de investeringen en de productie in de regio.
En circa een derde van het bedrijfsresultaat wordt behaald door het bedrijfsleven in Nijmegen. De overige gemeenten in de Stadsregio volgen op verre afstand en dragen een kleiner
aandeel in de investeringen, productie en het bedrijfsresultaat.
Tabel 6
Arnhem
Beuningen
Doesburg
Duiven
Groesbeek
Heumen
Lingewaard
Millingen aan de
Rijn
Montferland
Mook en Middelaar
Nijmegen
Overbetuwe
Renkum
Rheden
Rijnwaarden
Rozendaal
Ubbergen
Westervoort
Wijchen
Zevenaar
Totaal

5.3

Investeringen
36%
2%
1%
4%
1%
1%
4%

Bruto toegevoegde waarde
33%
2%
1%
6%
1%
1%
3%

0%
4%
1%
27%
4%
3%
5%
1%
0%
0%
0%
3%
4%
100%

0%
3%
1%
29%
5%
3%
4%
1%
0%
1%
1%
4%
4%
100%

Bedrijfsresultaat
26%
3%
1%
6%
1%
1%
3%
0%
3%
1%
32%
6%
3%
4%
1%
0%
1%
1%
4%
4%
100%

Economische groei

De indicatoren behorende bij economische groei zijn de conjunctuurindicatoren. De winstgroei is in dit opzicht de meeste volatiele indicator gebleken en schommelt behoorlijk door
de jaren heen (met een duidelijk dieptepunt in 2009). Onderstaande groei-indicatoren dienen dan ook te worden gezien in het licht van de macro-economische omstandigheden in
2011.
In het eerste kwartaal van 2011 leek de economie nog voorspoedig te draaien, in het tweede kwartaal stagneerde de toename van de economische activiteit vrijwel geheel. Hoewel de
Nederlandse economie nog niet volledig was hersteld van de dip in 2009, was de economie
in het vierde kwartaal van 2011 in een nieuwe recessie beland. In de loop van 2011 werd al
duidelijk dat de netto buitenlandse handel, door het stilvallen van de wereldhandelsgroei, de
kar niet langer in haar eentje kon trekken. Consumenten, producenten en de overheid
droegen echter niet bij aan de groei. Nederlandse consumenten werden in de tweede helft
van 2011 geconfronteerd met een verdere stagnatie van de huizenmarkt, toenemende onzekerheid over toekomstige pensioenuitkeringen en een oplopende werkloosheid. Bovendien
was het najaar van 2011 getekend door Europese en Nederlandse politieke ontwikkelingen:
de Europese schuldencrisis hield aan en door tegenvallende groei, mede als gevolg van de
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Europese schuldencrisis, moet de Nederlandse overheid bovenop de geplande € 18 miljard
additionele bezuinigingsmaatregelen nemen om aan haar eigen en de Europese begrotingsregels te voldoen. Al deze factoren hebben hun stempel gedrukt op het sentiment onder
consumenten en zorgden ervoor dat zij hun hand op de knip hielden. En zonder koopgrage
consumenten hebben de op de binnenlandse markt gerichte bedrijven weinig prikkels om te
investeren. Ook het exportgerichte bedrijfsleven heeft door de stagnatie van de groei van
het wereldhandelsvolume weinig reden om in nieuwe productiecapaciteit te investeren.41
Figuur 5.4: Indicatoren economische groei, 2011
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Winstgroei
De winstgroei wordt berekend door het totale bedrijfsresultaat van de bedrijven in de regio
af te zetten tegen het bedrijfsresultaat in het voorgaande jaar. Landelijk steeg de winst in
2011 met 3,3 procent. Dit is een stuk lager dan de winstgroei in 2010 (12,8 procent). De
winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven stond duidelijk onder druk. In de regio
Arnhem-Nijmegen steeg de winst met 3,9 procent. De twee grote gemeenten Arnhem en
Nijmegen waren hiervoor verantwoordelijk. In Arnhem was er in 2011 sprake van een
winstgroei van 4,8 procent en in Nijmegen van 5,3 procent. In vergelijking met 2010 is er
wel sprake van een kleinere groei van de winst. In 2010 was er in de regio namelijk nog
sprake van een winstgroei van 8,2 procent.
De detailhandel in de Stadsregio kende een grotere krimp van de winst dan landelijk het
geval was (-7,1 procent versus -6,6 procent). Ook de bouwsector had het in 2011 in deze
regio nog zwaar, zij ervaarden maar liefst een krimp van de winst van 17 procent (landelijke krimp bedroeg 11 procent). Daarentegen behaalde de logistieke sector in de regio met
17,7 procent een hogere winstgroei dan haar collega’s in Nederland (13,4 procent). De
zorgsector in de regio Arnhem-Nijmegen maakte eveneens een iets hogere winst (7,5 procent) dan landelijk (7,1 procent).

