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Voorwoord

Voorwoord - 

Voor u ligt de vierde Economische Verkenning

het terrein van het creëren van werkgelegen-

van Rotterdam. Een boekje vol met cijfers over

heid voor lager opgeleiden en vasthouden van

de Rotterdamse economie. Voor ondernemers

hoger opgeleiden ligt nog een uitdaging. Door te

en alle anderen die de Rotterdamse economie

investeren in de kwaliteit van onze stad kunnen

een warm hart toedragen bevat dit boekje waar-

we van meer kijkers kopers maken. Daarom is

devolle informatie over economische trends en

geen toeval dat het thema van deze Verkenning

ontwikkelingen in de stad.

Architectuur en economie is. Rotterdam heeft
als architectuurstad een wereldfaam en huisvest

Economische ontwikkeling is een onderwerp

vele internationaal bekende architectenbureaus

waar gemeente en bedrijfsleven een gemeen-

binnen zijn grenzen. Zowel de sector zelf als de

schappelijk belang nastreven. Daarom werkt

vernieuwende ideeën van architecten kunnen

de gemeente op vele manieren samen met

veel bijdragen aan de economie en de kwaliteit

ondernemers. Bij de samenstelling van deze

van de stad. Zeker in het komend jaar, dat wij als

Economische Verkenning heeft het Ontwik-

College van B&W als Architectuurjaar hebben

kelingsBedrijf samengewerkt met de Rabobank

bestempeld vinden rond dit thema vele extra

Rotterdam. Deze bank is op vele terreinen van

activiteiten plaats.

de Rotterdamse economie actief..
Kortom er zijn kansen genoeg. Maar het vraagt
De Havenmonitor die Rabobank Rotterdam

om een ondernemende geest van zowel overheid

de afgelopen jaren heeft uitgebracht is in deze

als bedrijfsleven. Laten we samen bezien hoe we

Economische Verkenning opgenomen. Door

die kunnen verzilveren!

deze samenwerking is het cijfermateriaal rijker
en vollediger geworden. In de komende jaren zal

Roelf de Boer

het OntwikkelingsBedrijf meer partijen uitnodigen

Wethouder Economie, Haven en Milieu

om een zo actueel en compleet mogelijk beeld te
geven van de stedelijke economie.
Het goede nieuws dit jaar is dat de economie
zich in een opgaande lijn bevindt. Ook Rotterdam profiteert van de gunstige conjunctuur: het
aantal starters groeit en de uitzendbranche kon
ook afgelopen jaar groei rapporteren. Maar de
kritische lezer ziet dat de stad nog steeds kansen
laat liggen. Hoewel Rotterdam steeds meer
bezoekers aantrekt, zijn er nog volop mogelijkheden om de omvang van de bestedingen te laten
groeien. Het geeft aan dat we als stad nog niet
het maximale resultaat boeken met ons aanbod
van winkels, horeca en voorzieningen. Ook op
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Samenvatting

Samenvatting - 

Deze Economische Verkenning van 2006 geeft

Economie (hoofdstuk 2)

de stand van zaken weer in de Rotterdamse eco-

Na een periode van laagconjunctuur is Neder-

nomie in al zijn facetten. Het algemene beeld wat

land sinds dit jaar bezig aan een flink econo-

uit verzamelde data naar voren komt, is gematigd

misch herstel. De vraag is echter in hoeverre de

positief, zeker in verhouding tot dat in de Econo-

Zuidvleugel van de Randstad, en Rotterdam in

mische Verkenning van vorig jaar. Wie dacht dat

het bijzonder, deze groei kan bijbenen. De Maas-

2005 het jaar van de economische opleving zou

stad volgt de conjuncturele opleving van Neder-

worden, is wellicht bedrogen uitgekomen, maar

land goed, maar zal (voorlopig) niet inlopen op

de tekenen voor 2006 zijn goed te noemen: de

de Noordvleugel. Een deel van de Rotterdamse

economie trekt weer aan.

opleving vond al in 2005 plaats en is op het conto
van de haven en de wereldhandel te schrijven:

Op sommige terreinen is de situatie weinig

de wereldhandel nam in 2005 in volume met 6%

anders dan in voorgaande jaren. De vier jaar,

toe. De Rotterdamse consumenteneconomie kon

waarin de Economische Verkenning de Rotter-

echter niet profiteren van de opleving in de ha-

damse economie inmiddels volgt, is een betrek-

ven: in 2005 herstelde de particuliere consumptie

kelijk korte periode om structurele veranderingen

zich maar matig. Voor 2006 zijn de verwachtin-

te kunnen waarnemen. De opbouw van de

gen gunstiger.

economie en de samenstelling van de bevolking
laten zich niet een-twee-drie wijzigen. Wie deze

Een positief signaal voor het Rotterdamse MKB

Verkenning naast die van voorgaande jaren legt,

is het stijgende aantal starters. Vooral het aantal

ziet niettemin een aantal interessante verschui-

allochtonen ondernemers stijgt flink. Het aantal

vingen.

faillissementen stabiliseert. Al met al lijkt het erop

Evenals de vorige edities begint deze Verken-

ontwikkelt. En dat is opvallend voor een stad

dat Rotterdam geleidelijk aan een MKB-profiel
ning met een algemene beschouwing van de

waar zich traditioneel vooral veel grote bedrijven

Rotterdamse economie. De navolgende hoofd-

vestigen. Verder is de Rotterdamse economie al

stukken gaan dieper in op een aantal thema’s:

langere tijd aan het verdienstelijken.

arbeidsmarkt, kennis en innovatie, bedrijfsruimte.
Nieuw is het aparte hoofdstuk over de Rotter-

De arbeidsproductiviteit groeit in Rotterdam rela-

damse haven, die immers een bijzondere rol in

tief minder snel, maar de arbeidsproductiviteit is

de economie speelt. Dit thema keert vanaf nu

hier nog steeds de hoogste van de G4, vooral

jaarlijks als een vast hoofdstuk in de Verkenning

door de aanwezigheid van de petrochemische

terug. Een ander nieuw thema gaat over de con-

industrie. Ook de arbeidskosten zijn gestegen,

sumentensector in de Rotterdamse economie.

en iets sneller dan de arbeidsproductiviteit. Dit

Een laatste, en eenmalig thema in deze editie, is

zien we in geheel Nederland terug: hierdoor is de

Rotterdam architectuurstad. Met de keuze voor

internationale concurrentiepositie van Nederland

dit bijzondere thema loopt de Verkenning vooruit

en dus ook die van Rotterdam vanaf eind jaren

op het Rotterdamse architectuurjaar in 2007.

’90 verslechterd.
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De Rotterdamse haven doet het nog steeds

Het vitaliteitsweb vormt een momentopname van

goed, al is de groei van de goederenoverslag

de Rotterdamse economie en haar vestigingskli-

in 2005 minder hoog dan in het jaar ervoor. De

maat, waarbij de stad wordt vergeleken met de

containeroverslag groeit flink met 13% in 2005,

andere grote drie. Ook de voorgaande jaren is

maar ook in Hamburg en Antwerpen groeit de

een dergelijk web samengesteld en ten opzichte

containeroverslag gestaag.

daarvan ziet het jongste beeld er gunstiger
uit (Zie Figuur: Vitaliteitsweb economie en

De vrijetijdseconomie wordt steeds belangrijker,

Samenvatting - 11

Figuur: Vitaliteitsweb economie en vestigingsklimaat, 2005
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Maatschappelijke
voorzieningen

vestigingsklimaat op de pagina hiernaast)

landelijk en in Rotterdam. Momenteel zorgt de
vrijetijdssector in de Maasstad voor 6% van de

De gemiddelde score van de vier grote steden is

totale werkgelegenheid. De sector is echter wel

in het web op 1 gesteld. Zo wordt duidelijk welke

kwetsbaar: op het moment van een laagconjunc-

G4-steden boven danwel onder het gemiddelde

tuur vangt de vrijetijdssector (als luxe besteding)

scoren en hoe zij ten opzichte van elkaar pres-

immers meer klappen op. Opvallend aan de Rot-

teren.

Arbeidsmarkt
Rotterdam
Amsterdam
Den Haag
Utrecht

Kwaliteit van de stad

Kennis en innovatie

terdamse vrijetijdssector is de sterke focus op
de zakelijke markt. Verder zijn er naar verhou-

Ten opzichte van vorig jaar heeft de stad haar

ding weinig overnachtingen in de Maasstad:

positie ten opzichte van de andere grote steden

een mogelijke strategie voor de toekomst is

verbeterd op het gebied van de economie, kennis

om bezoekers langer dan één dag aan de

en innovatie, maatschappelijke voorzieningen en

stad te binden.
De werkgelegenheid is nog niet volledig hersteld

Ruimte voor
bedrijvigheid
Bron: Rabobank Nederland, o.b.v. een systematiek van Etin

in mindere mate ook ruimte voor bedrijvigheid.
Op economisch gebied is de positieversterking

steden doen dat ook, waardoor de relatieve

ning en de woning- en vastgoedmarkt. Zowel de

ten koste gegaan van Den Haag. Datzelfde geldt

achterstand blijft.

uitzendbranche als het winkelbedrijf bevestigen

Een Verkenning is op de toekomst gericht, maar

in 2006 herstelt, al gebeurt dat naar schatting
minder snel als in de andere grote steden. De

van de economische malaise: het aantal banen

voor kennis en innovatie, een thema waarop

is in 2005 wederom gedaald; vooral de zakelijke

Rotterdam nu gemiddeld scoort. Op het gebied

de indruk dat ook de Rotterdamse economie zich

dienstverlening heeft flink baanverlies geleden.

van maatschappelijke voorzieningen scoort

zoals bekend komen de cijfers uit het verleden.

Daarentegen is het aantal uitzendbanen meer

Rotterdam zelfs even hoog als Amsterdam. Qua

De meest recente cijfers uit deze verkenning

uitzendmarkt groeit, in sommige markten vindt

dan voldoende gestegen om het gedaalde aantal

ruimte en bedrijvigheid doet Rotterdam het nog

dateren van medio 2006. Omdat het verzamelen

inmiddels een transitie plaats van uitzendwerk

vaste banen te compenseren. Groeisector in het

altijd minder goed dan de andere grote steden,

van cijfers nu eenmaal tijd kost zullen alle rele-

naar vaste banen, het aantal niet werkende

uitzendwerk is vooral de zorg.

maar haar achterstand is wel kleiner geworden.

vante cijfers over 2006 pas eind 2007 beschik-

werkzoekenden neemt af en de winkelbestedin-

baar en verzameld zijn.

gen nemen toe. Een nadere toelichting op deze

De vraag is of het Rotterdam lukt de recent op

Op het gebied van arbeidsmarkt en de kwaliteit

gaande lijn in haar economie vast te houden. Op

van de stad heeft Rotterdam haar achterstand

Voor een inzicht in de meest recente ontwik-

samenvatting van de verschillende hoofdstukken.

terreinen als de kwaliteit van het woonklimaat en

niet kunnen inlopen. Die lijkt zelfs wat te zijn toe-

kelingen is in de Verkenning daarom gebruik

het horeca-aanbod, maar bijvoorbeeld ook het

genomen. De beide terreinen hangen dan ook

gemaakt van uitspraken en inzichten van ken-

aantal startende bedrijven laat de stad geleidelijk

nauw met elkaar samen. Zonder een aantrek-

ners van de markt. Dit is onder andere gebeurd

aan structurele verbeteringen zien. Dat biedt

kelijk woon- en verblijfsklimaat geen gezonde en

via het houden van een workshop met vertegen-

Een aantal landelijke demografische ontwik-

perspectief op een langduriger verbetering van

gekwalificeerde beroepsbevolking en vice versa.

woordigers uit het Rotterdamse onderwijs, de

kelingen zien we ook terug bij de Rotterdamse

de economische vitaliteit van de stad.

Rotterdam investeert wel flink in het verbeteren

uitzendbranche, de arbeidsmarkt, de horeca, het

beroepsbevolking. Die vergrijst – met name

van het woonklimaat, maar de andere grote

grootwinkelbedrijf, de commerciële dienstverle-

het aandeel 45-plussers is de afgelopen jaren

ontwikkelingen volgt in de hieronder gegeven

Arbeidsmarkt (hoofdstuk 3)
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gegroeid. Daarnaast stijgt ook in Rotterdam de

Kennis en Innovatie (hoofdstuk 4)

arbeidsparticipatie onder vrouwen.

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan Rot-

Ruimte voor bedrijvigheid
(hoofdstuk 5)

In dit hoofdstuk wordt gekeken naar Rotterdam

Consumentenstad (hoofdstuk 6)
als woon- en bezoekstad, en naar het profiel van

terdams onderwijs, en aan innovatie en kennis

Willen bedrijven uitbreiden, dan moet daar wel

Wat opvalt, is dat Rotterdam een groot aandeel

in het Rotterdamse bedrijfsleven. Er wordt nog

de ruimte voor zijn. Hoofdstuk 5 gaat in op het

de bewoners van Rotterdam. Inwoners van de

voltijd werkenden in de werkzame beroepsbe-

extra gekeken naar twee speerpuntbranches: de

aanbod van bedrijfsruimte in Rotterdam. Als

Maasstad zijn gemiddeld wat minder welvarend

volking heeft, en weinig parttimers. Helaas ligt

creatieve sector en de medische sector.

internationale vestigingsplaats scoort Rotterdam

dan die in de andere grote steden. Rotterdam

niet bijzonder hoog: de stad is niet terug te vin-

had een vrij jonge bevolkingsopbouw, maar in

de totale participatiegraad in Rotterdam laag
in vergelijking met de andere G4-steden, maar

Het onderwijsniveau van de Rotterdamse be-

den in een top 30 van meest aantrekkelijke ste-

prognoses is te zien dat de vergrijzing ook hier

deze stijgt wel. Ook het opleidingsniveau is naar

roepsbevolking is relatief minder hoog dan in de

den in Europa voor internationale bedrijvigheid.

flink doorzet.

verhouding laag, en eveneens stijgende.

andere G4-steden, maar stijgt wel gestaag. Ook

Wie kijkt naar de kantorenmarkt, ziet al gauw dat

wat betreft innovatie gaat het goed in Rotterdam.

die in Rotterdam vooral lokale en regionale be-

Veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving zijn

Het aantal vacatures herstelt weer na een moei-

R&D - uitgaven liggen al vrij hoog in de provincie

drijvigheid bedient, in tegenstelling tot de andere

de laatste jaren een heet hangijzer geweest voor

zame economische periode, maar Rotterdam

Zuid-Holland, maar zijn in 2004 nog eens met

drie grote steden. In de toekomst komt er meer

Rotterdam. De Maasstad staat bepaald niet goed

kent nog steeds hoge werkloosheidscijfers.

100 miljoen euro gestegen. Naar verhouding

bedrijfsruimte beschikbaar door de realisatie van

bekend op beide terreinen, maar probeert daar

Beschikbare vacatures komen niet persé ten

worden er veel R&D - investeringen gedaan door

de Tweede Maasvlakte. De stad kan daar echter

wel verandering in te brengen. De jaarlijkse vei-

goede aan werkzoekende Rotterdammers: het

universiteiten en researchinstellingen, maar ook

pas na 2010 van profiteren.

grote verschil in gevraagd opleidingsniveau en

de R&D - uitgaven van bedrijven zitten in de lift.

het daadwerkelijke opleidingsniveau van veel

Ook het aantal verstrekte innovatiesubsidies

De kantorenmarkt is aardig ontspannen geraakt

werkzoekenden is hier debet aan. Het grootste

ligt hoog in Zuid-Holland. Daarnaast heeft de

in Nederland: het aanbod is veel groter dan de

leefkwaliteit komt Rotterdam positief naar voren

vraagstuk waar Rotterdam momenteel tegen-

provincie een aantal subsidieprogramma’s die de

vraag. Echt structurele leegstand hoeft Rotter-

uit het recente onderzoek van het SCP naar

aan loopt wat betreft de arbeidsmarkt, is deze

concurrentiepositie van de Zuidvleugel dienen te

dam echter niet te vrezen: vooral randgemeenten

woonomgevingskwaliteit in de G4. In de lijst van

structurele kloof tussen het lokale aanbod op

versterken.

hebben moeite met de verhuurbaarheid. Naast

slechtste tien wijken in de G4 bevindt zich geen

kantoorruimte herbergt Rotterdam ook veel

enkele Rotterdamse wijk. Bij de beste tien wijken

De creatieve sector heeft in Rotterdam niet zo’n

bedrijventerreinen: bijna 2000 hectare. Driekwart

worden wél twee Rotterdamse wijken genoemd.

groot aandeel in de economie als in Amsterdam

daarvan hoort bij de haven. In totaal bieden de

de arbeidsmarkt en de wensen ten aanzien van
arbeidskrachten.

ligheidsindexcijfers van de gemeente laten zien
dat de veiligheid stijgt, maar er is in een aantal
wijken zeker nog verbetering nodig. Wat betreft

Dit zien we ook terug in gegevens over pendel:

of Utrecht, maar de sector groeit flink. De doel-

Rotterdamse bedrijventerreinen werkgelegenheid

de stad kent naar verhouding grote inkomende

stelling van 12.000 banen in de creatieve indu-

aan maar liefst 65.000 mensen. Op niet-ha-

goed: de stad trekt veel bezoekers van buiten,

én uitgaande pendelstromen. De werkloosheid

strie komt intussen in zicht. Naar verhouding zijn

venterreinen zijn de grootste segmenten de

en heeft op deze manier een groot verzorgings-

daalt wel de laatste jaren. In vergelijking met

er veel creatieve zakelijke diensten in Rotterdam:

dienstensector en de handel.

Nederland is in Rotterdam naar verhouding een

men moet daarbij denken aan ontwerpbureaus,

groot deel van de niet-werkende werkzoekenden

uitgeverijen, etc.. De gezondheids- en welzijns-

De Rotterdamse detailhandel biedt een gevari-

langer dan een jaar baanloos, en meer dan de

zorg maakt naar verhouding een groot deel uit

eerd aanbod en kan zich meten met het aanbod

miljard euro, en voor 40 duizend fulltime banen.

helft van de niet-werkende werkzoekenden is

van de Rotterdamse economie. Ook hier is geld

in Amsterdam. Wel is de leegstand aan de hoge

Ongeveer 40% van de inkomsten is afkomstig

allochtoon. Dat laatste kan natuurlijk deels ver-

beschikbaar voor innovatie: het Erasmus MC is

kant: 11% van het verkoop-vloeroppervlak staat

van bezoekers buiten de stad, en dat is hoog.

klaard worden doordat er naar verhouding meer

hier een belangrijke speler in. Daarnaast is de

leeg.

Daarentegen geven Rotterdammers slechts

allochtonen in Rotterdam wonen dan gemiddeld

Incubator bedoeld is om startende biomedische

in Nederland, maar dan nóg is hun aandeel in

bedrijfjes te steunen.

het aantal baanlozen erg hoog.

De Rotterdamse consumentensector scoort

gebied. Samen met de uitgaven van Rotterdammers in de consumentensector zorgen deze
bestedingen voor een omzet van ongeveer 4

72% aan consumentenartikelen, horeca en
dienstverlening uit in hun eigen stad. Dat wordt
waarschijnlijk verklaard door het grote aandeel
Rotterdammers wat buiten de stad werkt.
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Havenstad (hoofdstuk 7)

Architectuurstad (hoofdstuk 8)

De Rotterdamse haven is en blijft een belangrijke

Komend jaar zal in Rotterdam de 3e Internatio-

pijler voor de stad Rotterdam. Ook in economi-

nale Architectuur Biënnale plaatsvinden. Een

sche zin is ze van grote betekenis voor de regio.

uitstekend moment om de architectuursector in

Zeker qua bijdrage aan de bruto toegevoegde

de Maasstad eens wat beter onder de loep te

waarde in de totale regionale economie. In

nemen. Visueel is architectuur al overduidelijk

termen van directe werkverschaffing neemt die

belangrijk voor Rotterdam: bezoekers en Rot-

betekenis wel af. De link tussen de haven en de

terdammers zelf noemen de moderne architec-

stadseconomie van Rotterdam is lastig in cijfers

tuur als één van de aantrekkelijkste punten van

aan te geven. Dit maakt het voor de haven extra

de stad. Ook is Rotterdam wederom verkozen

lastig binnen de stad een gunstig maatschap-

tot Architectuurstad van Nederland. De stad

pelijk draagvlak te behouden. Niet voor niets richt

herbergt een aantal instellingen op dit vlak die

de haven zich in haar beleid op het verbeteren

(inter)nationaal grote faam genieten: het NAI, het

van de kwaliteit van de eigen economie en het

Berlage Instituut, en een aantal gerenommeerde

bijdragen aan het verbeteren van het Rotter-

ontwerpbureaus.

damse leefklimaat.
Daarnaast mag Rotterdam zich ook op ecoInmiddels krijgt de haven steeds meer duidelijk-

nomisch vlak architectuurstad nummer één

heid over haar toekomstige ondernemersruimte.

noemen: de stad heeft van de G4 het grootste

Recent is de aanleg van de Tweede Maasvlakte

aandeel architectuur en stedebouw in de lokale

definitief goedgekeurd door het parlement. Daar-

werkgelegenheid. Alleen in Utrecht is het aandeel

naast wordt volgend jaar de Betuwelijn in gebruik

even groot, maar daar is de adviesbranche naar

genomen. Het zal echter nog een grote uitdaging

verhouding groot. In Rotterdam is de ontwerp-

worden om de modal-shift te bevorderen. De

branche naar verhouding groter. De architectuur-

afgelopen jaren is de modal-split tussen weg-,

sector laat in de Maasstad ook in bedrijfsecono-

binnenwater- en railtransport vrijwel ongewijzigd

mische zin relatief gunstige resultaten zien.

gebleven. Daarnaast heeft de Europese Ministerraad recent haar eerdere standpunt om de
modal-shift te bevorderen, verlaten.

Maar wat kan architectuur voor de stad en haar
economie betekenen? Deze vraag is voorgelegd
aan een aantal architecten, stedebouwers, en

Bedrijfseconomische cijfers van 50 havenge-

vertegenwoordigers van Rotterdamse architec-

bonden bedrijven uit de regio duiden op een

tuurinstellingen, en de meningen lopen hierover

verbetering van de winstgevendheid en een groei

behoorlijk uiteen. Waar Rotterdam zich in ieder

van de omzet van de haveneconomie in 2005.

geval in mag verheugen, is dat de stad een grote

In de productiesector is deze positieve ontwikke-

beroepsgroep herbergt die zich enorm betrokken

ling het sterkst. De transportsector en logistiek

voelt bij die stad en daar graag over wil en kan

hebben hun winstgevendheid nauwelijks zien

meedenken. En dat is al een potentieel kapitaal

verbeteren.

op zich.

Samenvatting - 15
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1.1 Opzet EVR

Den Haag en Utrecht. Uiteraard worden deze

De Economische Verkenning Rotterdam ver-

steden afgebakend door hun gemeentegrenzen.

schijnt nu voor het vierde jaar. Wie dat wil, kan

Andere gebieden die in deze verkenning worden

deze EVR naast die van de voorgaande jaren

genoemd, zijn:

leggen, en zo de veranderingen in Rotterdam
door de jaren heen zien. Om deze reden van

Stadsregio Rotterdam:

vergelijkbaarheid heeft deze uitgave van de EVR

met als kerngemeente Rotterdam, en als rand-

ongeveer dezelfde opzet als de verkenningen

gemeenten Rozenburg, Maassluis, Vlaardingen,

van vorige jaren. Vaste economische thema’s die

Schiedam, Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek,

ook in deze verkenning weer terugkomen, zijn:

Bleiswijk, Capelle a/d IJssel, Krimpen a/d IJs-

- Algemene economische ontwikkeling

sel, Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard,

- Arbeidsmarkt

Spijkenisse, Bernisse, Hellevoetsluis, Brielle, en

- Kennis en innovatie

Westvoorne.

- Bedrijfsruimte
Regio Rijnmond:
Nieuw zijn wel twee extra hoofdstukken. Er

Stadsregio Rotterdam, met als randgemeenten

wordt apart aandacht besteed aan de Rotter-

Nieuwerkerk a/d IJssel, Ouderkerk, Nederlek.

damse haven: de voormalige Havenmonitor is
nu geïntegreerd in deze publicatie. Daarnaast is

Corop-gebied Groot-Rijnmond:

er het themahoofdstuk over architectuur en de

Regio Rijnmond, plus gemeenten Korendijk,

stad. De moderne architectuur van Rotterdam

Oud-Beijerland, Binnenmaas, Strijen en Crom-

bepaalt voor een belangrijk deel de uitstraling

strijen, en geheel Goeree-Overflakkee (gemeen-

van de stad. Ook dit jaar is Rotterdam door de

ten Goedereede, Dirksland, Middelharnis en

Nederlandse bouwwereld uitgeroepen tot meest

Oostflakkee).

toonaangevende architectuurstad. In 2007 zal
wederom de Internationale Architectuur Biënnale

Corop-gebied Groot Amsterdam:

plaatsvinden in Rotterdam. Al met al reden ge-

met als kerngemeente Amsterdam, en randge-

noeg om de sector eens wat beter onder de loep

meenten Aalsmeer, Amstelveen, Beemster, Die-

te nemen: wat betekent architectuur nu precies

men, Edam-Volendam, Graft-de-Rijp, Haarlem-

voor Rotterdam, ook in economische zin?

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

1.2 Gebiedsafbakening

Corop-gebied agglomeratie Den Haag:

In dit onderzoek worden data uit Rotterdam

met als kerngemeente Den Haag, en randge-

voor een beter inzicht veelvuldig vergeleken

meenten Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-

met andere gebieden: de omliggende regio, of

Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Zoetermeer.

andere grote steden in Nederland. Er zijn vaak
data gebruikt die de situatie in de G4 beschrij-

Corop-gebied Utrecht:

ven: de vier grote steden Rotterdam, Amsterdam,

de gehele provincie Utrecht.
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2006 Is het jaar van het langverwachte herstel van de Nederlandse economie. In 2004 kwam het economische herstel al aarzelend op gang, maar die opwaartse trend werd in 2005 (onverwacht) bruut
doorbroken. Dit leidde tot een terugkerende onzekerheid over de vitaliteit van de Nederlandse economie. In 2006 (of eigenlijk al vanaf eind 2005) is de negatieve vertrouwensspiraal definitief doorbroken.
Na het bedrijfsleven is nu ook het consumentvertrouwen fors verbeterd, met alle positieve effecten
voor de consumptieve bestedingen.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze de voornoemde conjuncturele ontwikkeling zijn
beslag heeft gekregen in de Rotterdamse economie. Wat zijn de gevolgen geweest voor de Rotterdamse haven? In hoeverre volgt de Rotterdamse consument het Nederlandse bestedingspatroon?
Wat betekenen de ontwikkelingen in de haven en de consumentenmarkt voor het Rotterdamse MKB?

2.1 Economische dynamiek
Nederlandse economie weer koploper in Europa
In tegenstelling tot de lang durende economische stagnatie in ons land, weet de wereldeconomie al
een aantal jaar een forse economische groei te realiseren. In 2005 kon die groei nog vooral op conto
worden geschreven van China (10%), andere opkomende Aziatische economieën en de Verenigde
Staten (3,5%). In 2006 is de groei van de wereldeconomie op bredere leest geschoeid – ook Japan en
de EU laten nu forse groeicijfers zien. Voor beide economieën verwachten we inmiddels een groeicijfer van zo’n 3% over 2006.
Het huidige groeiherstel van de Nederlandse economie is in de eerste plaats het resultaat van de sterk
stijgende binnenlandse consumptie. Maar ook het handelsoverschot, het herstel van de bedrijfsinvesteringen en het aflopen van de bezuinigings- en hervormingsoperatie van de regering dragen een flink
steentje bij aan de opgaande conjunctuur.
Ook in 2007 zal de Nederlandse economie zich gunstig ontwikkelen. Onder invloed van de gedaalde werkloosheid en gestegen arbeidsparticipatie krijgt de binnenlandse consumptie een extra stimulans. De verbeterde concurrentiepositie van ons land leidt daarnaast tot een verdere groei van de
internationale handel.
Rotterdam volgt Nederlandse economie beter
De Zuidvleugel van de Randstad heeft jarenlang moeite gehad de Nederlandse welvaartsgroei te volgen, Rotterdam in nog sterkere mate dan de Haagse regio. De afgelopen jaren ging het Rotterdam
niet voor de wind, maar week de regio niet ongunstig af ten opzichte van het landelijke beeld. Vooral
de haveneconomie heeft, aangemoedigd door de onstuimige groei van de wereldhandel, een positieve
bijdrage aan de algemene economische ontwikkeling kunnen leveren. De wereldhandel is in 2005 in
volume met 6% toegenomen en in 2006 zal dat naar verwachting 7% zijn1. De Nederlandse in- en
1

WTO (2006); Rabobank (2006)
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uitvoer groeide met 5,5 à 6% en dit jaar zal die groei de 6% zelfs gaan overstijgen. De volumegroei
van de overslag in de Rotterdamse haven volgde in 2004 nog het landelijke beeld. In 2005 viel de

Figuur 2.2: Bedrijfseconomische resultaten bedrijfsleven G3, 2004-2005

10

Rotterdam
Amsterdam
Den Haag

volumegroei wat tegen.

8
Het is de vraag in hoeverre de “andere kant” van de Rotterdamse economie profiteert van de gunstige
ontwikkeling van de haveneconomie. Met die andere kant worden het – op de consumentenmarkt gerichte - MKB en de Rotterdamse consument bedoeld. Vorig jaar ontwikkelde de Nederlandse particuliere consumptie zich nog zeer matig. Er was nauwelijks sprake van groei. De slechte bedrijfseconomische resultaten van de lokale detailhandel2 , duiden erop dat ook Rotterdam kampte met een stagnatie
van de consumptie. De verwachtingen van het bedrijfsleven voor dit jaar waren toen echter wel een
stuk gunstiger. Voor de ontwikkeling van de consumptieve uitgaven in Rotterdam in de eerste helft van

6
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Rijnmond
Nederland

4,0
3,5

2,7

0
2004
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bedrijfsresultaat (% omzet)

dat het herstel wat achterblijft bij dat in de andere grote steden3 .

4,5

3,3

2

2006 zijn nog geen harde cijfers bekend. De indruk bestaat dat ook hier de consumptie groeit, maar

Figuur 2.1: Economische groei (j-o-j) van de economie van Rijnmond en Nederland, 1996-2005

4,6
3,3

2004
2005
omzetgroei (%)

Bron: Rabobank Nederland, 2006

De verbetering van het bedrijfsresultaat deed zich in alle sectoren van de Rotterdamse economie
voor, behalve in de horeca en de dienstensector. Voor de consumentgerichte sectoren was 2005
dus geen overtuigend jaar van herstel, vooral ook omdat de omzet nauwelijks verbeterde. De

3,0

(consumenten)markt gaf het Rotterdamse bedrijfsleven derhalve (nog) onvoldoende frisse lucht om

2,5

flink te kunnen aansterken na jaren van neergang.

2,0
Figuur 2.3: Bedrijfseconomische resultaten sectoren in Rotterdam, 2004-2005

1,5
1,0
0,5
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2005

Bron: CBS, 2006, bewerking Rabobank Nederland

Bedrijfsresultaten vertonen opgaande lijn
Het Rotterdamse bedrijfsleven heeft in 2005 betere winstcijfers geboekt dan het jaar ervoor. Het
gemiddelde bedrijfsresultaat benaderde zelfs het niveau van het bedrijfsleven in Amsterdam en Den
Haag. De omzetgroei zwakte iets af, evenals in Amsterdam. Dit geeft aan dat 2005 een wisselvallig
jaar was, waarin pas tegen het einde de draad van het economisch herstel weer werd opgepakt.
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Bron: Rabobank Nederland, 2006

2

Kamer van Koophandel (2005), ERBO

3

O.b.v. een voor de EVR gehouden expertmeeting op 10 oktober 2006

4

Voorlopige cijfers voor 2004 en 2005

2004
2005
omzetgroei (%)

22 - Economische Verkenning Rotterdam 2006

De economie van Rotterdam - 23

Structureel achterblijvende ontwikkeling verwacht

Rotterdam telt weer meer starters

Internationale publicaties over de economische ontwikkeling in Europese stedelijke regio’s voorzien

In 2005 zijn in Rotterdam bijna 3.000 nieuwe ondernemers gestart. Dat waren er 400 meer dan het

voor de Rotterdamse economie tot 2009/2010 een jaarlijkse groeivoet van circa 1,6 tot 1,8%5 . Dat

jaar ervoor. Na Amsterdam telt Rotterdam de meeste startende bedrijven, althans in absolute zin. In

is beduidend lager dan die voor steden als Amsterdam (2,4 tot 2,8%) en Utrecht (2,2 tot 2,3%). De

relatieve zin, dat wil zeggen in verhouding tot de bestaande bedrijvenpopulatie, doet Rotterdam het

cijfers in deze publicaties impliceren dat de economische ontwikkeling in de Zuidvleugel van de

niet slecht in vergelijking met de drie andere grote steden en met het landelijke gemiddelde. De afge-

Randstad structureel zal blijven achterlopen bij die in de Noordvleugel. Reden: het relatief zwakkere

lopen tien jaar bedroeg het startersaandeel jaarlijks gemiddeld een kleine 7% en dat is iets boven het

investeringsklimaat in de regio Rotterdam dan dat in Amsterdam en Utrecht. Diverse aspecten van het

landelijke niveau. Van de G4 is alleen Utrecht nog meer ‘startersstad’ dan Rotterdam.

regionale investeringsklimaat (arbeidsmarkt, bedrijfsruimte, consumentenmarkt etc.) komen verderop

Evenals de andere grote steden heeft Rotterdam in de jaren van laagconjunctuur een dip in de ontwik-

in deze verkenning uitgebreid aan de orde.

keling van het aantal starters gekend. Vanaf 2004 groeit het aantal starters weer aanzienlijk.

Aandeel Rotterdam in Nederlandse economie redelijk stabiel

Tabel 2.1: Starters overige oprichtingen en opheffingen in de G4 en Nederland

Het Bruto Binnenlands Product van Nederland wordt voor bijna éénderde gevormd door de vier grote

(in aantal vestigingen), 2005

steden en hun omliggende gemeenten. De afgelopen jaren is het BBP van Nederland flink gegroeid.
Bedroeg het BBP in 1995 in totaal nog € 326 miljard, in 2003 was dat al gestegen tot € 513 miljard.
Het bruto regionaal product van de grootstedelijke regio’s in West-Nederland is in deze ontwikkeling
meegegaan.
De aandelen van de vier grootstedelijke regio’s onderling zijn gedurende de laatste jaren wel enigszins verschoven. Het duidelijkst is dat te zien bij de regio Rijnmond, waarvan het aandeel eind jaren
negentig gedaald is tot onder het aandeel van de provincie Utrecht. In 2002 en 2003 is het aandeel
van Groot-Rijnmond stabiel. Ook de andere grootstedelijke gebieden blijven in die periode hetzelfde
aandeel in het BBP behouden. Groot-Rijnmond blijft daarmee ongeveer op hetzelfde niveau als de
provincie Utrecht. Overigens is evenmin sprake van een duidelijke verschuiving van het economische

Bron: Kamer van Koophandel, 2006

zwaartepunt (van de centrale stad naar andere gemeenten) binnen de regio’s.
In het licht van de bedrijfsstructuur van de stad, is de hoge startersgraad van Rotterdam opvallend te
Figuur 2.4: Bijdrage van de grootstedelijke regio’s aan het Nederlands BBP, 1995 - 2003

neerd door grotere bedrijven en instellingen. Amsterdam en Utrecht staan juist bekend als ‘MKB-

12%
Groot-Rijnmond
Groot-Amsterdam
Aggl. Den Haag
Utrecht (provincie)

10%

8%

6%

4%
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Bron: CBS, 2006

5

noemen. De economie van deze stad en ook die van Den Haag wordt van oudsher sterker gedomi-

Ecorys (2006), European Regional Prospects 2006; Cambridge Economics (2006)

2003*

steden’. Een langdurige sterke aanwas van het aantal startende bedrijven kan ertoe leiden dat ook
Rotterdam een sterk MKB-profiel ontwikkelt.
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Figuur 2.5: Aantal starters in de G4 van 1996 tot 2005

Stabilisatie aantal faillissementen
Het aantal faillissementen in Rotterdam schommelde de afgelopen paar jaar flink. Daarom kan abso-

5.000

Rotterdam

luut gezien niet van een duidelijk dalende of stijgende trend worden gesproken. Gerelateerd aan de

Den Haag

4.000

bedrijvenpopulatie is eerder sprake van een lichte stijging, gezien het feit dat die bedrijvenpopulatie de

Amsterdam

afgelopen jaren iets is gekrompen.