41 Bron: Rabobank (2012). Economisch Kwartaalbericht, maart 2012.
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Productiegroei
De productiegroei wordt gemeten door de omvang van de bruto toegevoegde waarde te
vergelijken met deze omvang een jaar eerder. In de Stadsregio en Nederland steeg de productie in 2011 met 2,6 procent. Arnhem kende een lagere productiegroei dan Nederland
(2,3 procent), terwijl de productie in Nijmegen met 2,9 procent steeg. Binnen de sectoren
bestaan er grote verschillen in de productiegroei. De bouw noteerde zowel in de Stadsregio
als in Nederland een krimp van haar productie. De detailhandel had slechts een beperkte
groei van de productie van 0,2 procent. Van alle sectoren hadden de industrie en de zorgsector in de Stadsregio de grootste productiegroei (5 procent).
Binnen de productie is het aandeel van de sectoren niet gelijk verdeeld. Vaak hangt dit samen met de sectorstructuur van een regio. In de regio Arnhem-Nijmegen zien we dat de
groothandel, zakelijke dienstverlening, de publieke sector en de zorg de grootste bijdrage
leveren aan de totale bruto toegevoegde waarde. Deze bijdrage is ook groter dan dat deze
sectoren op landelijk niveau aan de productie bijdragen. De landbouw, industrie, bouw en
financiële sector hebben in de regio daarentegen een kleiner aandeel in de totale productie
dan deze sectoren op Nederlands niveau aan de productie bijdragen.
Figuur 5.5: Aandeel bruto toegevoegde
waarde naar sector
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Investeringsgroei
De investeringsgroei wordt berekend door de investeringen in 2011 af te zetten tegen de
investeringen in 2010. Was er in 2010 nog sprake van een beperkte krimp van de investeringen (0,2 procent), in 2011 stegen de investeringen op landelijk niveau met 3,9 procent.
In de regio Arnhem-Nijmegen stegen de investeringen met 4 procent. Ook in Arnhem stegen de investeringen met 4 procent, terwijl in Nijmegen de investeringen met 3,8 procent
iets achterbleven bij het landelijk gemiddelde. Het bedrijfsleven in de Stadsregio heeft de
toegenomen winsten dus gebruikt om te investeren.
De bouw, de detailhandel en de horeca- en vrijetijdssector kenden zowel op het niveau van
de Stadsregio als op Nederlands niveau een krimp van de investeringen. De bouw ervaart al
drie jaren op rij de negatieve gevolgen van de laagconjunctuur op haar winst-, productieen investeringsgroei. Maar ook het lage consumentenvertrouwen in Nederland zien we terug
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bij de sectoren die afhankelijk zijn van de binnenlandse vraag zoals de detailhandel en de
horeca- en vrijetijdssector. Aan de andere kant zien we dat zowel in de Stadsregio als in
Nederland de logistieke sector en de zakelijke dienstverlening van alle sectoren de hoogste
groei van de investeringen realiseerden.
Arbeidsvolume
Het arbeidsvolume is de werkgelegenheid gemeten in arbeidsjaren (fulltime banen).Was er
in 2010 nog sprake van een krimp van het arbeidsvolume in Nederland met 0,9 procent, in
2011 steeg het arbeidsvolume met 0,1 procent. In de regio Arnhem-Nijmegen steeg het arbeidsvolume met 0,2 procent. In Arnhem was er sprake van een nulgroei. Dit kan worden
verklaard doordat Arnhem een typische ‘ambtenarenstad’ is. Bezuinigingen op het ambtenarenapparaat liggen ten grondslag aan deze cijfers. Daarentegen was er in Nijmegen juist
sprake van een groei van het arbeidsvolume van 0,3 procent. Ook hier is de sectorstructuur
de verklarende factor. Nijmegen kent een grote zorgsector en de zorgsector is al enkele jaren verantwoordelijk voor de groei van het arbeidsvolume. Op het niveau van de Stadsregio
zagen de landbouw, de bouw, de zakelijke dienstverlening, de financiële sector en de overheid en het onderwijs hun arbeidsvolume krimpen ten opzichte van 2010.