3.500

Utrecht

4.500
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Figuur 2.7: Ontwikkeling aantal faillissementen in Rotterdam per kwartaal, 2004 t/m medio 2006
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Bron: Kamer van Koophandel, 2006

De hoge startersgraad heeft echter niet kunnen voorkomen dat de Rotterdamse ondernemerspopula-

140

tie tijdens de laagconjunctuur van de afgelopen jaren is gekrompen. Daarmee wijkt Rotterdam af van
de andere grote steden. Die krimp concentreerde zich sterk in de autochtone ondernemersgroep - en
dat terwijl in de andere grote steden het autochtoon ondernemerschap verder is gegroeid. Wel is in
Rotterdam het aantal niet-westerse allochtone ondernemers aanzienlijk toegenomen.
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Bron: Kamer van Koophandel, 2006

Figuur 2.6: Netto groei van het aantal ondernemers naar herkomst in de G4, 2003-2005
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2.2 Ontwikkeling van de structuur van de economie
Rotterdam: economie in transitie
Dat de Rotterdamse economie allang niet meer louter op de haven drijft, is algemeen bekend. Inmiddels is de economische structuur van deze stad bijna even “dienstverlenend” van karakter als de
Nederlandse economie. Het economisch belang van de zakelijke dienstverlening is hier zelfs groter
dan landelijk. En op het gebied van non-profit diensten, zoals zorg, onderwijs en overheid, heeft de
stad - via een forse inhaalslag - het Nederlandse niveau inmiddels bijna benaderd. De landelijke en

500

Rotterdamse structuur wijken onderling af op het gebied van landbouw, industrie en logistieke sector.

0

Dat de industrie nog altijd een groot aandeel in het Rotterdamse BRP vertegenwoordigt, heeft te
maken met het zeer kapitaalintensieve karakter van de hier zo sterk aanwezige (petro)chemie. In veel

-500

andere industriële branches is het zogenoemde “kapitaliseringsproces” minder vergaand doorgevoerd

-1.000

dan in de chemie.
Rotterdam

Amsterdam

Bron: Kamer van Koophandel, 2006

Den Haag

Utrecht
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Bovendien heeft het proces van ‘outsourcing’ buiten de chemie verregaande gevolgen voor de

Tabel 2.2: Arbeidsproductiviteit in G4-regio’s en Nederland, 1995 en 2003

arbeidsdeling in het productieproces. Misschien niet eens zozeer in termen van afstoting en verplaatsing van activiteiten naar lage lonenlanden. De toenemende focus op kernactiviteiten en op inkoop
van diensten van externe dienstverleners, leidt tot lager gemeten cijfers voor de sector industrie.
Figuur 2.8: Bijdrage sectoren aan het BRP van Rijnmond in vergelijking met Nederland,
1995 en 2003.
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Rijnmond 2003
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Nederland 2003

25%
20%
15%
10%
5%
0%

Bron: CBS, 2006

Minstens zo belangrijk als het groeitempo op zich, is de relatie daarvan met het groeitempo van de
arbeidskosten. Immers, de regionale welvaartsgroei (inkomensgroei) kan alleen betaald worden bij
een passend groeitempo van de productiviteit. Landelijk zijn de arbeidskosten eind jaren negentig
fors sneller gegroeid dan de productiviteit. Hierdoor heeft Nederland zich uit de internationale markt
geprijsd. De Rotterdamse regio heeft aan deze ontwikkeling meegedaan. Tegenover een jaarlijkse
productiviteitsgroei van zo’n 3,4% stond een groei van de arbeidskosten van 4%. Deze kloof is overigens wat minder groot dan het landelijke verschil en dat van de meeste stedelijke regio’s.
Figuur 2.9: Jaarlijkse procentuele ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit en de arbeidskosten,
1995-2003

5,0%
Bron: CBS, 2006
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Arbeidsproductiviteit in Rotterdam

3,5%

Was de arbeidsproductiviteit in Groot-Rijnmond in 1995 in absolute zin nog één van de hoogste (even

3,0%

hoog als in de regio Amsterdam), in 2003 blijkt de Amsterdamse regio Groot-Rijnmond ruimschoots

2,5%

voorbij te zijn gestevend. Ook in de andere grootstedelijke gebieden is de arbeidsproductiviteit sneller

2,0%

gegroeid: Groot-Rijnmond blijft met een jaarlijks percentage van 3,4% wat achter bij de rest van de

1,5%

grote steden én bij het landelijke gemiddelde. Wel ligt de gemiddelde arbeidsproductiviteit nog altijd op

1,0%

een hoger niveau dan in de andere stedelijke regio’s. Dit heeft alles te maken met de aanwezigheid

0,5%

van de – aan de haven gerelateerde – (petro)chemische industrie, een zeer kapitaalintensieve sector.

0,0%
GrootRijnmond

Aggl.
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Bron: CBS, 2006, bewerking Rabobank Nederland

Utrecht
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Groei overslag Rotterdamse haven onder druk
In 2005 heeft de Rotterdamse haven 5% meer goederen overgeslagen dan het jaar ervoor. De groei
lag redelijk in lijn met die van de Europese concurrenten, maar was geringer dan de groei in 2004. Het
eerste kwartaal van 2006 viel de groei (0,7%) tegen.
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Figuur 2.10: Ontwikkeling van de omzet in de Rotterdamse vrijetijdssector, in € mld., ’01, ’03 en ’05
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De overslag van containers ontwikkelt zich relatief gunstig met een groei van jaarlijks zo’n 13%. Op
dat gebied is de koppositie van Rotterdam binnen Europa echter niet overweldigend. Rotterdam voelt
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de hete adem van Hamburg en Antwerpen in de nek, doordat zij wat hogere groeicijfers weten te
realiseren. Wereldwijd staan de Aziatische havens op kop in de containeroverslag, op afstand gevolgd
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In deze economische verkenning krijgt de haveneconomie van Rotterdam extra aandacht in het aparte
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havengebonden bedrijvigheid, de economische betekenis van de haven voor stad, regio en ons land
en de plannen met en verwachtingen voor de haven voor de komende jaren.

Bron: OBR/Ecorys, 2006

Rotterdamse vrijetijdseconomie
Onder invloed van de welvaartsstijging en het sterkere accent op de beleving van producten en dien-

Het gros van de omzet (80%) komt voort uit dagbezoek in de zakelijke of privésfeer. Overnachtingen

sten door consumenten, ontwikkelt de vrijetijdseconomie zich tot een belangrijke economische sector.

in Rotterdam dragen 13% aan de omzet bij. De rest van de omzet (8%) is afkomstig van binnen- en

Ook in Rotterdam groeit deze sector gestaag. Zo is de werkgelegenheid tussen 1997 en 2004 met

buitenlandse bezoekers die vakantie houden in Nederland en daarbij ook Rotterdam aandoen. Juist

liefst 28% toegenomen tot zo’n 18.000 banen. De sector zorgt daarmee voor 6% van de Rotterdamse

die laatste categorie is van grote betekenis voor een stad als Amsterdam. Vandaar ook dat de vrije-

werkgelegenheid. Dit is conform het landelijke beeld.

tijdssector daar ongeveer viermaal zo groot is als die in Rotterdam. Gemeten in (hotel)overnachtingen

In 2005 bedroeg de omzet van de vrijetijdssector bijna € 1,5 miljard, waarmee Rotterdam een landelijk

groeicijfers zien die hoger liggen dan de Haagse en landelijke en vergelijkbaar zijn met de Amsterdam-

marktaandeel heeft van circa 5%. De laatste jaren ondervindt de sector echter wel de gevolgen van

se groeicijfers. Verder scoort Rotterdam niet slecht als het gaat om de verhouding tussen het aantal

is de sector in Amsterdam zelfs tienmaal zo groot als in Rotterdam. Op dat vlak laat Rotterdam wel

de slechte conjunctuur. In de periode 2003-2004 nam de werkgelegenheid met maar liefst 5% af.

bezoeken en het aantal bezoekers. Den Haag en Utrecht hebben een lagere bezoeken/bezoekers-

Ondanks het zeer brede profiel aan activiteiten, variërend van culturele evenementen tot aan diverse

ratio, wat impliceert dat zij minder meerdaags en herhalingsbezoek weten uit te lokken dan Rotterdam.

vormen van horeca en detailhandel, is de sector toch relatief kwetsbaar door de sterke conjunctuurgevoeligheid.

Vorig jaar telde de stad 17,6 miljoen geregistreerde bezoekers aan attracties, podia, musea, sportieve
en culturele evenementen. Dat waren er ruim één miljoen meer dan in 2004. Deze extra bezoekers

Kenmerkend voor de Rotterdamse vrijetijdssector is haar sterke focus op de zakelijke markt (zakelijk

zijn hoofdzakelijk op het conto te schrijven van nieuwe evenementen als Redbull Air Race en Monaco

toerisme). Ruim de helft van de omzet is aan zakelijke bezoekers te danken. Landelijk is dat slechts

aan de Maas. Ook uit de Publieksmonitor6 blijkt dat het aantal bezoekers in 2005 t.o.v. 2003 is toege-

een derde. De stad heeft een kleine 10% van de landelijke congresmarkt in handen, al varieert dit

nomen en dat de bezoekers ook vaker terugkomen. Maar tegelijk constateert de monitor dat ze helaas

percentage van jaar tot jaar aanzienlijk. Het zakelijke marktsegment is dan ook minder stabiel en

minder lang blijven en minder besteden, waardoor het totale bestedingsvolume is teruggelopen. De

conjunctuurgevoeliger dan de markt van particuliere dagtochten en vakanties. Dat is een belangrijke

conjunctuur is een mogelijke verklaring maar we zullen de cijfers serieus moeten nemen en de trend

verklaring voor de tegenvallende ontwikkeling van de sector in Rotterdam in de beginjaren van dit

proberen te keren.

millennium.

6

Publieksmonitor Rotterdam 2005 Marktplan
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2.3 Werkgelegenheid

Al is hun relatieve aandeel kleiner dan in de meeste andere grote steden, ook in Rotterdam zijn de

Aantal banen in Rotterdam daalt wederom

zakelijke dienstverlening en de zorgsector de grootste werkverschaffers. De horeca biedt hier relatief

In het afgelopen jaar is de Rotterdamse werkgelegenheid met 2.400 vaste banen afgenomen. Dat is

minder werkgelegenheid. Opvallend is de bescheiden positie van de groothandel in de Rotterdamse

bijna 1% van de totale werkgelegenheid in de stad. Vooral de commerciële dienstverlening kreeg forse

werkgelegenheid. In Amsterdam en Utrecht, maar ook landelijk is het werkgelegenheidsbelang hoger

klappen te verduren. In de financiële sector verdwenen 1.400 banen, in de zakelijke dienstverlening

dan hier. Wellicht is dit veroorzaakt door het uitschuifproces van groothandelsactiviteiten uit de stad

2.000. Of daarmee ook aan de opkomst van de commerciële diensten in de stad een einde is geko-

naar de grotere regio en West-Brabant. Rotterdam heeft te weinig bedrijfsruimte en teveel verkeersop-

men, is nog niet zeker. Wel lijkt de hausse van de Rotterdamse kantooreconomie grotendeels voorbij.

stoppingen om de voorraadhoudende groothandel van de stad te kunnen laten groeien.

De onderwijs- en de gezondheidszorg zorgden vorig jaar wel voor extra banen. Voor de gemeente kan

Tabel 2.4: Werkgelegenheid naar branche in de G4 en Nederland, 2005/2006 *

dat nog meer reden zijn deze sectoren als speerpunten van de Rotterdamse economie te zien. Ook de
horeca liet, na jaren van stagnatie, weer groei zien.
De daling van de vaste werkgelegenheid is meer dan gecompenseerd door uitzendbanen. Het aantal
personen met een kortdurend uitzendcontract nam het afgelopen jaar namelijk met 3.700 toe. In de
eerste helft van 2006 lijkt de uitzendmarkt in de commerciële dienstverlening te krimpen, terwijl de
zorgsector in toenemende mate van uitzendkrachten gebruik maakt7.
Figuur 2.11: Mutaties in de werkgelegenheid per branche in Rotterdam en Amsterdam, 2006

totaal
overige diensten
gezondheids- en welzijnszorg
onderwijs
overheid
vastgoed, zakelijke diensten
financi le instellingen
post en telecom

* Gegevens van Rotterdam en Amsterdam hebben betrekking op begin 2006, die van Den Haag, Utrecht en Nederland op 2005.

transport en logistiek

Bron: COS Rotterdam, O+S Amsterdam en LISA, 2006
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Bron: COS Rotterdam, O+S Amsterdam en LISA, 2006

7

Op basis van de expertmeeting die ten behoeven van de studie op 10 oktober j.l. is georganiseerd
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2.4 Toekomstperspectief
Een aantal gunstige trends gaan aan de Rotterdamse economie voorbij: zo heeft de stad nog steeds
naar verhouding een groot aandeel industrie, en een laag opgeleide beroepsbevolking. We moeten
echter niet concluderen dat Rotterdam nu het economische zorgenkindje is van de G4: de stad kent
hoge groeicijfers in de vrijetijdssector, het aantal startende ondernemers groeit en het opleidingsniveau stijgt. Kansen zijn er: ook de Rotterdamse economie is een diensteneconomie aan het worden.
De vraag is echter wel of de stad op termijn kan inlopen op de Noordvleugel van de Randstad.
Sterk
+ Sterke groei aantal starters
+ Bovengemiddelde economische groei 2002-2005, maar wisselend beeld over 2005
+ Productiesectoren draaien beter in 2005
+ Beeldmerk: haven, Euromast, architectuur
+ Internationale oriëntatie en sterke vertegenwoordiging buitenlandse bedrijven
+ Aandacht voor wijkeconomie
+ Kansrijke clusters rond haven, AV en medische sector
Zwak
- Enigszins achterblijvend herstel bij andere grote steden
- Haperend herstel consumentendiensten in 2005
- Arbeidsproductiviteit groeit minder sterk
- Relatief laagwaardige zakelijke dienstverlening
- Licht herstel werkgelegenheid
- Ontkoppeling haven en stad Rotterdam
- Rotterdamse economie blijft naar verwachting structureel terrein verliezen

De economie van Rotterdam - 33
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3. Arbeidsmarkt

Arbeidsmarkt - 35

Een stad die een grondige economische structuurverandering doormaakt, zoals Rotterdam, zal ook
andere arbeidskrachten nodig hebben en aantrekken. De vereiste aanpassingen van de arbeidsmarkt
voltrekken zich langzaam en Rotterdam heeft moeite het arbeidsaanbod goed te laten aansluiten op
de vraag naar arbeid van lokale bedrijven en instellingen. Goed opgeleide Rotterdammers verlaten
de stad op zoek naar een prettige woonomgeving die zij zich kunnen veroorloven. En een deel van
de goed opgeleide Rotterdammers die hier wel blijft wonen, geven de voorkeur aan een interessante baan buiten de stad. De oudere generatie (autochtone) Rotterdammers is grotendeels van het
arbeidsproces uitgesloten.
De kloof tussen vraag en aanbod lost zich slechts ten dele op via forensisme. De structurele problemen blijven echter bestaan.

3.1 Beroepsbevolking en participatie
Vrouwen houden aanbod op peil
De groei van de beroepsbevolking van Rotterdam volgt vrijwel hetzelfde patroon als de groei van de
beroepsbevolking van geheel Nederland. Dat geldt in het bijzonder voor het mannelijke deel van de
beroepsbevolking. De mannelijke beroepsbevolking in Rotterdam stagneert al sinds langere tijd, en de
laatste jaren is zelfs sprake van krimp. De oorzaak daarvan is de vergrijzing van het autochtone deel
van de Rotterdamse (beroeps)bevolking. Het allochtone deel is veel jonger, maar de zogenoemde
derde generatie is grotendeels nog niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. De vrouwelijke autochtone
bevolking is eveneens sterk vergrijsd, maar de groeiende deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt
zorgt toch voor een groei van de vrouwelijke beroepsbevolking.
De stijgende participatiegraad van vrouwen houdt het aanbod van de Rotterdamse beroepsbevolking
op peil, in het licht van de structureel groeiende vraag naar arbeidskrachten in de stad. De beschikbaarheid van vrouwen op de arbeidsmarkt is echter wel kwetsbaar, aangezien maatschappelijke
ontwikkelingen op korte termijn tot sterke veranderingen in het aanbod van vrouwen leiden. De grote
pieken en dalen in de grafiek onderschrijven dit. Al met al leveren vrouwen in Rotterdam met 44%
(landelijk 43%) een flink aandeel aan de beroepsbevolking.
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Figuur 3.1: Ontwikkeling omvang beroepsbevolking in Rotterdam en Nederland, naar sekse,

In de Economische Verkenning van vorig jaar werd al gewezen op de dreigende structurele krapte op

1996- 2005 (1996=100)

de Rotterdamse arbeidsmarkt. De vergrijzing van de Rotterdamse bevolking leidt op termijn tot een

125

ties, zoals technische en zware beroepen. Dat treft onder meer de havengerelateerde bedrijvigheid.

chronisch tekort aan personeel, met name in beroepen die minder populair zijn bij jongere generaRotterdam mannen
Nederland mannen

120

Rotterdam vrouwen
Nederland vrouwen

Ondanks de ontwikkeling naar ‘schonere’ arbeid in deze sector, zijn extra investeringen in promotie,
werving en onderwijs nodig om de haven van voldoende nieuw personeel te kunnen voorzien.

115

Het CWI verwacht alleen al voor de komende vijf jaar een stijging van de werkgelegenheid in Rijn-

110

king (de groep 15-64 -jarigen) met slechts 1%. Om de banengroei aan te kunnen, moet óf de regionale

mond met ruim vijftigduizend banen (circa 8%). In diezelfde periode groeit de potentiële beroepsbevolarbeidsparticipatie fors omhoog óf de inkomende pendel sterk toenemen.
105

Opleidingsniveau stijgt

100

Het opleidingsniveau in Rotterdam is aan het stijgen: vormde in 2004 het aandeel laagopgeleiden
nog 33 procent van de Rotterdamse beroepsbevolking, in 2005 was dat al gedaald tot 26%. Zowel
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het aandeel middelbaar opgeleiden als hoger opgeleiden is gegroeid. Het aandeel hoger opgeleiden
is gegroeid van 31% naar 34%. Niettemin heeft Rotterdam nog steeds een relatief laag opgeleide

Bron: CBS, 2006

beroepsbevolking in vergelijking met de andere drie grote steden. In zowel Utrecht als Amsterdam
Aandeel ouderen in beroepsbevolking neemt toe

bestaat meer dan 50% van de beroepsbevolking uit hoogopgeleiden.

Zoals gezegd vergrijst de Rotterdamse bevolking en daarmee ook de beroepsbevolking. Ten opzichte

Een vergelijking van de Rotterdamse cijfers met Nederland als geheel levert een opvallend beeld op:

van vorig jaar is die vergrijzing weer iets verder gevorderd. Het aandeel 15-24 -jarigen is gelijk geble-

Rotterdam heeft naar verhouding zowel meer laagopgeleiden als hoogopgeleiden! Alleen het aandeel

ven, maar 25-34 -jarigen is gekrompen, en het aandeel 45-plussers is gegroeid.

middelbaar opgeleiden ligt dus een stuk lager dan in Nederland als geheel.