5.4

Economische kracht

De vier indicatoren behorende bij economische kracht geven een indicatie van de gezondheid van het bedrijfsleven. Deze cijfers fluctueren veel minder door de jaren heen. Onderstaande figuur laat zien dat de regio Arnhem-Nijmegen alleen op het rendement eigen vermogen en de investeringsratio positief scoort.
Figuur 5.6: Indicatoren economische kracht, 2011
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Rendement op eigen vermogen
Het rendement op het eigen vermogen (REV) geeft de verhouding weer tussen het
gerealiseerde bedrijfsresultaat en het eigen vermogen waarmee dit is verkregen. Hiermee
wordt inzicht verkregen in het rendement voor de eigenaren. Bij het bedrijfsleven in de
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Stadsregio is in 2011 zowel de winst als het eigen vermogen toegenomen. Het eigen vermogen bestaat uit de gelden die de aandeelhouders hebben ingelegd en de reserves als gevolg van ingehouden winsten en herwaarderingen. Het eigen vermogen kan ook extern
worden uitgebreid door aandelen uit te geven, dan wel door derden te laten participeren in
het bedrijf (private equity). Laatstgenoemde geldt over het algemeen meer voor het grootbedrijf dan voor het MKB. In het MKB bestaat het eigen vermogen hoofdzakelijk uit het kapitaal ingelegd door de eigenaren, uit geld van familie en kennissen en uit winstinhouding.
De REV ligt in de regio Arnhem-Nijmegen met 18,7 procent ruim boven het landelijke cijfer
in 2011 (11,7 procent). Dit hoge REV komt vooral voor rekening van het bedrijfsleven in
Nijmegen (19,6 procent). Maar ook het bedrijfsleven in Arnhem heeft een hoge REV van
16,4 procent. Met name de industrie, groothandel en detailhandel waren verantwoordelijk
voor het hoge REV.
Arbeidsproductiviteit
Om de arbeidsproductiviteit te meten, is de bruto toegevoegde waarde gedeeld door het
totale arbeidsvolume (fte). Het is dus de gemiddelde toegevoegde waarde van een fulltime
medewerker per jaar. De arbeidsproductiviteit in Nederland lag in 2011 op € 88.000. In de
Stadsregio ligt de arbeidsproductiviteit lager dan in Nederland (€ 79.000). De arbeidsproductiviteit is bij uitstek een variabele die sterk verschilt per sector. Hoe hoger de kapitaalintensiteit (en dus hoe lager de arbeidsintensiteit), hoe hoger de arbeidsproductiviteit. Zo
heeft de (kapitaalintensieve) industrie in Nederland een arbeidsproductiviteit van € 157.000
en bedraagt de toegevoegde waarde van een fulltime werknemer in de (arbeidsintensieve)
horeca ‘slechts’ € 47.000. Ook de zorg heeft vanwege het relatief arbeidsintensieve karakter
van de sector een lagere arbeidsproductiviteit. Wel zien we dat de groothandel en de zakelijke dienstverlening in de Stadsregio een hogere arbeidsproductiviteit realiseren dan landelijk het geval is.
Het deel van de regionale verschillen dat niet kan worden verklaard vanuit de sectorstructuur heeft te maken met bedrijfsinterne factoren zoals de kwaliteit van het ondernemerschap, de invloeden van enkele grote bedrijven en met specifieke regionale kenmerken, zoals de afzetmarkt en de arbeidsmarkt (vestigingsklimaat). Zo kunnen exporterende bedrijven namelijk vaak innovatiever en efficiënter werken dan bedrijven die zich alleen op de