Figuur 3.2: Leeftijdsopbouw beroepsbevolking (in %), 2005

Figuur 3.3: Opleidingsniveau beroepsbevolking G4 en Nederland in procenten, 2005
15-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
55-64 jaar

Nederland
Utrecht

60%

Rotterdam
Den Haag
Amsterdam
Utrecht
Nederland

50%
40%

Amsterdam

30%

Den Haag

20%
10%

Rotterdam

0%
0%
Bron: CBS, 2006

20%

40%

60%

80%

100%

lager
Bron: ETIN Adviseurs, 2006

middelbaar

hoger

38 - Economische Verkenning Rotterdam 2006

Arbeidsmarkt - 39

Figuur 3.5: Netto participatiegraad G4, 1996-2005

Minder parttimers, inhaalslag participatiegraad
Op het gebied van arbeidsparticipatie komt Rotterdam in één opzicht goed voor de dag: het aandeel
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parttimers is hier lager dan in de andere grote steden. Net als in de andere grote steden en Nederland

68

als geheel stijgt het aandeel fulltime werkende vrouwen in de werkzame bevolking.
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Figuur 3.4: Samenstelling van de werkzame bevolking van de G4 naar sekse en arbeidsduur,
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Omvangrijke pendel als voeding voor de Rotterdamse banenmarkt
In theorie is het mogelijk een structureel tekort aan arbeidskrachten in de regio te ondervangen met
meer forenzen van buiten de regio. Dat is echter alleen mogelijk indien omliggende regio’s niet met

Bron: LISA, 2006

(een soortgelijke) krapte op de arbeidsmarkt te maken krijgen. Daarvan mag zeker niet worden uitgegaan, want ook voor Haaglanden en andere buurregio’s valt op de middellange termijn een toene-

De totale participatiegraad ligt in Rotterdam veel lager dan de drie andere grote steden. Zoals eerder

mende krapte op de arbeidsmarkt te verwachten. Bovendien leidt meer forensisme naar Rotterdam tot

vermeld, is wel sprake van een aanzienlijke stijging. Maar er valt voor de Rotterdamse arbeidsmarkt

meer mobiliteit, congestie en files. Momenteel kent Rijnmond al forse inkomende als ook uitgaande

dan ook nog een hele wereld te winnen.

pendel. Voor de stad Rotterdam ligt dit anders; de inkomende pendel is hier groter dan de Rotterdamse bevolking die in de eigen stad werkt. Anders gezegd: er worden meer Rotterdamse banen
door mensen van buiten de stad opgevuld dan door de eigen bevolking. En die ‘afhankelijkheid’ van
mensen van buiten is sinds 1995 flink toegenomen.
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Figuur 3.6: Pendel van en naar Rotterdam en Rijnmond, 1995 en 2004

Figuur 3.7: Opleidingsniveau van binnen en buiten de eigen stad werkende Rotterdammers en in
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De kloof tussen vraag (banen/vacatures bij bedrijven) en aanbod (beroepsbevolking) op de regionale
arbeidsmarkt is er niet zozeer een van aantallen, als wel van kwaliteit: de achtergrond van de Rotterdamse beroepsbevolking (opleiding, ervaring) sluit onvoldoende aan op de wensen ten aanzien

3.2 Werkloosheid

van personeel van het Rotterdamse bedrijfsleven. Anders zou het forensisme van en naar Rotterdam

Aantal vacatures herstelt zich

waarschijnlijk kleiner van omvang zijn geweest. Mensen van buiten de stad die in Rotterdam werken

De kloof blijkt ook uit een analyse van de werkloosheid en de vacaturegraad. De ontwikkeling van

zijn hoger opgeleid dan de Rotterdammers die in de eigen stad werken. Voor haar arbeidsmarkt is

het aantal vacatures geeft een goede indicatie van de conjunctuurontwikkeling. Vanaf het jaar 2000

de Maasstad aangewezen op de hoogopgeleiden die in de regio wonen. Veel hoogopgeleiden die in

daalde het aantal vacatures landelijk fors, met 2003 als dieptepunt. Voor zowel de grote steden als

Rotterdam werken kiezen ervoor in de regio te gaan wonen. Tegenover de inmiddels sterk op diensten

Nederland als geheel is in die tijd het aantal vacatures ongeveer gehalveerd. In 2004 leek de banen-

gerichte Rotterdamse economie staan relatief te weinig goed opgeleide mensen uit de stad zelf. Daar

markt in Nederland weer op te krabbelen, maar vervolgens daalde het aantal vacatures in 2005 nog

komt bij dat een aanzienlijk deel van de goed opgeleide Rotterdammers buiten de eigen stad werkt.

verder. De vacaturemarkt in Amsterdam heeft van de vier grote steden het hardst geleden onder deze

Aangezien dit een inmiddels lang lopend probleem is en met de jaren eerder lijkt verergerd dan

Het aantal vacatures in Rotterdam is slechts licht gedaald ten opzichte van 2004, en bevindt zich nu

schommelingen – het aantal vacatures bevindt zich daar nu zelfs ruim onder het dieptepunt van 2003.
verminderd, kan moeilijk van een mismatch tussen vraag en aanbod worden gesproken. Dat begrip

op 55% van het niveau in 2000. Den Haag en Utrecht zitten daar nog boven met 62% ten opzichte van

suggereert namelijk dat met wat aanpassingen op de arbeidsmarkt de problemen goed te verhelpen

2000. In absolute zin heeft Rotterdam van de G4 in 2005 de meeste openstaande vacatures: 4.800.

zijn. Ook het woonklimaat speelt een rol en dat maakt de problematiek structureler en hardnekkiger
van aard. Vandaar dat we hier van een kloof op de arbeidsmarkt mogen spreken.
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Figuur 3.9: Aantal niet-werkende werkzoekenden als percentage van de bevolking 15–64 jaar, G4
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Figuur 3.8: Geïndexeerde ontwikkeling aantal vacatures in G4, 2000-2005 (2000 = 100)
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Rotterdam heeft nog steeds hoge werkloosheidscijfers

Evenals landelijk profiteren ouderen op de arbeidsmarkt veel minder van de economische opleving

Tegelijkertijd ligt de Rotterdamse werkloosheid eveneens op een hoger peil dan die van de andere

die nu gedurende een jaar goed doorzet. De werkloosheid daalt, maar onder oudere werkzoekenden

grote steden. Overigens is ook hier het percentage werkzoekenden het afgelopen jaar sterk gedaald,

slechts in bescheiden mate. Een groter probleem specifiek in Rotterdam is de werkloosheid onder

met maar liefst 2,9%-punt . De andere grote steden en Nederland als geheel kennen slechts een lichte

(jonge) niet-westerse allochtonen. Vorig jaar had ruim 50% van de werkwillenden in die groep geen

daling of stabilisatie van de werkloosheid.

betaalde baan. Dat is ruim tweemaal zo hoog als landelijk.

Rotterdam had in 2005 van de grote steden dus enerzijds het hoogste werkloosheidspercentage,

Figuur 3.10: Percentage niet-werkende werkzoekenden naar indicatoren, Rotterdam en Nederland,

anderzijds ook het hoogste aantal vacatures. Dit illustreert de mismatch tussen vraag en aanbod op

September 2006

de lokale arbeidsmarkt. De forse pendelstromen kunnen die mismatch blijkbaar niet verhelpen. De
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3.3 Toekomstperspectief
Het grootste probleem waar Rotterdam de komende jaren mee te kampen zal hebben, blijft de kloof
tussen werklozen en beschikbare vacatures. Het aantal vacatures herstelt zich, maar dat wil niet
zeggen dat deze banen per se opgevuld worden door Rotterdammers. De hoge pendelcijfers geven
al een indicatie dat een groot deel van de vacatures vergevuld wordt door mensen van buiten de stad.
Reden hiervoor is dat de niet werkende werkzoekende Rotterdamse beroepsbevolking niet hetzelfde
opleidingsniveau heeft als gevraagd wordt bij een deel van de nieuwe vacatures. Al eerder is genoemd dat de Rotterdamse economie meer en meer een diensteneconomie wordt, wat meer kansen
biedt voor hoogopgeleiden. Het aandeel hoogopgeleiden in de bevolking is groeiende. Echter, Rotterdam heeft nog steeds naar verhouding de meeste laagopgeleiden van de G4. Een ander vraagstuk
waar Rotterdam in de toekomst mee te maken zal krijgen, is de vergrijzing van de beroepsbevolking.
Deze landelijke trend is ook in Rotterdam terug te zien.
Positieve punten voor de Rotterdamse arbeidsmarkt zijn de verhoogde arbeidsparticipatie van vrouwen, en het stijgende opleidingsniveau. Zaak is alleen om de hoger opgeleiden ook in de stad vast te
houden: veel pas afgestudeerden en jonge gezinnen verlaten Rotterdam.
Sterk
+ Arbeidsparticipatie vrouwen stijgt flink
+ Opleidingsniveau beroepsbevolking stijgt
+ Aantal vacatures herstelt zich
+ Aandeel werklozen daalt flink
Zwak
- Flinke ingaande en uitgaande pendel
- Hoogste werkloosheidspercentage van de G4
- Rotterdamse beroepsbevolking vergrijst
- Kloof opleidingsniveau tussen beschikbare banen en baanzoekenden
- Participatiegraad is naar verhouding erg laag
- Meer dan de helft van niet werkende werkzoekenden behoort tot een etnische minderheid

Arbeidsmarkt - 45
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en Innovatie
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Willen steden blijven meespelen op de wereldmarkt, dan is het zaak een goed vestigingsklimaat te
bieden. Belangrijke aspecten in dat vestigingsklimaat zijn de aanwezigheid van innovatiestimulerende
voorzieningen en een voldoende innovatief bedrijfsleven. Immers, innovatie is de motor achter de
productiviteitsgroei en de groei van de toegevoegde waarde. Voor Rotterdam betekent een innovatief
vestigingsklimaat transformeren van werkstad naar kennisstad. Die transformatie is volop gaande.
De haven, vaak gezien als traditionele sector, biedt nu al hoogwaardige kennis, die ook buiten de
landsgrenzen graag wordt ingeschakeld. Daarnaast is er de groei van kennisintensieve sectoren zoals
de medische en de creatieve sector.
Niet alleen bedrijven moeten een goede kans kunnen krijgen in Rotterdam, ook de (beroeps)
bevolking moet voldoende mogelijkheden hebben om (verder) te leren, om zo een goede kans te
hebben op de arbeidsmarkt. In dit hoofdstuk ligt de focus daarom op kennisontwikkeling, innovatie,
en Rotterdam als kennisstad.

4.1 Leren en studeren
Rotterdam staat traditioneel bekend als een werkstad en industriestad – deels door de haven. Er is
zeker wel hoogwaardige werkgelegenheid, onder andere bij een aantal internationale bedrijven in de
stad, maar dat wil niet zeggen dat die werkgelegenheid altijd ten goede komt aan Rotterdammers.
Daarbij speelt mee dat veel studenten na hun opleiding de stad verlaten. Dit beeld wordt langzaamaan doorbroken: Rotterdam heeft van de vier grote steden nog steeds het laagste aandeel hoogopgeleiden, maar het onderwijsniveau van de Rotterdammers stijgt. Sinds 2003 is het aandeel van de
beroepsbevolking met alleen lager onderwijs (ten hoogste vmbo) gedaald van 85.000 naar 73.000
personen. Het aantal personen met middelbaar onderwijs is gegroeid van 99.000 naar 102.000, en
ook het aandeel hoger opgeleiden is sinds 2003 gestegen met 2.000 personen (2,5%).
Tabel 4.1: Beroepsbevolking naar opleidingsniveau, 2005

Bron: CBS, 2005, bewerking Rabobank Nederland
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Daarnaast is het interessant te kijken naar de stand van zaken binnen de onderwijsinstellingen. In ver-

4.2 Kennisontwikkeling

gelijking met Nederland als totaal valt op dat in het Rotterdamse onderwijs het percentage geslaagden

Zuid-Holland scoort goed wat betreft uitgaven aan research en development: met een totaalbedrag

ongeveer gelijk is aan het Nederlands gemiddelde, of net iets daar onder ligt. De verschillen zijn ech-

van 1.595 miljoen euro in 2003 zijn de uitgaven in de provincie in een jaar tijd zo’n 100 miljoen

ter niet heel groot. Bovendien hoeft een iets lager slagingspercentage hier niet veroorzaakt te worden

euro gestegen. Wederom mag Zuid-Holland zich tweede provincie noemen wat betreft R&D-uitga-

door uitval; het kan ook zijn dat sommige leerlingen/studenten er wat langer dan gemiddeld over doen.

ven; alleen Noord-Brabant moet zij voor zich laten. Het succes van Noord-Brabant laat zich vooral

Wat wél opvalt, is dat het slagingspercentage voor de beroepsbegeleidende leerweg bij Rotterdamse

verklaren door de hoge R&D-uitgaven van bedrijven aldaar; als we kijken naar de R&D-uitgaven van

instellingen heel hoog ligt (38%). Helaas zijn er voor dit schooltype geen data beschikbaar voor Neder-

onderzoeksinstellingen en van universiteiten, dan scoort Zuid-Holland van alle provincies het hoogst.

land als geheel.

Daarbij speelt natuurlijk mee dat zich binnen de provincie maar liefst drie universiteiten bevinden, die
alledrie ook nog eens een ander segment bedienen: Delft voor de technische kennis, Leiden met een

Wie leren en studeren er eigenlijk in Rotterdam? De stad herbergt een flink aantal basisscholen en

focus op taal, cultuur en rechten, en Rotterdam, waar de universiteit bekend staat om zijn economi-

middelbare scholen, zes mbo-instellingen, zes hbo-instellingen en één universiteit. De man/vrouw-

sche invalshoek, en een grote medische faculteit. Er is ook een aantal grote researchinstellingen in

verdeling voor leerlingen in het voortgezet onderwijs, beroepsopleidende leerweg, en HBO is redelijk

de provincie, zoals TNO, en onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan of gegevens leveren voor de

gemiddeld: voor zowel Rotterdam als Nederland als geheel, zit die rond de 50%. Aan de beroepsbe-

landelijke overheid.

geleidende leerweg doen in Rotterdam relatief meer vrouwen mee dan in Nederland gemiddeld; aan
de universiteit studeren naar verhouding weer meer mannen dan in Nederland als geheel. Dat heeft

Figuur 4.2: Aandeel van enkele provincies in de Nederlandse uitgaven

waarschijnlijk te maken met het soort opleidingen dat de onderwijsinstellingen bieden. De Erasmus

aan Research & Development, 2003

Universiteit biedt bijvoorbeeld veel bedrijfskundige en economische opleidingen; gemiddeld trekken
deze meer mannen dan vrouwen aan.

totaal

Figuur 4.1: Man/vrouwverdeling per schooltype, Rotterdam en Nederland, schooljaar 2004-2005
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Bron: CBS, 2005, bewerking Rabobank Nederland
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Tabel 4.2: Uitgaven aan Research & Development in Zuid-Holland, 2002-2003

Voortgezet
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Bron: CBS, 2005, bewerking Rabobank Nederland
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4.3 Kennis en innovatie in het Rotterdamse bedrijfsleven

Project ANSWER

De overheid wil graag innovatie in de Nederlandse economie bevorderen. Daartoe zijn verschillende

ANSWER staat voor “A Novell South Wing Economic Reply”. Tot eind 2004 was er geld beschikbaar

maatregelen in het leven geroepen – één daarvan is de WBSO: de Wet ter Bevordering van Speur-

voor projecten die mikten op versterking van innovatie in Zuid-Holland. De meeste projecten zijn

en Ontwikkelingswerk. Door middel van de WBSO kunnen ondernemers en zelfstandigen extra geld

vanaf 2005 in uitvoering. Er is onder andere subsidie gegaan naar het Telecominfraproject van de

krijgen als tegemoetkoming bij kosten op het gebied van innovatie. Van 2004 op 2005 zijn de WBSO-

gemeente Rotterdam, waarbij het Lloydkwartier wordt voorzien van een up-to-date glasvezelnet-

gelden ook makkelijker aan te vragen door zelfstandige ondernemers, die daar grif gebruik van heb-

werk, om kennisintensieve bedrijvigheid aan te trekken.

ben gemaakt.
Pieken in de Delta
Figuur 4.3: WBSO-gelden per provincie, 2001 en 2005

In samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en (andere) lokale overheden heeft de
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4.4 Rotterdam als creatieve stad
In 2005 waren bijna 9.500 mensen in Rotterdam werkzaam in bedrijven die tot de creatieve industrie
gerekend kunnen worden. Dat zijn er aanzienlijk meer dan tien jaar ervoor, toen de werkgelegenheid
de 7.500 niet oversteeg. Daarmee is de doelstelling om de stad tienduizend creatieve banen te laten
tellen, bijna gehaald.
Tot de creatieve industrie worden gerekend de media en uitgeverijen, de kunstsector en de creatieve
zakelijke dienstverlening. Soms worden in studies ook de kennisdiensten tot de creatieve industrie

Bron: SenterNovem, 2006, bewerking Rabobank Nederland

gerekend. In deze Economische Verkenning besteden we daar verderop apart aandacht aan.
Naar verhouding is het aandeel van de creatieve industrie in de lokale economie in Rotterdam minder

WBSO-gelden gaan niet naar universiteiten maar naar bedrijven; omdat Zuid-Holland veel minder

groot dan in de andere grote steden. Door de flinke groei in de afgelopen jaren is Rotterdam qua

R&D-uitgaven heeft door bedrijven dan Noord-Brabant, zou men kunnen verwachten dat Noord-

aantal banen Den Haag echter wel voorbijgestreefd.

Brabant veruit het meeste WBSO-geld ontvangt. In de praktijk ontloopt de hoeveelheid toegekend
WBSO-geld in beide provincies elkaar maar weinig. Dat is opvallend – misschien gebruiken ZuidHollandse bedrijven die nog niet met speur- en ontwikkelingswerk bezig waren het WBSO-geld als
opstart voor R&D. Als dat zo is, belooft dat veel voor de toekomst.