binnenlandse markt richten. Ook de schaalgrootte, structuur en opzet van bedrijven, het
type machines en de manier waarop deze worden ingezet en het opleidingsniveau van de
werknemers zijn indicatoren die van invloed zijn op de arbeidsproductiviteit. De arbeidsproductiviteit wordt vaak ten onrechte gekoppeld aan de arbeidsmoraal van de werknemers en
staat los van het argument dat ‘werknemers in de ene regio harder of minder hard werken
dan in een andere regio’.
Investeringsratio
De investeringsratio is het deel van de bruto toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd.
Dit kengetal geeft een indruk van de mate waarin het bedrijfsleven bereid is om te
investeren en (in sommige gevallen) vertrouwen heeft in de toekomst. De investeringsratio
bedroeg voor Nederland als geheel 20 procent. In de regio Arnhem-Nijmegen betrof dit 20,5
procent. Binnen de Stadsregio had vooral het bedrijfsleven in Arnhem een relatief hoge investeringsratio (23 procent). Het bedrijfsleven in Nijmegen zat op het landelijk gemiddelde.
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Zowel in de Stadsregio als op landelijk niveau hebben de bouw, de handelssector, horeca en
vrije tijd en de zorgsector de laagste investeringsratio. De zakelijke dienstverlening en de
landbouw toonden juist een hoge investeringsbereid.
Binnen sectoren bestaan er dus grote verschillen in investeringsbereidheid. De zakelijke
dienstverlening is zowel in de regio Arnhem-Nijmegen als in Nederland de sector met het
grootste aandeel in de totale investeringen. Zij nemen de helft van de totale som aan investeringen voor hun rekening. De zorgsector in de regio Arnhem-Nijmegen draagt voor 5 procent bij aan de investeringen, dit is iets hoger dan op provinciaal en landelijk niveau het geval is (4 procent).
Figuur 5.7: Aandeel investeringen naar
sector
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Werkgelegenheidsfunctie
De werkgelegenheidsfunctie van een regio geeft de verhouding weer tussen het
arbeidsvolume en de beroepsbevolking (personen in de leeftijd van 15-65 jaar die zich
beschikbaar stellen op de arbeidsmarkt) in een gebied. Dit geeft een indicatie van het
belang van de regio als werkverschaffer. Normaliter ligt deze verhouding hoger naarmate de
gemeente meer stedelijk is. Binnen de regio Arnhem-Nijmegen hebben Arnhem, Duiven en
Nijmegen een hogere werkgelegenheidsfunctie dan Nederland. De werkgelegenheidsfunctie
in Arnhem bedraagt 106, wat betekent dat voor elke 100 leden van de beroepsbevolking
106 fulltime banen beschikbaar zijn. De Stadsregio als geheel heeft met 81 banen voor elke
100 leden van de beroepsbevolking een lagere werkgelegenheidsfunctie dan de provincie
Gelderland en Nederland.
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Figuur 5.8: Werkgelegenheidsfunctie
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5.5

Liquiditeit en Solvabiliteit

Om het economisch presteren van het bedrijfsleven nader te analyseren, maken we tevens
gebruik van bedrijfseconomische kengetallen die betrekking hebben op de jaarrekening van
ondernemingen. Door het de liquiditeit en de solvabiliteit te meten, krijgen we een beeld
over de financiële positie van het bedrijfsleven en in hoeverre zij ‘vlees op de botten’ heeft.
Hoewel bovengenoemde kengetallen ons inzicht geven in het financiële huishouden, is het
goed te bedenken dat achter deze getallen bedrijfsstrategieën schuil gaan waarin bepaalde
keuzes zijn gemaakt die gevolgen hebben voor het resultaat en het vermogen. Daarnaast
verschillen de grenswaarden van de kengetallen sterk per sector.
Zo is bijvoorbeeld de solvabiliteitspositie van de horeca en detailhandel een stuk lager dan
die van de zakelijke dienstverlening en de industrie. Dit komt doordat bedrijven in de horeca vaak van beperkte omvang zijn en meer gericht op de bedrijfsvoering op de korte termijn. Bij de interpretatie van onderstaande kengetallen dient daarom ook de sectorstructuur
van de Stadsregio in acht te worden genomen.
Liquiditeit
De liquiditeit42 geeft aan in hoeverre de onderneming in staat is om op korte termijn aan
haar lopende financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de vlottende activa in relatie
tot het kort vreemd vermogen hoe beter. Bedrijven moeten een financiële buffer van liquide
middelen aanhouden om in staat te zijn onverwachte gelduitgaven te verrichten. Daarnaast
kan een bedrijf door liquiditeiten aan te houden (‘cash is king’) sneller inspelen op de
wensen van de consument en op een onzekere tijd. Verschillende aspecten hebben invloed
op de liquiditeit. Bijvoorbeeld: een forse groei van ondernemingen kan liquiditeitsproblemen
geven, maar ook seizoensinvloeden hebben invloed op de liquiditeit. 43
De liquiditeit van het Nederlandse bedrijfsleven bedraagt 109 procent. De Stadsregio ligt
daar met 126 procent ruim boven. Sectoraal zien we grote verschillen in de liquiditeitspositie van ondernemingen. De groothandel en de zorg in de Stadsregio hebben een ruimere
liquiditeitspositie dan hun sectorcollega’s in Nederland. Daarentegen heeft de detailhandel in
42 Vlottende activa/kort vreemd vermogen
43 Bron: Panteia (2012). Kleinschalig Ondernemen 2012. Structuur en ontwikkeling van het Nederlandse MKB.
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de Stadsregio juist een lagere liquiditeitspositie dan landelijk het geval is. De logistieke sector en de horeca en vrije tijd hebben zowel op het niveau van de Stadsregio als in Nederland moeite om aan hun kortlopende financiële verplichtingen te voldoen (liquiditeitspositie
van onder de 100 procent). Oorzaken hiervoor kunnen zijn dat bedrijven in de logistieke
sector later worden betaald dan gemiddeld, en de liquiditeitspositie van de vrije tijdssector
door het jaar heen nogal wisselt omdat er sprake is van een seizoenspatroon.
Het bedrijfsleven in Arnhem en Nijmegen heeft een ontspannen liquiditeitspositie van respectievelijk 124 en 120 procent.
Solvabiliteit
De solvabiliteit44 geeft de mate weer waarin de onderneming met eigen middelen is gefinancierd. En geeft aan in welke mate de onderneming in staat is om op lange termijn aan haar
verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen.
Hoe groter de relatieve omvang van het eigen vermogen, des te beter is de solvabiliteitsratio van de onderneming. Al is dit wel enigszins afhankelijk van de branche en ondernemingsvorm. Hoe meer vreemd vermogen, des te lager is de solvabiliteit. Solvabiliteit is ook
afhankelijk van de fase waarin een bedrijf zich bevindt en van de bedrijfsgrootte. Bij overnames en start-ups is de solvabiliteit de eerste jaren vaak negatief of lager.
De solvabiliteit van het Nederlandse bedrijven in 2011 ligt met 29 procent redelijk in lijn
met het jaar daarvoor. De solvabiliteit van het bedrijfsleven in de Stadsregio ligt met ruim
32 procent boven het landelijke gemiddelde. De landbouw, industrie, detailhandel, logistieke
sector en overheid en onderwijssector in de Stadsregio hebben een lagere solvabiliteitspositie dan in Nederland. Zowel ondernemingen in Arnhem (36 procent) als in Nijmegen (31
procent) hebben een gezonde solvabiliteitspositie. In de huidige economische tijd is het verstandig dat het solvabiliteitsratio niet té laag is, indien de inkomsten tijdelijk wat kunnen
teruglopen maar de schuldenlast wel gewoon door gaat.
De solvabiliteit neemt in 2012 naar verwachting af. Dat deze afname enigszins beperkt
blijft, komt doordat ook de schulden van bedrijven maar mondjesmaat toenemen. De onzekerheid is groot en beïnvloedt het producentenvertrouwen daardoor negatief. Dit stimuleert
niet om investeringen te financieren met vreemd vermogen. Dit leidt ertoe dat de solvabiliteit relatief hoog blijft, ondanks de tegenvallende winsten en daarmee gepaard gaande lage
rentabiliteit. Grotere buffers worden aangehouden, wat de relatief hoge solvabiliteit in deze
tijd van laagconjunctuur verklaart.45