Zuidvleugel op volle kracht vooruit?
Economisch gezien – en ook op het gebied van innovatie – doet de Noordvleugel van de Randstad
(Amsterdam en Utrecht) het veelal beter dan de Zuidvleugel (Den Haag en Rotterdam). De provincie
Zuid-Holland wil daar verandering in brengen en heeft daarom enkele initiatieven naar voren gebracht om innovatie te stimuleren.
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Figuur 4.4: Ontwikkeling en economisch belang van de werkgelegenheid in de creatieve industrie*

Wat is de creatieve sector?

in de G4 en Nederland, 1996-2005

De termen creatieve sector en creatieve industrie worden veelal door elkaar gebruikt. Van belang is
echter te weten welke beroepsgroepen zich mogen tooien met het label “creatief”. Bijna altijd wordt
de creatieve sector afgebakend door de volgende segmenten: kunsten, media en entertainment en
creatieve zakelijke dienstverlening.
Hoe deze drie sectoren verder worden afgebakend, verschilt per definitie. Bij een beperkte definitie
gaat men alleen uit van de ontwerpers, bij een bredere definitie wordt ook de materiële productie
meegenomen, of soms zelfs de distributie van het eindproduct. Hier wordt gebruik gemaakt van de
definitie van TNO, waarbij de volgende branches onder creatieve industrie vallen:
- Kunsten: Podiumkunsten, beeldende kunsten en andere scheppende kunsten. Producenten van
kunsten, ondersteunende diensten, galerieën, musea, podia en theaters.
- Media en Entertainment: Journalistiek, fotografie, productie van radio, tv en films. Ondersteuning
van media-productie, uitgeverijen, omroeporganisaties en bioscopen.
- Creatieve zakelijke dienstverlening: Architectuur, technisch ontwerp, (advies) stedenbouw.

*

Interieur- en modeontwerpers e.d. Reclameontwerp en –advies.

Volgens de definitie van TNO.

Bron: LISA, 2006, bewerking Rabobank Nederland.

De groei van de creatieve industrie in Rotterdam heeft plaatsgevonden in alle segmenten van de cre-

Onder kennisdiensten vallen onder meer bedrijven op het gebied van softwareontwikkeling, research

atieve sector. De kunst- en mediasector speelt hier een minder prominente rol dan in Amsterdam. Hier

& development, pr, organisatie- en communicatieadvies. Voor de Rotterdamse economie is deze

ligt de focus sterk op de creatieve zakelijke dienstverlening. Daaronder vallen onder meer technische

sector vooralsnog van wat minder groot belang dan voor die in de andere grote steden. De sector

en industriële ontwerpbureaus, architecten en stedenbouwkundige bureaus. Vooral op dat laatste

groeit hier echter voortvarend. Tussen 1996 en 2005 is de werkgelegenheid bijna verdubbeld van

gebied speelt Rotterdam een grote rol in Nederland. Vandaar ook de keuze om het thema “Rotterdam

4.600 banen naar 8.400 banen.

Architectuurstad” in deze Economische Verkenning uit te werken.
Figuur 4.5: Segmentering van de creatieve industrie* in de G4, 2005
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* Volgens de definitie van TNO
Bron: LISA, 2006, bewerking Rabobank Nederland
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4.5 Rotterdam en de medische sector

Universiteit staat bijzonder goed bekend: uit het jaarlijkse studieoverzicht van Elsevier blijkt dat hoog-

Eén van de speerpunten voor het Rotterdams economisch beleid is de medische sector. Rotterdam

leraren de Rotterdamse geneeskundeopleiding de beste van Nederland noemen. Ook paramedische

herbergt een groot aantal medische instellingen – waaronder maar liefst elf ziekenhuizen – die ook

opleidingen aan de Hogeschool Rotterdam scoren goed – uit datzelfde Elsevier-onderzoek komt naar

een regionaal verzorgende functie hebben. Van de vier grote steden werken in Rotterdam en Utrecht

voren dat studenten de Rotterdamse logopedie-opleiding het hoogst waarderen in heel Nederland. De

naar verhouding veruit de meeste mensen in de gezondheidszorg: ruim 16 procent van de werkne-

fysiotherapie-opleiding in Rotterdam krijgt in vergelijking met andere hogescholen van studenten een

mers werkt in de medische sector.

gedeelde tweede plaats toebedeeld.

Figuur 4.6: Aantal banen in de gezondheids- en welzijnszorg, absoluut en procentueel, 2005

Naast de reguliere instellingen voor zorg zijn er natuurlijk ook medisch gerelateerde bedrijven. Om
medische bedrijvigheid te stimuleren is er de Incubator, een gezamenlijk project van het Erasmus

Nederland

MC en de Erasmus Universiteit. De Incubator is een starterscentrum voor beginnende biomedische

1.090.843

bedrijven: onderzoekers kunnen hier hulp krijgen bij het starten van een eigen bedrijf. Van 2003 (het
Utrecht

32.346

Den Haag

beginjaar) tot en met 2005 zijn er twintig bedrijven gestart via de Incubator – in 2006 komen er nog
zes bij.

32.695

Amsterdam

4.6 Toekomstperspectief

62.804

Al met al biedt een overzicht van innovatie en kennis in de regio Rotterdam een hoopgevend beeld.
Het opleidingsniveau van de Rotterdamse bevolking groeit de laatste jaren. De creatieve bedrijvig-

Rotterdam

50.830
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%
Voorraadreserve 2005 t.o.v. gemiddelde opname 1997-2004

Bron: LISA Vestigingenregister, 2006, bewerking Rabobank Nederland.

heid (speerpunt van Rotterdams beleid) blijft groeien, en dat is opvallend, want bij een aantal grote
uitgeverijen van dagbladen is het afgelopen jaar toch flink gereorganiseerd. De creatieve sector is in
Rotterdam dus sterk genoeg om zo’n “klap” aan te kunnen. Ook één van de andere speerpunten van
stedelijk economisch beleid, de medische sector, doet het relatief goed. De gezondheids- en welzijnszorg is in Rotterdam groter dan in de andere G4-steden. Binnen deze sector wordt ook extra aandacht
gegeven aan innovatie. Het aantrekken van biomedische bedrijvigheid is iets waar Rotterdam zich in

Tabel 4.3: Aantal medische instellingen in de G4, 2005

de toekomst op kan richten. Voor research & development-gelden zijn geen lokale cijfers beschikbaar,
maar cijfers op provinciaal niveau laten zien dat Zuid-Holland op dit vlak één van de sterkste provincies is. Uitgaven aan R&D zijn groeiende.
Aan de andere kant mag Rotterdam zich nog niet rijk rekenen wat betreft kennis en innovatie: de
creatieve industrie is dan wel groeiende, maar is naar verhouding nog niet zo groot als in de andere
G4-steden. Ook het opleidingsniveau van de Rotterdamse beroepsbevolking is naar verhouding (nog)
laag. Het is dus zaak om de positieve trend op dit vlak vast te houden.

Bron: Dendrite, 2006, bewerking Rabobank Nederland.

De medische sector is natuurlijk sowieso al een kennisintensieve sector, maar in de Rotterdamse medische wereld is daarnaast ook nog extra geld beschikbaar voor onderzoek en innovatie. Het Erasmus
MC neemt daarin een bijzondere plaats in als academisch ziekenhuis. Het Erasmus geeft alleen al
jaarlijks zo’n 20,8 miljoen euro uit aan research R&D (bron: Jaarrekening Erasmus), en biedt daarnaast opleidingplaatsen aan medische studenten. De studierichting Geneeskunde aan de Erasmus
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SWOT Kennis en Innovatie
Sterk
+ opleidingsniveau bevolking is groeiende
+ stijgend percentage allochtonen in hoger onderwijs
+ groot aandeel R&D uitgaven in Nederlandse economie, meer R&D uitgaven door bedrijven en
researchinstellingen
+ groei creatieve industrie (alle segmenten)
+ groei creatieve bedrijvigheid
+ sterke medische sector en hoog aangeschreven medische opleidingen
Zwak
- laag opleidingsniveau beroepsbevolking
- R&D-uitgaven bij universiteiten dalen
- aandeel creatieve sector
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Wie een buitenstaander vraagt naar associaties met Rotterdam, zal vaak als antwoord de haven of
de skyline van blinkende kantoorgebouwen krijgen. Toch vindt vooral ook veel economische activiteit
plaats in de wijken. We nemen in dit hoofdstuk de Rotterdamse “werkplek” onder de loep,en kijken gedetailleerder naar bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. De haven komt in een apart hoofdstuk
aan bod.

5.1 Breed, maar weinig internationaal vestigingsprofiel
Bedrijfsruimte is de meest concrete randvoorwaarde voor bedrijven om te kunnen expanderen. In een
stad als Rotterdam gaat het daarbij om een grote verscheidenheid aan typen locaties voor specifieke
doelgroepen. Naast de “natte” (havengerelateerde) bedrijfsruimte gaat het om kantoorlocaties, bedrijventerreinen, ruimte voor voorzieningen (zoals winkels) en kleinschalige vormen zoals starterscentra
en bedrijfsruimte aan huis.
Rotterdam probeert zich door middel van grote evenementen landelijk én internationaal goed in de
markt te zetten als een dynamische stad. Misschien kan de Maasstad daardoor meer internationaal
georiënteerde bedrijvigheid aantrekken. In 2006 hebben zich totnogtoe 44 bedrijven gevestigd, die in
totaal minstens duizend arbeidsplaatsen bieden. Het gaat hier veelal om kleine bedrijven; er zijn twee
nieuwe bedrijven met ongeveer 300 werknemers bijgekomen. Van de nieuw gevestigde bedrijven
komen er 19 uit het buitenland. Het merendeel hiervan heeft Zuidoost-Azië als herkomst.
Momenteel scoort Rotterdam echter niet bijzonder hoog als vestigingsplaats voor internationale bedrijven. Ze is niet in de Top 30 van meest aantrekkelijke Europese steden om zich als bedrijf te vestigen
terug te vinden. Steden als Düsseldorf, Birmingham, Manchester, Glasgow en Oslo gaan de stad voor.
Afgaande op de huidige vestigingsplannen van internationale bedrijven in Europa, zou Rotterdam in
2011 op de 38ste plaats komen te staan, achter Bilbao, Valencia, Glasgow, Leeds en Stuttgart. Om
maar enkele steden te noemen van ongeveer een vergelijkbare omvang als Rotterdam.
De Tweede Maasvlakte bepaalt in hoge mate de toekomstige groeiruimte voor logistieke, groothandels- en maakbedrijven in de stad – maar indirect ook die van het mkb en voorzieningen. Zonder een
Tweede Maasvlakte immers geen Stadshavens. Ondanks alle politieke druk vanuit de stad als ook op
landelijk niveau kampte de besluitvorming rond de Tweede Maasvlakte voortdurend met vertragingen.
Op 3 oktober jongstleden heeft de Tweede Kamer uiteindelijk toch met het Project Mainport Rotterdam
– waar de Tweede Maasvlakte onderdeel van is – ingestemd. Al met al betekent dit dat Rotterdam pas
na 2010 nieuwe grootschalige haventerreinen kan aanbieden.
Ondanks vertragingen in diverse bedrijfsruimteplannen, is de acute krapteproblematiek de afgelopen
jaren beperkt gebleven. De laagconjunctuur heeft daar een handje bij geholpen. Tegelijkertijd is, vooral
op de kantorenmarkt, het aanbod fors uitgebreid.
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5.2 Kantoorlocaties

Figuur 5.2: Aanbod kantoorruimte G4 (in 1.000 m²), 1998 – 2005

De totale voorraad kantoorruimte in Rotterdam beslaat 3,9 miljoen m² bedrijfsvloeroppervlak. Kantoren

1.600

kleiner dan 500 m² en bijvoorbeeld starters die aan huis kantoor houden zijn daarin niet meegerekend.
De markt waarop Europese steden wellicht het meest concurreren is die van hoofdkantoren van
bedrijven en internationale organisaties. De kantorenmarkt is echter een lastige markt, zeker de inter-

1.200

In Rotterdam bedient de kantorenmarkt naar verhouding veel meer regionaal en lokaal gerichte
bedrijven en richt zich maar weinig op nationale en internationale bedrijvigheid. Amsterdam ligt internationaal gezien goed in de markt, en Den Haag en Utrecht scoren zeer goed wat betreft kantoorge-

m² (x1000)

nationale. Besluitvorming met betrekking tot nieuwbouw of upgrading van kantoorruimte vinden plaats
vóór de conjunctuur uit– het kan immers een aantal jaren duren voordat kantoorruimte gereed is.
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Bron: Dynamis, 2006, bewerking Rabobank Nederland.

Figuur 5.3: Feitelijk versus maximaal ‘ideaal’ * aanbod kantoorruimte in de G4-regio’s, 1998-2005
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Figuur 5.1: Geografische oriëntatie kantorenmarkt G4, 2005
Bron: NVM, 2005, bewerking Rabobank Nederland
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* Er wordt gesproken van een ‘ideaal’ aanbod wanneer het feitelijke aanbod maximaal 1,5 x de feitelijke opname omvat.

In de gemeente Rotterdam groeit het aanbod in vergelijking met de andere G4-steden met gemiddelde

Bron: Dynamis, 2006, bewerking Rabobank Nederland

snelheid. In afwachting van het aantrekken van de economie is er de afgelopen jaren meer aanbod
gerealiseerd in de grote steden – maar de opnamecijfers laten zien dat die verwachting slechts ten

Een groot risico betreft de zogenoemde “kansloze” (lees: niet meer te verhuren) kantoorruimte. Rot-

dele is ingelost. Daardoor is er de afgelopen jaren een behoorlijk onevenwichtige markt ontstaan voor

terdam hoeft daarvoor minder te vrezen; het zijn vooral randgemeenten die problemen hebben met

kantoorruimte – figuur 5.3 laat zien dat het aanbod in alle vier de grote steden zich ver boven het

verhuurbaarheid. Daar komt bij dat Rotterdam als stad potentiële gebruikers van kantoorruimte veel te

ideale aanbod bij een evenwichtige markt bevindt. In Rotterdam bedroeg het ‘overaanbod’ de laatste

bieden heeft: goede bereikbaarheid door HSL (en in de toekomst Randstadrail), de bedrijvigheid op de

drie jaar circa 1 miljoen m². In Amsterdam maar liefst 3 miljoen m².

Maasvlakte. Ook het grote aantal grootschalige evenementen op het gebied van cultuur en sport zou
extra bedrijvigheid aan kunnen trekken.
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Tabel 5.1: Planvoorraad kantoorruimte G4 in m², 2005
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Figuur 5.4: Branchering van bedrijventerreinen in Rotterdam, overig Rijnmond, Den Haag en ZuidHolland (in werkgelegenheid), 2006
45

41,2

40
35
30
Bron: NVM, 2005, Nationaal vestigingsplaatsonderzoek

%

15
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circa 43.000 mensen. Ter vergelijking: op de 7000 hectare aan de havengebonden bedrijventerrein
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werken 22.000 mensen en in Den Haag zijn dat er ongeveer 45.500 op een kleine 500 hectare.
Het havengebied omvat een groot deel van de voorraad Rotterdamse bedrijventerreinen. Het gaat al
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Bron: Provincie Zuid-Holland, 2006, bewerking Rabobank Nederland

snel om driekwart van de in totaal bijna 2.000 hectare. Om die reden nemen we het haventerrein in
het hoofdstuk Havenstad apart onder de loep. Onder bedrijventerreinen verstaan we hier locaties die

Volgens de statistieken bevinden zich buiten het haventerrein niet bovenmatig veel vervuilende bedrij-

speciaal zijn ingericht voor meerdere bedrijven. De meeste bedrijventerreinen zijn niet gemengd met

ven binnen de gemeentegrenzen van Rotterdam: de hoogste milieuhindercategorie die is toegekend

bewoning. Kantoortorens worden hier buiten beschouwing gelaten.

aan Rotterdamse bedrijventerreinen, is categorie vier. Voor Den Haag geldt hetzelfde. Dat is welis-

De Rotterdamse bedrijventerreinen bieden 65 duizend banen (waarvan 22 duizend in het havenge-

met categorie vijf (en zelfs één met zes). Tegelijkertijd vallen in Rotterdam relatief maar weinig bedrij-

bied). Ter vergelijking: in Den Haag zijn dat er ongeveer 45.500 op een kleine 500 hectare. Opvallend

venterreinen in een lichte milieuhindercategorie. Het aandeel bedrijventerreinen in categorie twee is in

is dat de sectoren die bediend worden in beide steden aardig verschillen: weliswaar is de diensten-

vergelijking met Den Haag maar zeer klein.

waar niet licht, maar in Zuid-Holland als geheel zijn er toch redelijk wat bedrijventerreinen aanwezig

sector de grootste, ook op provinciaal niveau, maar in Rotterdam maakt die al gauw zo’n 25 procent
van de werkgelegenheid uit tegen ongeveer twintig procent in Den Haag en Zuid-Holland als geheel.

Figuur 5.5: Oppervlakte bedrijventerreinen (in ha) naar hindercategorie, Rotterdam en Den Haag,’05

biedt daarentegen weer veel meer werkgelegenheid op het gebied van vervoer en communicatie. Het
aandeel industrie is in beide steden minder groot dan in Zuid-Holland als geheel, al is, zoals gezegd,
de Rotterdamse haven niet in deze analyse meegenomen.

Den Haag Rotterdam

Verder bieden Rotterdamse bedrijventerreinen veel werkgelegenheid in handel en horeca. Den Haag
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Opvallend is ook dat bedrijventerreinen in categorie 2 in Rotterdam gelijk ook een hogere werkgelegenheidsdichtheid kennen. Op andere terreinen is die dichtheid namelijk lager.
Figuur 5.6: Bedrijventerreinen en dichtheid naar hindercategorie, Rotterdam en Den Haag, 2005
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Figuur 5.7: Segmentering winkelbestand G4, 2005
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De leegstand concentreert zich steeds sterker in grootschalige winkels. Terwijl het totale oppervlak
aan leegstaande winkelruimte met 15 duizend m² steeg, daalde het aantal leegstaande winkelpanden
van 595 tot 496 in 2005. Dit lijkt eerder het gevolg te zijn van sanering en bestemmingsverandering

5.4 Detailhandel

van kleinschalige winkelpanden dan van het slechter renderen van grote dan van kleine winkels.

Rotterdam beschikt over 930 m² verkoop-vloeroppervlak voor detailhandel en consumentgerichte
dienstverlening. Daarvan is 10% geconcentreerd in de Stadsdriehoek. Dit centrale winkelgebied telt
20% van het oppervlak aan mode- en luxewinkels. Het totale winkelaanbod doet niet erg onder voor

5.5 Ruimtelijke concentraties van bedrijfsopvang

dat in Amsterdam. Vooral het geringe verschil op het gebied van mode- en luxewinkels valt op, gezien

Het overgrote deel van de Rotterdamse bedrijven en instellingen, 56% ofwel 14.000 bedrijven, is

het sterk toeristische profiel van Amsterdam. Wel is de leegstand van 11% in Rotterdam tweemaal zo

gevestigd in zuivere woonwijken en dus niet op bedrijventerreinen en kantoorlocaties. Daarbij gaat

hoog als die in Amsterdam. Van de G4 is alleen die in Den Haag nog hoger. De afgelopen jaren is de

het overwegend om kleine bedrijfjes. Het gaat om 100.000 arbeidsplaatsen, wat grofweg eenderde

leegstand in de Stadsdriehoek fors opgelopen, van 7% in 2003 naar 15% in 2005.

van de Rotterdamse werkgelegenheid is. De economische dynamiek speelt zich in mindere mate in
de Rotterdamse woonwijken af. De groei van nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid concentreert
zich uiteraard vooral in nieuwe of geherstructureerde bedrijfslocaties, zoals in Rotterdam Noord-West,
Prins Alexander en Hoogvliet. Dit zijn de zogenoemde ‘hotspots’ voor bedrijfsvestiging. Deze hotspots
bieden veelal specifieke werklocaties voor grotere bedrijven en instellingen.
In de periode 1990-2005 is de werkgelegenheid in wijken als Noord, Delfshaven en ook het stadscentrum fors gekrompen. Ook Charlois en Feijenoord lieten stagnatie of zelfs krimp zien. Achter deze
ontwikkeling gaat een enorme bedrijvendynamiek schuil. In Noord gaat het daarbij vooral om starters
en faillissementen, in de binnenstad meer om verplaatsingen van bedrijven in en uit het centrum.
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5.6 Toekomstperspectief
Rotterdam staat bekend om zijn haven en zijn moderne architectuur, die een internationale uitstraling
geven. Opvallend genoeg scoort de Maasstad daarentegen op internationaal gebied minder hoog dan
verwacht: de andere G4-steden hebben relatief meer (inter)nationale bedrijvigheid, terwijl de Rotterdamse kantorenmarkt zich meer richt op lokale en regionale bedrijvigheid. De potentie (en de uistraling) is er dus wel, maar dat vertaalt zich dus nog niet naar groeiende internationale bedrijvigheid.
De kantorenmarkt weerspiegelt verder Nederlandse trends: er is geen krapte op de markt, bedrijven
kunnen zich dus makkelijk vestigen. Aan de andere kant verruimt de kantorenmarkt misschien wel
teveel: Net als in de rest van Nederland moet Rotterdam oppassen voor al te veel leegstand. Het
detailhandelprofiel van de Maasstad is goed en gevarieerd en kan zich zelfs meten met Amsterdam.
Ook hier kan leegstand echter een probleem vormen: de leegstand is iets hoger dan gemiddeld in de
G4-steden.
Sterke punten:
+ stad heeft internationale allure
+ geen krapte op de kantorenmarkt
+ goed benutte bedrijventerreinen, met name in lichte milieuhindercategorie
Zwakke punten:
- weinig internationaal gerichte bedrijvigheid
- leegstand detailhandel neemt toe
- groeiende leegstand kantoren

Ruimte voor bedrijvigheid - 67
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In dit hoofdstuk staat de Rotterdammer en zijn sociaal-economische positie centraal. Wie is de Rotterdammer eigenlijk, en wat vindt hij of zij van de stad? Wat heeft Rotterdam haar inwoners eigenlijk te
bieden?
Daarnaast is natuurlijk ook de vraag wat Rotterdam de regio te bieden heeft. Daarom kijken we in dit
hoofdstuk ook naar het verzorgingsgebied van de Maasstad.
De afgelopen jaren is in de lokale Rotterdamse politiek veel te doen geweest over het oplossen van
de problematiek van de achterstandswijken. Een sociaal-economische ‘upgrading’ van wijken met
grote maatschappelijke problemen werd bepleit. Enerzijds door te investeren in de leefkwaliteit van
de wijken, met de nadruk op vastgoedontwikkeling; anderzijds door het instellen van sociaal-economische vestigingseisen aan nieuwe bewoners. De meningen over het effect van deze maatregelen
zijn verdeeld. Het is wellicht ook nog te vroeg om, al zijn de maatregelen voor Nederlandse begrippen
draconisch te noemen, een effect te kunnen meten, gezien de hardnekkige structurele problematiek
waarom het hier gaat.

6.1 Welvaart van Rotterdamse huishoudens
Al eerder is geconstateerd dat de economische groei van Rotterdam minder groot was dan in de
andere grote steden. De werkloosheidscijfers zijn wat hoger dan gemiddeld, en de beroepsbevolking
is minder hoog opgeleid dan in de andere G4-steden. Het kan dus helaas geen verrassing zijn dat het
gemiddelde huishoudinkomen in Rotterdam lager ligt dan in de andere drie grote steden. Wel is van
een jarenlange stijging in het huishoudinkomen sprake geweest, die het tempo van de andere grote
steden goed volgde. Deze is vanaf 2002 doorbroken door de laagconjunctuur.
Figuur 6.1: Ontwikkeling gemiddeld huishoudinkomen G4, 1994-2003
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Figuur 6.2: Huishoudinkomen naar samenstelling, G4, 2003
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mogelijk nog harder, maar daar valt op dat het aantal tieners en twintigers ook nog enigszins blijft
groeien. In Rotterdam stagneert volgens de prognoses het aantal tieners en twintigers. Ook jonge
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gezinnen zullen wellicht de stad (blijven) verlaten. Met een absolute krimp in de groep dertigers en
veertigers heeft dit als gevolg dat Rotterdamse beroepsbevolking in de toekomst veel meer dan nu
opgebouwd zal zijn uit vijftigers en zestigers.
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6.2 Woonklimaat
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Voor veel mensen heeft Rotterdam de naam een weinig aantrekkelijke woonstad te zijn. Vooral op

10

het gebied van veiligheid en criminaliteit heeft Rotterdam in een slecht daglicht gestaan, maar de

5

laatste jaren is de veiligheid in Rotterdam flink aan het verbeteren: op een schaal van 0 tot 10 krijgt

0
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Rotterdam intussen bijna een 7.

Utrecht

Figuur 6.4: Ontwikkeling indexscore veiligheid Rotterdam, 2001-2005

Bron: CBS, 2006

10
Tussen 1998 en 2003 is de regionale inkomensverdeling licht gewijzigd ten gunste van de randgemeenten van Rotterdam. De bevolking van Capelle a/d IJssel, Barendrecht, Spijkenisse, Schiedam,
Vlaardingen en Rozenburg beschikten in 1998 nog over 42% van het regionale huishoudinkomen,
in 2003 was dat naar 43% opgelopen. In de Haagse en Utrechtse regio heeft het tegenovergestelde
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plaatsgevonden.

5
Figuur 6.3: Prognose bevolkingsopbouw G4; groei per leeftijdscategorie van 2010 tot 2025
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De mate van veiligheid verschilt echter per wijk – ook als we kijken naar deelgemeentecijfers lopen
die onderling nogal uiteen. Ook hier is weer te zien dat de veiligheid verbeterd is in Rotterdam; waren
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Hoogvliet en Overschie in 2001 nog aandachtsgebieden, in 2005 krijgen zij het label “veilig”. Helaas
scoort het stadscentrum nog steeds een zware onvoldoende.

Bron: CBS, 2006

In heel Nederland zal in de toekomst de vergrijzing toenemen. Dat heeft ook effect op de toekomstige
bevolking van Rotterdam. In de komende dertig jaar neemt het aantal vijftigplussers in de stad flink
toe. In de andere grote steden (met name Utrecht en Amsterdam) groeit het aantal vijftigplussers zo

72 - Economische Verkenning Rotterdam 2006

Consumentenstad - 73

Figuur 6.5: Indexscore veiligheid per deelgemeente, 2001 en 2005
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Figuur 6.6c: Ranking Den Haag

Figuur 6.6d: Ranking Utrecht
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Probleem met dit soort cijfers is wél dat ze relatief zijn – het gaat hier om een ranglijst, waarbij de
ene stad beter scoort dan de andere. De woonaantrekkelijkheid van Rotterdam is hier gedaald ten
opzichte van de andere G50-steden: wanneer daar de woonaantrekkelijkheid hard gestegen is, lijkt
het algauw alsof het in Rotterdam bergafwaarts gaat. Dat hoeft niet zo te zijn: uit het recente onder-

Bron: Programmabureau Veilig, Veiligheidsindex 2006

zoek van het Sociaal Cultureel Planbureau over leefklimaat in de G41 blijkt dat het nog niet zo slecht
Volgens de Atlas voor Gemeenten is er op het gebied van woonaantrekkelijkheid echter nog een

gesteld is met de leefkwaliteit in Rotterdamse wijken. In de top tien van slechtst scorende wijken qua

wereld te winnen voor Rotterdam: de stad neemt de 22e plaats in op een ranglijst van de vijftig

woonomgevingskwaliteit in de G4, is namelijk geen enkele Rotterdamse wijk terug te vinden – tegen

grootste steden, wat betreft woonaantrekkelijkheid. De aantrekkelijkheid daalt zelfs; vorig jaar was

twee Haagse, vier Utrechtse, en vier Amsterdamse wijken. Bij de tien best scorende wijken bevinden

Rotterdam zestiende, en daarvoor dertiende. Als we bij woonaantrekkelijkheid de geografische ken-

zich wél twee Rotterdamse wijken: Hoek van Holland en ’s Gravenland.

merken (locatie ten opzichte van werk en natuur) niet meerekenen, dan scoort Rotterdam zelfs een
magere 45e plaats. Daarentegen zijn woningen in Rotterdam nog wel goed te vinden voor een redelijke prijs, en scoort Rotterdam ook goed wat betreft culturele voorzieningen. Voor jongeren behaalt

6.3 Consumentensector

Rotterdam een zevende plaats wat betreft woonaantrekkelijkheid.

Hier gaan we in op de verhouding tussen dat deel van de economie dat zich richt op het bedrijfsleven
(de intermediaire sector) en het deel dat zich op de consumentenmarkt richt. Voor Rotterdam zijn we

Figuur 6.6a: Ranking Rotterdam

Figuur 6.6b: Ranking Amsterdam

dan ook nagegaan hoe belangrijk die consumentensector binnen de Rotterdamse economie is. De
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SCP (oktober 2006): De leefsituatie in de grote stad 1997 – 2004
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De Rotterdamse consumentensector realiseert een omzet van circa 4 miljard euro. Daarmee is de

De niet-dagelijkse detailhandel is, samen met de horeca, het sterkst gericht op consumenten van

sector goed voor zo’n 40 duizend fulltime banen. De consumptie van buitenlandse bezoekers is hierin

buiten de stad. Circa 40% van de inkomsten is afkomstig van consumenten buiten Rotterdam, dus

niet meegenomen. Het gaat daarbij in de Rotterdamse situatie immers hoofdzakelijk om zakelijk

niet- en voormalige Rotterdammers. De Rotterdamse consumentensector heeft dan ook een sterke

bezoek. Natuurlijk geven zakelijke bezoekers tijdens hun verblijf in Rotterdam ook geld in de privé-

regionaal verzorgende functie. Geografisch gezien bestrijkt de sector een uitgestrekt verzorgingsge-

sfeer uit, zoals souvenirs, maar het aandeel in de totale bestedingen is bescheiden. Wanneer we de

bied. De concurrentie met vooral Den Haag beperkt het gebied enigszins in noordelijke richting, maar

consumptie door buitenlandse bezoekers meerekenen, stijgt de omzet van de consumentensector met

vooral naar het zuiden en oosten weet de sector een behoorlijk deel van de consumentenbestedingen

10% naar bijna 4,5 miljard euro en de werkgelegenheid naar 42.000 banen.

aan zich te binden.

De niet-dagelijkse detailhandel zorgt voor verreweg de meeste banen. In de figuur is het belang van

Figuur 6.8: Verzorgingsgebied van winkels, horeca en consumentendiensten (waarbij minimaal

de horeca relatief bescheiden, aangezien het zakelijk buitenlands toerisme daar niet is meegeteld. En

10% van de consumptieve bestedingen buiten de eigen gemeenten wordt in Rotterdam gedaan.)

dat is nog altijd de peiler waar het verblijfstoerisme in Rotterdam op drijft. Dat zakelijk buitenlands toerisme zit wel in de lift: het aantal hotelovernachtingen nam de afgelopen vijf jaar met 5,6% toe tot bijna
900 duizend. Ook het toeristisch-recreatief dagbezoek aan Rotterdam groeit gestaag, onder invloed
van grote evenementen en het gevarieerde en verrassende horeca- en cultuuraanbod. Qua omvang
blijft het Rotterdamse horeca-aanbod echter nog altijd achter bij dat van de andere grote steden.
Gemeten naar omzet zien we ongeveer dezelfde brancheverhoudingen terug als de hier gepresenteerde weergave in werkgelegenheid. Het belang van de horeca is dan nog wat geringer, vanwege
het feit dat deze branche arbeidsintensiever is dan de detailhandel. De consumentendiensten komen,
vanwege de relatief hoge arbeidsproductiviteit, juist sterker uit de omzetverdeling naar voren.
Figuur 6.7: Werkgelegenheid in de Rotterdamse consumentensector, 2004
(x 1.000 fulltime banen, excl. banen door buitenlands zakelijk toerisme)
25

buitenlanders
overige
Nederlanders
Rotterdammers

20
15

Bron: Rabobank Nederland, 2006

10

De keerzijde van de medaille is dat de Rotterdamse detailhandel en horeca tevens met een fors
koopkrachtlek kampen. Rotterdammers besteden 72% van hun uitgaven aan consumentenartikelen,

5

horecabezoek en dienstverlening binnen de eigen stad. Dat is minder dan in Utrecht en Amsterdam.
Vooral op het gebied van bestedingen in niet-dagelijkse winkels en horeca, gaat de nodige koopkracht

dagelijkse
detailhandel

niet-dagelijkse
detailhandel

horeca

consumenten
diensten

(eenderde) voor de stad verloren. Den Haag, Dordrecht, Zoetermeer, maar ook kleinere gemeenten
binnen een grotere regio profiteren van bestedingen door Rotterdammers. De dagelijkse boodschappen en het gebruik maken van diverse diensten, zoals een kapper of een uitzendbureau, doen Rot-

Bron: Rabobank Nederland, 2006

terdammers wel overwegend in de eigen stad.
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Figuur 6.9: Aandeel lokale consumenten in uitgaven aan stedelijke voorzieningen in Rotterdam, ’04

De Rotterdamse detailhandel en horeca is voor een belangrijk deel op mensen buiten de stad gericht.
Het ziet er niet naar uit dat dit snel zal veranderen, ondanks pogingen om de middenklasse terug in de
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bezoekers liggen. De kunst is enerzijds de overlast van evenementen te beperken en anderzijds de
bezoekers van die evenementen bestedingen in de stad te laten doen buiten het evenement om. Daar
zit groeiperspectief in voor onder andere de Rotterdamse horeca. Die horeca heeft de afgelopen jaren
een forse kwaliteitsslag gemaakt. Ze is echter nog altijd ondervertegenwoordigd in verhouding tot die in
de andere grote steden. Dat heeft ook deels te maken met het klantprofiel van de toeristisch-recreatieve

Aan de metrages aan winkels ligt het niet, zoals hoofdstuk 5 over bedrijfsruimte al liet zien. Op het

sector. Enerzijds gaat het om dagjesmensen, anderzijds om overwegend zakelijk getint verblijfstoerisme.

gebied van cultuur, leisure en evenementen doet de stad ook volop mee met de Nederlandse top. Het

Meerdaags bezoek buiten de zakelijke sfeer blijft voor Rotterdam een lastig aan te spreken segment.

heeft waarschijnlijk te maken met de sterke werkoriëntatie van Rotterdammers buiten de stad. Mensen
die elders (gaan) werken leren die plaats of stad kennen en maken daardoor eerder gebruik van
voorzieningen aldaar.

Sterk
+ Welvaartsontwikkeling Rotterdam volgt die in andere grote steden redelijk
+ Verbeteringen in leefklimaat Rotterdamse wijken – met name verbetering veiligheid

Tabel 6.1: Cultuur in de G4, aantal vestigingen, 2005

+ Betaalbaar, ruim woningaanbod (in algemene zin)
+ Omvangrijk winkelaanbod
+ Breed aanbod aan (experimentele) cultuur en gastronomie
+ Veel bezoekers en vooral herhalingsbezoek
+ Sterk ontwikkeld zakelijk toerisme
+ Groot (geografisch) verzorgingsgebied

Bron: NFC, MJK, TIN

+ Sterke regionale functie niet-dagelijkse detailhandel en horeca
+ Grote werkgelegenheidsverschaffing consumentensector
Zwak

6.4 Toekomstperspectief

- Lager koopkrachtpeil Rotterdamse bevolking

De Rotterdamse consumentensector is van groot belang voor de lokale economie, zeker in termen

- Blijvende selectieve uitmigratie: vertrek koopkrachtigen en beter opgeleiden

van werkgelegenheid. Dat belang zal de komende jaren eerder verder toe- dan afnemen. Niet alleen

- Relatief onaantrekkelijk leefklimaat, vanwege onveiligheid en verloedering

doordat de Rotterdamse industrie en logistiek structureel banen verliezen. Sectoren als onderwijs en

- Fors koopkrachtlek, met name in de niet-dagelijkse detailhandel en horeca

zorg blijven groeien én bieden steeds meer ruimte aan particulier ondernemerschap. Uiteindelijk is

- Beperkt particulier verblijfstoerisme

wel de welvaartsontwikkeling van de Rotterdamse en de regio bevolking het meest bepalend voor het

- Omvang horeca-aanbod

toekomstige groeitempo van de lokale consumentensector.

- Uitstraling winkelgebied binnenstad
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Rabobank Rotterdam geeft jaarlijks de publicatie ‘Havenmonitor’ uit. Deze volgt de ontwikkeling van
de haven-relateerde bedrijvigheid in de regio Rotterdam op basis van gegevens van zakelijke klanten
van de bank die in deze sector actief zijn. Dit jaar wordt de Havenmonitor, als een afzonderlijk hoofdstuk, in de Economische Verkenning Rotterdam opgenomen.
De gemeente Rotterdam heeft de ambities voor de haven verwoord in het Havenplan 2020. Centraal
daarin staat de doelstelling de verdere economische ontwikkeling te richten op het verhogen van de
kwaliteit door:
• de internationale concurrentiepositie van het haven- en industriecomplex te versterken;
• bij te dragen aan de versterking van de economische structuur van de stad en de regio Rotterdam;
• bij te dragen aan een beter woon- en leefmilieu in de regio Rotterdam.
Langs de lijn van deze doelstellingen is dit hoofdstuk uitgewerkt.

7.1 Internationale concurrentiepositie
De eerste doelstelling varieert qua benaderingswijze met het geografische perspectief dat de
haven hanteert. Op mondiale schaal verschuift de focus van volume en massa naar economische
(meer)waarde. Mede daardoor vindt een geleidelijk proces van specialisatie plaats. De grootste haven
ter wereld willen zijn is niet langer de centrale doelstelling en kan ook geen doel op zich zijn. De grote
havens in Azië expanderen nu eenmaal veel sneller dan Rotterdam, doordat ruimte voor uitbreidingen
daar eenvoudiger beschikbaar komt en doordat de groei van de wereldhandel zich daar sterk concentreert. De achterblijvende groei van Rotterdam ten opzichte van Singapore, Shanghai en Hongkong
heeft vooral betrekking op de containeroverslag.
Figuur 7.1: Containeroverslag Europese havens op de wereldranglijst, in miljoenen tonnen, 2001-‘05
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Bron: Havenbedrijf Rotterdam (2006).
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Figuur 7.2: Totale goederenoverslag in de Rotterdamse haven, 2000 - 2005.