5.6

Bedrijvendynamiek

Ondernemerschap is van belang voor de economische groei in Nederland. Vele partijen zoals
de overheid, Kamer van Koophandel, banken en ondernemersorganisaties proberen door
fiscale regelingen, bedrijfskredieten en andere vormen van ondersteuning het ondernemerschap in Nederland te stimuleren. Het afgelopen decennium is vooral de sterke toename van
de Zelfstandige Zonder Personeel niemand ontgaan.

44 Eigen vermogen/totaal vermogen
45 Bron: CPB (2011). Aspecten winstgevendheid bedrijven. Achtergronddocument, behorend bij MEV 2012.
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De opkomst van het ondernemerschap en het ZZP-schap in het bijzonder hangt samen met
verschillende ontwikkelingen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan structurele veranderingen in de economie, zoals verschuiving van werkgelegenheid van de primaire en secundaire naar de tertiaire en quartaire sector en de opkomst van nieuwe vormen van
dienstverlening. Ook veranderingen in de bedrijven zelf, zoals flexibilisering van productieprocessen en concentratie op kernactiviteiten spelen een rol. Het ZZP-schap past in de
trend naar individualisering en flexibilisering. Arbeid is steeds flexibeler geworden en bedrijven besteden nevenactiviteiten vaker uit, wat mogelijkheden biedt voor ZZP'ers. Daarnaast
zijn de wensen van de consument steeds meer aan verandering onderhevig. Ook dit biedt
mogelijkheden voor ZZP'ers, omdat deze bij uitstek een flexibel productieproces hebben,
maatwerk kunnen leveren en per opdracht betaald worden. Daarnaast willen mensen meer
en meer de vrijheid om arbeid zelf in te delen en te combineren met privézaken zoals zorg.
Een eigen bedrijf biedt daarvoor vaak meer mogelijkheden dan een baan in loondienst.46
Figuur 5.9: Bedrijvendynamiek (2001-2009)
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De opleving van het ondernemerschap in Nederland wordt geassocieerd met het gunstige
economische klimaat voor 2008, omdat de kans op succes en overleven van een eigen bedrijf in tijden van hoogconjunctuur groot zou zijn. Maar we zien ook dat mensen in een periode van laagconjunctuur door toenemende werkloosheid en afnemende kansen op een baan
in loondienst juist de overstap naar ZZP'er maken. Kijkend naar de verschillende trends en
achtergronden die ten grondslag liggen aan de toename van het aantal ZZP'ers, zoals flexibilisering en individualisering, en het structurele karakter daarvan, lijkt het waarschijnlijk
dat het gaat om een trend die zich voortzet en waar dus substantieel rekening mee gehouden dient te worden bij de vormgeving van het arbeidsmarktbeleid.47