Op Europees niveau lijkt de doelstelling de grootste te willen zijn nog wel relevant. Rotterdam wil
dé maritieme mainport van Europa zijn én blijven. Ondanks een lagere groeivoet dan haar grootste

400.000

ting van de huidige groeicijfers van de topdrie havens in Europa gedurende de komende 10 jaar,
handhaaft Rotterdam haar koppositie ruim.
Tabel 7.1: Overslag grootste Europese havens, in miljoenen TEU, 2001-2005

x 1000 metrische tonnen

rivalen, Antwerpen en Hamburg, blijft de voorsprong van Rotterdam voorlopig groot. Bij een voortzet-
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Bron: COS / Havenbedrijf Rotterdam,2006

Het doel dé mainport van Europa te blijven heeft ook zijn weerslag op het geografische handelspatroon van de haven. Door de jaren heen neemt het belang van Europa als herkomst- en bestemmingsregio toe. Dat is opvallend, gezien de forse groei van de Aziatische markten in de wereldhandel en de
sterk groeiende handelsstromen tussen Europa en Azië. Een en ander hangt samen met de ‘feeder’functie die Rotterdam vervult voor Europese havens en de groeiende knooppuntfunctie van Rotterdam
voor het vervoer van Russische olie.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam, 2006

Figuur 7.3: Aanvoer goederen in de Rotterdamse haven, naar werelddeel, 1990 - 2004

De dominante positie van Rotterdam in Europa manifesteert zich niet op alle gebieden. In de containeroverslag volgen Hamburg en Antwerpen de Maasstad bijvoorbeeld op de voet. Rotterdam is sterk
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Figuur 7.4: Afvoer goederen in de Rotterdamse haven, naar werelddeel, 1990 - 2004
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De verbreding van de haveneconomie zelf komt tot uiting in de groei van de havengerelateerde
dienstverlening, zoals bemiddelaars, adviesbureaus en technologiebedrijvigheid. De haven telt weinig
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starters en nieuwe havengebonden bedrijven. Ruimtelijk gezien is de ontwikkeling dat ook niet-haven-
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gerelateerde bedrijvigheid zich in het havengebied vestigt interessant, zoals bedrijven in de creatieve
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industrie. De beschikbaarheid van betaalbare en experimentele bedrijfsruimte gelegen aan het water
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is daarvoor een belangrijke motivatie. Een relatie met de haveneconomie is er niet of nauwelijks.
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7.3 Leef- en woonklimaat
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De derde doelstelling van het Havenplan is bij te dragen aan het verbeteren van de leef- en woon-
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kwaliteit van de regio. In het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) wordt deze doelstelling
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geconcretiseerd. PMR omvat drie grote projecten die samen met de regio worden uitgevoerd.
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Eén van de drie projecten is de ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte. De andere projecten behelzen de uitvoering van een groot aantal projecten in Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) voor een
efficiënter gebruik van de ruimte en de verbetering van het leefklimaat, en de aanleg van 750 hectare
nieuw natuur- en recreatiegebied in de directe omgeving van Rotterdam. Met de uitwerking van het

7.2 Betekenis voor de Rotterdamse economie

PMR programma wordt ervoor zorggedragen dat zowel de haveneconomie als de leefomgeving zich

De tweede doelstelling van het Havenplan richt zich op het verbreden van de structuur van de haven-

positief kan ontwikkelen.

economie zelf als ook op het verbeteren van de (handels)relaties met de rest van de Rotterdamse
economie. Enerzijds is de Rotterdamse haven nog altijd sterk bepalend in het beeld van de stad naar

Door de aanleg van de Tweede Maasvlakte kan een aantal bedrijven dat nu gevestigd is in het be-

buiten. Vooral de oudere Rotterdammers associëren hun stad direct met de haven. Anderzijds trek-

staande havengebied (een deel van) hun activiteiten overzetten naar de Westkant van de haven. Dit

ken de havenfuncties verder de stad uit waardoor de haven steeds minder zichtbaar wordt vanuit het

levert zogenaamde ‘schuifruimte’ op. De bedrijven krijgen westwaarts ruimte voor uitbreiding van hun

stadshart. De economische betekenis van de haven voor de lokale economie vertaalt zich door steeds

activiteiten en oostelijke havenbekkens dichtbij de stad worden verder ontlast voor wat betreft geluid-

meer in indirecte activiteiten van de haven. De positieve economische ontwikkeling van de haven en

en milieuruimte.

de teleurstellende ontwikkeling van de werkgelegenheid in de Rotterdamse zakelijke dienstverlening
van de laatste jaren roepen wel de vraag op of ook die indirecte effecten van de haven niet onder druk

Op deze wijze ontstaat in de toekomst voor de middellange en lange termijn bij een aantal havenge-

staan.

bieden nabij de stad, die momenteel nog een havenfunctie hebben, ruimte voor woningbouw, recre-

Daar waar de Rotterdamse werkgelegenheid door de jaren heen groeit, neemt die in de haven

zal naar verwachting vooralsnog het sterkst zijn bij enkele havens in de stad aan de noordoeverzijde,

gestaag af. In 1995 zorgde de havengebonden bedrijvigheid nog voor 65.000 banen. Inmiddels is dat

denk aan Merwehaven en Vierhavens.

atie, voorzieningen en (kantoor)bedrijvigheid. Deze gefaseerde ontwikkeling naar stedelijke functies

teruggelopen naar 57.000 banen. De krimp van de werkgelegenheid heeft als belangrijkste oorzaak de
voortschrijdende automatisering in zowel logistieke als industriële processen. De werkgelegenheidsdaling is veruit het grootst geweest in de industrie.

In de tweede plaats stelt de haven zich ten doel de milieubelasting die aan de havenactiviteiten zijn
verbonden te reduceren. Hieronder valt de uitstoot van CO2 en het beperken van de overlast en
vervuiling door transport (over de weg). Op meerdere terreinen worden maatregelen genomen en het

Onder invloed van de containerisering is het tevens mogelijk geworden handelsactiviteiten en overslag

Havenbedrijf Rotterdam wil een voorbeeldfunctie vervullen onder andere door emissiereductie van de

ruimtelijk van de haven te scheiden. (Nieuwe) havengerelateerde (distributie) bedrijven hebben daar-

eigen havenbedrijfschepen en R&D op dit kennisveld.

door de mogelijkheid zich te vestigen buiten de regio, zoals bijvoorbeeld in West-Brabant of in Venlo.
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Belangrijk blijft de aandacht voor de modal-split van het vervoer van de haven naar het Europese

voor grote delen van het nationale (weg)transport. En dat ondanks een voor het tweede jaar op rij

achterland. De Rotterdamse haven heeft in vergelijking met andere havens in het Hamburg-Le Havre

behoorlijke toename van de omzet. De omzetgroei concentreerde zich sterk in de grotere bedrijven

range een relatief gunstige modal-split. In 2005 ging van het containervervoer 31% via de binnenvaart

(van meer dan € 5 miljoen omzet). De winstgevendheid in de grotere bedrijven is ook iets hoger dan

en 9% via het spoor naar het achterland en nam het wegvervoer een aandeel van 60% voor zijn

dat van de kleinere bedrijven.

rekening. In 2007 wordt de Betuwelijn in gebruik genomen en is het mogelijk om meer per spoor te
vervoeren.

Evenals in de transportsector is de winstgevendheid in de groothandel niet verbeterd. In absolute
termen zijn de bedrijfswinsten weliswaar gestegen, maar niet sneller dan de omzet. De cijfers voor

Het is nog een grote uitdaging de modal-shift te bevorderen. De afgelopen jaren is de modal-split

de overslag zijn zeer indicatief, vanwege het geringe aantal bedrijven waarop ze zijn gebaseerd. De

tussen weg-, binnenwater- en railtransport vrijwel ongewijzigd gebleven. Het 60%-aandeel van het

productie heeft de beste resultaten behaald, al zijn ze wat lager uitgevallen dan in 2004.

wegvervoer is niet verder gedaald. Bovendien heeft de Europese Ministerraad recent haar eerdere
standpunt om de modal-shift te bevorderen verlaten. In elk geval wil zij het wegvervoer niet verder

Figuur 7.5: Ontwikkeling van de omzet en de netto winst (% van de omzet)

belasten ten faveure van andere vervoersvormen.

van havengebonden bedrijven in de regio Rotterdam, 2004-2005
20%

7.4 Bedrijfseconomische ontwikkelingen
Voor de havengebonden bedrijvigheid in de Rotterdamse regio is 2005 gemiddeld genomen een beter
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jaar geweest dan 2004. Dit blijkt uit een analyse van 50 havengebonden bedrijven die bankieren bij
Rabobank. In de publicatie van de Havenmonitor is de afgelopen jaren gebruik gemaakt van cijfers

10%

winst (% omzet) ‘05

van 150 bedrijven. De 50 bedrijven van dit jaar maken van die grotere groep deel uit. Gezien het
relatief beperkte aantal van 50 bedrijven waarop de analyse dit jaar is gebaseerd, vormen de hierna
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volgende cijfers louter een indicatie voor de bedrijfseconomische ontwikkelingen van de totale populatie havengebonden bedrijven.
De bedrijven hebben de netto winst weten op te voeren naar zo’n 5% van de omzet, bij een omzetstijging van 12%. Daarmee is de winst met gemiddeld eenderde gestegen. De cijfers zijn het resultaat
van sterk fluctuerende prijzen in de specifieke (wereld)markten waarin de bedrijven actief zijn. Dat is
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Bron: Rabobank, 2006

een algemeen bekend fenomeen rond de olieprijs, maar doet zich evenzeer voor in bijvoorbeeld de
handel in agrarische producten en minerale hulp- en grondstoffen.

7.5 Toekomstperspectief
Om diezelfde reden laten bedrijven onderling sterk wisselende resultaten zien. Waar het ene bedrijf

De Rotterdamse haven is en blijft een bepalende factor in de economie. Misschien steeds minder in

de omzet met tientallen procenten heeft zien stijgen, heeft het andere bedrijf te maken gehad met een

directe werkverschaffing, maar wel in termen van bruto toegevoegde waarde èn in de beeldvorming

omzetdaling in vergelijkbare percentages. De gemiddelde bedrijfsomzet van de 50 bedrijven bedroeg

van de stad.

in 2005 circa € 17 miljoen, de gemiddelde netto winst € 670 duizend. Het verschil tussen grote en
kleine bedrijven is echter zeer groot.

Het ontwikkelingsperspectief van de haven is concreter geworden nu op landelijk politiek niveau een

De grote verschillen in bedrijfseconomische resultaten tussen bedrijven komt onder andere tot uiting

den genomen. Het is te hopen dat de Tweede Maasvlakte ruimte gaat bieden aan nieuwe bedrijven

in de sectoranalyse. De productiebedrijven hebben de hoogste winstcijfers behaald, bij een dalende

in de containeroverslag, opdat de monopoliepositie van ECT wordt gereduceerd. De huidige situatie

omzet. De transportsector heeft magere winstcijfers gerealiseerd, een ontwikkeling die zich al jaren

maakt de containeroverslag namelijk kwetsbaar voor operationele problemen bij één groot bedrijf.

definitief ‘ja’ tegen de Tweede Maasvlakte is gezegd en volgend jaar de Betuwelijn in gebruik kan wor-

voordoet en niet alleen geldt voor het Rotterdamse havengebonden (weg)transport, maar ook geldt
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Daarmee zal de haven haar absolute koppositie op mondiaal niveau niet terugkrijgen, maar kan zij
wel haar functie bestendigen als ‘Gateway to Europe’ en haar positie als grootste Europese haven
behouden.
Voor de haven is het een belangrijke uitdaging daarbij tegelijkertijd te kunnen bijdragen aan het
verbeteren van het leefmilieu in de regio. De aanleg van de Tweede Maasvlakte staat dan ook niet
op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een grootschalig programma Project Mainportontwikkeling
Rotterdam. Dat voorziet in een toekomstgericht pakket aan maatregelen die gezamenlijk met hier
gevestigde (haven-) bedrijven, bestuurlijke- en politieke partijen tot uitvoering gebracht moet worden.
Onderdeel van het pakket zijn onder andere modal-shiftinspanningen en aandacht voor slimme, innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld de A15 om de haven en de stad in de toekomst bereikbaar
te houden. Ook is het belangrijk de kwetsbaarheid van de havenroute te verminderen. Met de huidige
vooruitzichten blijft de (weg)bereikbaarheid van de regio voor zowel de haven als de rest van de Rotterdamse economie een punt van zorg en aandacht.
Sterk
+ Bekendheid en beeldmerk van de stad
+ Groot aandeel in de omzet en toegevoegde waarde van de regionale economie
+ Anticyclische ontwikkeling zorgt voor conjuncturele demping regionale economie
+ Koppositie in Europa
+ Concreet uitzicht op expansie door de Tweede Maasvlakte
+ Gunstige bedrijfseconomische ontwikkeling productiesector
Zwak
- Directe werkverschaffing neemt af
- Onduidelijke tot afnemende binding met de stedelijke economie
- Weinig nieuwe bedrijvigheid, zoals starters
- Stagnerende bedrijfsprestaties handel en transport
- Sterke concentratie investeringen en economische activiteit in enkele bedrijven
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Een belangrijk deel van de uitstraling van Rotterdam wordt bepaald door de moderne architectuur.
Door Rotterdammers zelf én bezoekers van buiten de stad wordt de architectuur genoemd als nummer vier van de tien meest aantrekkelijke punten van de stad¹. Daarmee heeft Rotterdam van de
“nood” een deugd weten te maken: in plaats van stad zónder historisch centrum is Rotterdam verworden tot stad mét beroemde skyline.
In 2007 wordt de architectuur in Rotterdam extra onder de aandacht gebracht: volgend jaar is het
Architectuurjaar in de Maasstad. Daarom wordt er in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de rol die
architectuur speelt in de Rotterdamse economie. Is het mogelijk om door goede architectonische
ingrepen de economie van een stad positief te beïnvloeden? En, als Rotterdam inderdaad zo goed
bekend staat als architectuurstad, hoe groot is de sector hier dan eigenlijk?

8.1 De architectuur als sector
In totaal zijn er in 2005 in Rotterdam meer dan drieduizend mensen werkzaam in de sector architectuur en stedenbouw. Alleen Utrecht komt daar boven uit met 3700 banen. Wie echter wat gedetailleerder naar de sector kijkt, ziet dat het overgrote deel van de banen in Utrecht stedenbouw betreft,
en maar een heel klein deel zich met de architectuur an sich bezighoudt. Dat is bij Rotterdam en de
andere grote steden precies omgekeerd. Als we alleen naar architecten kijken, dan heeft Rotterdam
daar veruit de meeste van.
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Figuur 8.1: Aantal banen in architectuur en stedenbouw 2005, G4 en Nederland
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Bron: LISA

¹ Uit: OBR: Plezierige zaken in Rotterdam 2006 – Vrijetijdseconomie in cijfers.

90 - Economische Verkenning Rotterdam 2006

Architectuurstad - 91

Figuur 8.2: Aantal banen in architectuur en stedenbouw 1996 - 2005, G4
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Tabel 8.3: Architectuur en stedenbouw: aantal vestigingen per regio, G4, 2006
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8.2 Architectuur, stedenbouw en de stedelijke economie
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Uit het voorgaande is gebleken dat architectuur en stedenbouw een groeisector van belang is binnen

Bron: LISA

de Rotterdamse creatieve economie. Het zwaartepunt van de creatieve economie in Nederland ligt in
Het aantal werkzame personen in de architectuur en stedenbouw is in Rotterdam de afgelopen tien

de regio tussen Haarlem en Hilversum. Maar Robert Kloosterman en Eva Stegmeijer van de Universi-

jaar flink gegroeid met respectievelijk 31 % en 138 %. Ook in Utrecht is de sector flink gegroeid, maar

teit van Amsterdam toonde overtuigend aan dat voor de architectuur Rotterdam toch echt het centrum

wederom valt op dat die groei hier volledig op het conto van de stedenbouw is te schrijven. Verder

is². Want, zo betogen ze, nog belangrijker dan het groeiend aantal werknemers is de internationale

blijkt het aantal architecten en stedenbouwers dat in Den Haag werkzaam is, alleen maar te dalen.

bekendheid van de Rotterdamse architecten- en stedebouwkundige bureaus. In de literatuur wordt
vaak gerefereerd aan Rotterdamse architecten. Buitenlandse architecten en architectuurstudenten

Figuur 8.3: Groei banen architectuur en stedenbouw 1996 - 2005, G4
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bezoeken Rotterdam of willen bij Rotterdamse bureaus ervaring opdoen. NAI en Berlage Instituut
zijn twee nationale architectuurinstellingen met een internationale faam. Als opleidingsinstituut heeft
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architectuur ontegenzeggelijk bij aan de bekendheid van Rotterdam, hoewel het altijd moeilijk zal zijn
dat in economische getallen uit te drukken.
Maar wat kan de kennis van architecten en stedebouwkundigen betekenen voor de ontwikke-
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Bij de wederopbouw van de Rotterdamse binnenstad volgden architecten en stedebouwkundigen
een ver doorgevoerde functiescheiding in. Tegenwoordig zien velen juist in de scheiding van wonen,
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Rotterdam de Academie voor Bouwkunst en ligt de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft dichtbij..
Redenen genoeg om de stad een internationale architectuurstad te noemen. Op die manier draagt

werken, winkelen en vrije tijd een van de belangrijkste belemmeringen voor de economische ontwikkeling van de stad. Functiemenging heeft de toekomst! Toch heeft recent onderzoek aangetoond dat
de werkgelegenheid in de stad vooral groeit op de zgn. specifieke werkmilieus als bedrijventerrreinen,
kantorenparken, winkelcentra en onderwijs- en ziekenhuiscomplexen³. Kortom over de postieve dan
wel negatieve invloed van architecten en stedebouwkundigen op de economische ontwikkeling van de
stad lopen de meningen sterk uiteen.
² Agora Nr 1 2004 Robert Kloosterman en Eva Stegmeijer: Delirious Rotterdam
³ Dynamiek in kleine bedrijven Bureau Louter 2005
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8.3 Elf visies op de rol van de architectuur voor de stad

8.3.1 Rotterdam Architectuurstad

We hebben elf architecten, stedebouwkundigen en vertegenwoordigers van Rotterdamse architectuur-

Aaron Betsky

instellingen deze vraag voorgelegd: ‘ Kun je met architectuur of stedenbouw de stedelijke economie
beïnvloeden?’
De antwoorden zijn even gevarieerd als het architectonisch landschap van de stad. Een eensluidende
conclusie is dan ook niet te trekken of het moet de volgende zijn: de Rotterdamse architectenbureaus
en instellingen zijn betrokken bij wat er in deze stad gebeurt. Ook al staan hun bekendste gebouwen
in andere steden en landen, ze blijven zich interesseren en oriënteren op Rotterdam en zijn ontwikkeling. Dát is misschien de meest vergeten kracht van Rotterdam als architectuurstad: zovelen die willen
meedenken en meepraten over de stad en haar architectuur. Rotterdam heeft de kans om met de
sterke vertegenwoordiging van de economische wetenschappen aan EUR en Hogescholen én zijn
sterke architectuurcluster de eerste stad te worden om Archinomics, de combinatie van economische
wetenschappen en architectuur, werkelijk in praktijk te brengen.