46 Bron: EIM (2003). Zelden Zo Populair: het ZZP-schap. Zelfstandigen zonder Personeel in de literatuur.
47 Bron: EIM (2003). Zelden Zo Populair: het ZZP-schap. Zelfstandigen zonder Personeel in de literatuur.
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Uit bovenstaande figuur blijkt dat het aandeel starters, over het algemeen ZZP’ers, in de
regio Arnhem-Nijmegen lager ligt dan in Nederland. Wel zijn er gemiddeld meer startende
ondernemers in Arnhem-Nijmegen dan in de provincie Gelderland. Tevens ligt het aantal
opgeheven bedrijven in de Stadsregio gemiddeld hoger dan in Gelderland. Het aandeel starters ten opzichte van de potentiële beroepsbevolking is in de Stadsregio vergelijkbaar met
de regio Delft en Twente. Maar blijft achter bij Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven).
Kaart 7: Gemiddeld aantal startende ondernemingen per jaar

Het bedrijfsleven vervult een belangrijke rol als werkverschaffer in een regio. Hoe meer banen zij beschikbaar stelt aan regionale arbeidskrachten, hoe hoger de werkgelegenheidsfunctie van een gebied en hoe meer dynamiek er plaatsvindt in een bepaalde regio. In Nederland is het afgelopen decennium de gemiddelde bedrijfsomvang iets afgenomen. In de
regio Arnhem-Nijmegen is de bedrijfsomvang nog wel iets hoger dan op provinciaal en landelijk niveau. Velen verruilden een baan in loondienst voor het opzetten van een eigen onderneming, oftewel de zogenoemde ZZP’er (zelfstandige zonder personeel). Deze trend is
met name in bepaalde sectoren sterk zichtbaar zoals in de bouw, de zakelijke dienstverlening en de detailhandel.
Octrooien
Naast de bedrijvendynamiek, is het aantal octrooi-aanvragen een maatstaf voor de innovatiekracht van een regio. In de top 25 van octrooi-aanvragende bedrijven in Nederland staat
één bedrijf uit de Stadsregio (Akzo Nobel uit Arnhem staat op nummer 10). Voor wat betreft
het aantal instellingen zijn het vooral technische universiteiten en academische ziekenhuizen die octrooien aanvragen (TU Delft, TU Eindhoven, Erasmus Medisch Centrum, UMC
Utrecht).48

48 Bron: EIM, Agentschap NL, Kamer van Koophandel (2010). Octrooien in Nederland. Analyse van de innovatiekracht in regio’s, sectoren en grootteklassen.
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Figuur 5.10: Gemiddeld aantal banen per vestiging
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Koopstromen
Toelichting methodiek
Koopstromen brengen in beeld waar consumenten hun aankopen doen. Vooral in de detailhandel
wordt veel gebruik gemaakt van koopstromen om het draagvlak van winkelvoorzieningen te onderzoeken. Koopstromen werden tot nu toe geschat aan de hand van enquêtes onder een steekproef van
consumenten. Voor de KoopstromenMonitor vormen de gemeten pintransacties van Rabobankklanten49 de basis. Deze geven voor de gevestigde detailhandel de belangrijkste informatie over het
ruimtelijk koopgedrag van consumenten. Naast de pintransacties kijken we ook naar de incassotransacties, waarmee consumenten een omvangrijk deel van de aankopen van vooral duurzame goederen
betalen. Tevens maken we op basis van metingen van geldopnames bij geldautomaten en afstortingen
van contant geld door bedrijven een schatting van de chartale koopstromen50.
De belangrijkste bron van de KoopstromenMonitor is een database met tientallen miljoenen feitelijke
transacties van Rabobank-klanten (consumenten) naar Rabobankklanten (detailhandel). Omdat de
klantenkring van de Rabobank breed is vertegenwoordigd onder alle lagen van de bevolking en in alle
delen van Nederland, is sturen op representativiteit en dekking niet nodig. Om toch eventueel optredende vertekening ten opzichte van de Nederlandse populatie huishoudens en bedrijven tegen te
gaan, zijn de uitkomsten gecorrigeerd aan de hand van aanvullende databronnen zoals het handelsregister van de KvK, de statistiek besteedbaar inkomen van Nederlandse huishoudens en de productiestatistieken van het CBS.
We benaderen de koopstromen vanuit twee invalshoeken:
Vanuit de consument: waar besteedt hij zijn geld? We spreken van:
- Koopkrachtbinding: het deel van de totale bestedingen dat de consument in zijn
woongemeente besteedt.
- Koopkrachtafvloeiing: het deel van de totale bestedingen dat de consument buiten
zijn woongemeente besteedt.
Vanuit de detailhandel: waar komen de bestedingen vandaan? We spreken van:
- Eigen koopkracht: het deel van de totale ontvangen bestedingen afkomstig van
consumenten uit de eigen gemeente.
- Koopkrachttoevloeiing: het deel van de totale ontvangen bestedingen afkomstig
van consumenten van buiten de eigen gemeente.
Enkele voordelen van deze methode op een rij:
De onderliggende brondata zijn hard. Het betreffen immers feitelijke aankopen en
bestedingsbedragen. Miljoenen pintransacties liggen hieraan ten grondslag.
• De meting betreft een periode van een heel kalenderjaar en kent dus geen
seizoensinvloeden.
• Koopstromen worden gemeten vanuit de branche waartoe de winkel behoort en niet
vanuit artikelgroepen.
• De meting gebeurt voor heel Nederland waardoor eenvoudig regionale vergelijkingen
kunnen worden gemaakt.
Deze analyse gebruikt de koopstromen over 2011. Deze worden jaarlijks geactualiseerd aan de hand
van de meest recente bestedingscijfers van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, die de dikte van de
koopstroom (in absolute zin) bepalen. Op deze wijze kunnen ontwikkelingen en conjunctuureffecten
eenvoudig in beeld worden gebracht.
49 Privacy is hierbij gegarandeerd. Onder geen enkele voorwaarde zijn individuele klantgegevens herkenbaar of
herleidbaar.
50 Online bestedingen komen niet aan de orde omdat de KoopstromenMonitor zich richt op de fysieke detailhandel
en niet op webwinkels.
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Koopkrachtbinding
Detailhandel totaal Dagelijks In en om het huis Mode Vrije tijd
Arnhem

74%

78%

65%

74%

72%

Beuningen

70%

88%

42%

47%

77%

Doesburg

63%

77%

37%

47%

46%

Duiven

56%

56%

66%

33%

65%

Groesbeek

64%

70%

66%

44%

53%

Heumen

44%

53%

34%

23%

62%

Lingewaard

70%

79%

57%

50%

70%

Millingen aan de Rijn

70%

84%

50%

39%

90%

Montferland

70%

85%

47%

50%

67%

Mook en Middelaar

47%

76%

8%

0%

0%

Nijmegen

77%

85%

59%

73%

76%

Overbetuwe

76%

82%

74%

52%

75%

Renkum

49%

58%

32%

36%

68%

Rheden

67%

76%

57%

56%

63%

Rijnwaarden

59%

62%

59%

36%

78%

Rozendaal*

0%

0%

0%

0%

0%

Ubbergen

46%

70%

14%

26%

0%

Westervoort

57%

74%

27%

38%

26%

Wijchen

67%

70%

68%

51%

74%

Zevenaar

55%

58%

50%

48%

53%

Nederland

71%

78%

62%

62%

70%

* Geen gegevens beschikbaar
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