Foto: Scheepvaart- en Transportcollege (ontwerp Neutelings Riedijk Architects) te Rotterdam

Rotterdam is een architectuurstad. Van heinde en ver komen mensen om de opmerkelijke moderne
gebouwen hier, van de Kiefhoek tot de kubuswoningen en van de Van Nellefabriek tot de Kunsthal,
te bewonderen. Dat alleen al maakt de architectuur hier van grote economische betekenis.
Het is niet zomaar architectuur die hier staat, maar moderne architectuur: de beste gebouwen van
Rotterdam laten zien dat ze van hedendaagse materialen zijn gemaakt, ze zijn open en transparant en
stralen een geloof in de toekomst uit. Het zijn duidelijke, recht-toe-recht-aan structuren. Op die manier
zijn ze ook de werkelijkheid van wat Rotterdam is als stad. Ze geven daarmee blijk van het karakter en
het geloof dat deze stad zo mooi maakt. Daarin onderscheidt Rotterdam zich van andere steden en
dat maakt het aantrekkelijk om hier naar toe te komen, vooral voor diegenen die zich daarin herkennen. Daar moet Rotterdam het van hebben. Richard Hutten, een van de beste meubelontwerpers in
de wereld: “Ik ben naar Rotterdam gekomen omdat het open is, omdat alles hier kan, omdat ik me hier
vrij voel”. Maar Rotterdam is niet alleen zomaar een moderne stad, het is ook een haven- en handelsstad. Het is een plaats van op- en overslag, en ook dat is te zien aan de architectuur. Het is geen eindpunt en het is geen monumentale stad. Dat maakt de architectuur die door de haven is geïnspireerd
duidelijk. Rotterdam staat vol met iconen van de haven en de handel, en dat geeft blijk van de centrale
plek die deze stad inneemt in het mondiale netwerk van de nieuwe postproductionele economie.
Natuurlijk dragen de vele ontwerpers, die in Rotterdam gevestigd zijn, het Nai en de gebouwen, waar
mensen naar toekomen op hun architectuur-pelgrimage, bij aan het dagelijks economisch leven van
de stad. Maar nog veel belangrijker is de manier waarop architectuur en vormgeving het leven en het
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karakter van de stad tonen, hoe ze de waarden en de activiteiten verheerlijkt waar de stad voor staat

weliswaar veel en gezonde concurrentie van de Afdeling Bouwkunde van de Technische Universiteit

en waaraan ze werkt en gewoon van Rotterdam de stad maken die het is.

maar strikt genomen is die in Delft gehuisvest. Maar bekijken we het reëel dan is Delft op slechts 15

Aaron Betsky was tot 27 oktober 2006 directeur van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) Per

minuten kan bereizen. Delft is natuurlijk gewoon Rotterdam, zoals Hollywood Los Angeles en Schiphol

kilometer van Rotterdam verwijderd, een afstand die je per openbaar vervoer 6 maal per uur in 10
21 november 2006 is hij in dienst getreden als directeur van het Cincinnati Art Museum

Amsterdam is. Daarnaast heb ik met de Academie voor Bouwkunst gezonde concurrentie van het
Berlage Instituut.

8.3.2 “Rotterdam is increasingly to architecture what Paris is to fashion or Los Angeles to

Het Berlage instituut is strikt genomen geen opleiding, maar een culturele werkplaats. Maar ook hier

Entertainment”.

wijst realisme de weg. Berlage wordt als opleiding beschouwd en het verschil met een reguliere Mas-

Lucas Verweij

ter is nauwelijks uit te leggen aan een afgestudeerde Taiwanees, of Oekraïner.
Nog maar vijftien jaar geleden kwam ik naar de stad vanwege het architectuurklimaat. Ik wilde met en
voor de toonaangevende bureaus werken, zoals OMA, WEST 8, Neutelings Riedijk,
KCAP. In Rotterdam was toen nog geen Nederlands Architectuurinstituut, geen AIR, geen Berlage
Instituut en geen Archined. Er waren geen drie in architectuur gespecialiseerde uitgevers, geen architectuurrondleidingen op de fiets (Rotterdam by Cycle), geen Biënnales, geen Architectuurjaar. Er is
dus in 15 jaar vreselijk veel gebeurd in de infrastructuur van de Rotterdamse Architectuur.

Groep internationale studenten bij de afronding van een studie naar de Merwehaven. foto: Wennie Warrens

Mag ik mijn bijdrage beginnen met bovenstaand citaat uit een artikel over onze stad in de New York
Times van 22 maart 2005?
Rotterdam zou in toenemende mate de betekenis hebben van een wereldhoofdstad voor een deel

Groep internationale studenten bij de afronding van een studie naar de Merwehaven. foto: Wennie Warrens

van de culturele sector. Stelt u zich eens voor dat het waar is, wat de gezaghebbende krant beweert.
Dan zou dat betekenen dat Rotterdam opinieleider is voor wat in de wereld van architectuur omgaat.

Eens per jaar organiseren wij met de Academie een Architecture Summer School. Een master-

Als het waar is, is onze stad ook pionier en aanjager in het vakgebied. Als dat allemaal waar is denk

class van twee weken voltijds engelstalig architectuuronderwijs. We doen dat in samenwerking met

ik dat het voor de komende decennia enorme gevolgen zou kunnen hebben voor de stad en in het bij-

Stadshavens en hebben met Jacob van Rijs, Aaron Betsky, Martin Aarts, Peter Wilson en Wouter

zonder voor de architectuursector die hier gevestigd is. Wie zichzelf in de modesector serieus neemt,

Vanstiphout als Masters gewerkt. We verkopen er online kaartjes voor die circa duizend euro kosten.

moet een vestiging in modestad Parijs hebben en er twee maal per jaar een collectie op de catwalk

De markt van Summer Schools is in dit veld volledig internationaal. We concurreren met Londen (de

tonen.

AA), met Zurich (ETH) en Barcelona. Onze klanten –meest recent afgestudeerde architecten– weten

Laat mij autobiografisch teruggaan in de tijd: ik ben nu directeur van een bescheiden architectuur

beschikbare plaatsen, zo’n 45. Als voornaamste argument voor de keuze voor de Summer School van

opleiding in de stad. Het is ook de enige architectuur opleiding in de stad. We hebben

de Academie van Bouwkunst is (naast de namen van de Masters) de stad: Rotterdam. Ambitieuze

dat ook, en vergelijken eenvoudigweg prijs en kwaliteit. De laatste twee jaren verkochten we alle
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architecten willen die stad op zijn minst éénmaal in hun leven geproefd hebben.

nodig. Het gaat er om mensen te verleiden om hier te blijven of zich hier te vestigen: de stad dié

Het doet er niet zoveel toe of het waar is, wat de New York Times zegt. Het biedt een enorme

uitstraling van kwaliteit en dynamiek te geven die het interessant maakt om hier te wonen. Diversiteit
in het aanbod, creëren van bijzondere plekken in de stad en aantrekkelijk bouwen zijn de belangrijkste instrumenten om de niet-maakbare samenleving te beïnvloeden. En dan komt de architectuur in
beeld: want de kwaliteit van de architectuur is voor Rotterdam de grote kans. Architectuur hoort nu al

kans, het biedt mogelijkheden waar we van kunnen profiteren. Nu de kwalificatie grootste wereld-

bij het imago van de stad. Waar andere steden dankzij hun ligging, een historische binnenstad of een

haven definitief van ons afdrijft wordt het tijd om de kwalificatie grootste architectuurstad stevig te

groene omgeving dat woonklimaat en die uitstraling voor niks krijgen, is Rotterdam aangewezen op

omarmen en te faciliteren. De politiek en de grote spelers in stad moeten zich snel de mogelijkheden

een architectuur met durf, uitstraling en kwaliteit. Rotterdam architectuurstad is geen keuze maar een

van deze nieuwe titel realiseren. Er is namelijk heel veel te winnen.

noodzaak.

Lucas Verweij is directeur van de Academie voor Bouwkunst van de Hogeschool Rotterdam

Peter van der Gugten is algemeen directeur
van Proper Stok Ontwikkelaars

8.3.3 Architectuur: Rotterdam heeft geen andere keus!
Interview met Peter van der Gugten

8.3.4 Architectuur met lef kan de economie wel degelijk een duw in de goede richting geven
Interview met Winy Maas
© MVRDV Grote Markthal Rotterdam

Kadewoningen Rotterdam Katendrecht, Afbeelding: Proper Stok

De economie verandert en daarmee veranderen ook de factoren die de economie beïnvloeden. De

Kunnen architectuur en stedenbouw de economie beïnvloeden?

toekomst van de Rotterdamse economie is meer en meer afhankelijk van de kennis en de creativiteit

“Architectuur is de fysieke uitdrukking van economie. Hoewel het niet direct betekent dat goede archi-

die we in de stad ontwikkelen en vooral ook dat we dat talent aan de stad weten te binden. De poten-

tectuur alleen in tijden van goede economie verschijnt. Economisch beleid kan alleen een verschuiving

tie is er: een jonge bevolking met veel diversiteit en een breed aanbod van hoger onderwijs. Het komt

te weeg brengen in wat toch al gebeurt. Architectuur kan zo’n verschuiving mede tot stand brengen.

er op aan die potentie om te zetten in een gunstige economische ontwikkeling. Op sommige punten

Zeker is dat de economische onzekerheid van de laatste jaren een golf van retorarchitectuur over

verbetert Rotterdam zienderogen: het is dé uitgaansstad voor jongeren, het culinair aanbod neemt

Nederland deed spoelen. Vergeten wordt dat je daarmee retro-steden schept die het tegendeel van

toe, de skyline....Maar er is ook reden tot zorg: gezinnen verlaten de stad en met hen dreigen ook de

economische durf uitstralen. Daarom ben ik voor een architectuur met lef, want dat laat zien dat de

voorzieningen de stad te verlaten. Voorzieningen als onderwijs, zorg en detailhandel máken de stad

stad durft te veranderen en problemen durft aan te pakken. Dat stimuleert de aandacht en derhalve de

tot stad. Maar het is niet langer zeker dat ze in de stad blijven en de economie van de stad versterken.

economie”

Wil Rotterdam jongeren, jonge gezinnen en jonge talenten aan zich binden dan heeft de stad een
goed woonklimaat nodig. Daarvoor moeten natuurlijk een aantal zaken op orde zijn zoals de kwaliteit
van de buitenruimte, de culturele voorzieningen, de kwaliteit van het onderwijs etc. Maar er is meer
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Wat versta je onder lef?

8.3.5 Rotterdam, city of architecture

“Opwindende architectonische en stedenbouwkundige realisaties. Bij het Pact op Zuid bijvoorbeeld

Patrick van der Klooster

verwacht je spraakmakende schoolgebouwen of dat een groep jonge Turkse architecten de vrijheid
krijgt iets nieuws tot stand te brengen. Daarmee kan de stad de ontwikkeling een duw in de goede
richting geven.”
Je kent een grote rol toe aan de voorzieningen in de stad?
“Ja maar niet zomaar. Grootschalige (sport)voorzieningen moet je zó ontwerpen dat ze ook andere
functies als wonen, bedrijvigheid of onderwijs kunnen huisvesten. Alleen voorzieningen die goed zijn
ingebed in hun omgeving kunnen een impuls geven aan hun buurt. Daarom geloof ik ook dat het goed
is om de Olympische Spelen hierheen te halen. Het verzamelen en plaatsen van de benodigde sportaccommodaties geeft al een enorme impuls aan de stad. Komen de Spelen er dan onverhoopt niet
dan heeft de stad er in ieder geval voldoende aan over gehouden. Nu moet Rotterdam nog wakker
worden en dreigen allerlei nationale sportvoorzieningen elders in Nederland een plek krijgen”
MVRDV is gevestigd in een voormalige drukkerij. Bestaat er een zekere voorliefde bij architectenbureaus voor industrieel erfgoed?

Afbeelding: Rotterdam AIR

Nee hoor. MVRDV wil zijn opdrachten graag klaren met zoveel mogelijk mensen en geeft het geld
liever uit aan salarissen dan aan prestigieuze bedrijfsruimte; dat geldt voor veel bedrijven die zijn

Is Rotterdam nog steeds de architectuurstad van Nederland? Tot een aantal jaren terug gold Rot-

aangewezen op de creativiteit en de kennis van mensen. Gewoon een economische redenatie dus.

terdam in de vakwereld als ‘de stad waar het gebeurt‘ en waar het experiment ruimte werd gegund.

Daarin moeten overheid en architectuur beter op elkaar inspelen zodat er voor dat soort bedrijven wer-

Die reputatie is gestaag opgebouwd vanaf het begin van de jaren tachtig. Stedelijke projecten als de

kelijk ruimte in de stad beschikbaar is.

Kop van Zuid, de ontwikkeling van het rivierfront, het eerste gemeentelijke hoogbouwbeleid, de vele

De overheid moet de ontwikkeling van bedrijven alleen faciliteren?

architectuur- en onderwijsinstellingen, de vestiging van veel (jonge en veelbelovende) ontwerpbureaus

Te vaak schermt de overheid zich af door de economie alleen te willen faciliteren. In de praktijk komt

en de cultureel – architectonische manifestaties waren bepalend voor het architectuurimago van de

het dat neer op passief afwachten. Faciliteren is actief! Het betekent dat je je als stad inzet om dingen

stad. Jonge mensen uit andere delen van de wereld ‘moesten’ naar Rotterdam toe om hun vakken-

mogelijk te maken. Daarvoor is nodig dat de stad duidelijk maakt waar het naar het toe moet. Een

nis verder te ontwikkelen, en droegen zo zelf ook weer bij aan een energiek architectuurklimaat. De

stedelijke overheid moet durven. Dat Rotterdam een AV-sector in het leven heeft geroepen is humor

productie van architectuur, het gemeentelijk beleid en het debat stuwden elkaar op. Deze drie pijlers

als je het afzet tegen het zelfgenoegzame media-establishment van Amsterdam. Zo was Rotterdam

van het architectuurklimaat vormden samen een overtuigende legitimatie om Rotterdam te zien als de

ook de eerste Nederlandse stad met een metro. Burgemeester Thomassen werd verweten megalo-

architectuurstad bij uitstek.

mane ideeën te hebben maar hij had tenminste een visie en die ontbreekt nu vaak.
Op de vraag of Rotterdam nog steeds het predikaat Architectuurstad verdient, is het antwoord nog
Er ligt inmiddels wel een nieuwe Stadsvisie.

steeds verrassend eenvoudig: ja, natuurlijk! Maar dan niet vanwege de spectaculaire gebouwen. Op

Het goede van die visie is dat er geloof is in de stad en in de noodzaak om in de stad te investeren.

enkele opmerkelijke gebouwen als het Scheepvaart –en Transportcollege en de Montevideo na, geldt

Maar het lijkt zich af te spelen op een wat geïsoleerde manier. Rotterdam mag zich verheugen in de

deze niet langer als experimenteel of bijzonder, laat staan als voorbeeldstellend voor de rest van

belangstelling van een groot aantal architecten die in de stad werkzaam zijn. Maar maak daar dan ook

Nederland of Europa. ‘Voorbeelden van recente betekenisvolle architectuur in den lande zijn te vinden

gebruik van! Laat ze meedenken hoe je de lef kunt tonen die bij een visie past. Toon het!”

in Middelburg, Utrecht, Alphen a/d Rijn, Breda, Den Bosch, Eindhoven,

Winy Maas is directeur/architect/urbanist
bij MVRDV
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verband. Architectuur heeft een grote invloed op het imago van een stad, maar daarnaast ziet zij ook
een functionele relatie.

Rotterdam is dan misschien niet langer de stad met voorbeeldstellende architectuur, het is wel de plek
waar elke ambitieuze student bouwkunde in de wereld gewerkt wil hebben. De aanwezigheid van de

‘Kijk naar Rotterdam Zuid’, vertelt René van der Haar, senior projectmanager Rabo Vastgoed, ‘door

vele internationale en conceptuele architectuurbureaus op enkele vierkante kilometers is werkelijk

economische bloei van de haven waren meer arbeiders nodig die ook in Rotterdam gehuisvest dien-

uniek. Bureaus die overal ter wereld mogen bouwen, en slechts zeer incidenteel in Rotterdam. Daar-

den te worden. Zo ontstonden de zuidelijke uitbreidingswijken.Deze zijn, met name aan het begin van

enboven wordt nergens anders op zo’n intensieve manier gedacht en gepraat over de architectuur en

de twintigste eeuw, zo vormgegeven dat de arbeiders zich daar prettig gehuisvest voelden, zodat zij

over de toekomst van

maximaal productief konden zijn in de Rotterdamse economie. Goede voorbeelden hiervan zijn tuin-

de stad Rotterdam. Het Berlage Instituut, het

dorp Vreewijk en Heijplaat. Op deze manier ontstond een beeld van een welvarende haven en stad en

Nederlands ArchitectuurInstituut en natuurlijk mijn eigen AIR organiseren zeer regelmatig debatten en

diende deze wijze van arbeidershuisvesting ook het doel van verdere economische groei en bloei.

andere gedachtewisselingen.

Nu wil Rotterdam haar economie hervormen. Ook het Pact op Zuid geeft daar invulling aan.

Over architectuur, over achterstandswijken,

Frank Thunissen, adjunct regiodirecteur Rabo Vastgoed: ‘Herstructureren betekent ook dat

over de schrale openbare ruimte en over het vak. Het blijft verbazingwekkend om te zien hoeveel

andere doelgroepen moeten worden bediend.

mensen daar op af blijven komen.
De bouw van duurdere appartementen (-torens)op de Wilhelminapier is bijvoorbeeld een geslaagd initiRotterdam is dé architectuurstad vanwege haar architectuurklimaat. Architectuur vormt het hart

atief om de middelen en hogere inkomens voor Rotterdam te behouden. Zo kan met nieuwbouw wor-

van onze lokale cultuur. Matige gebouwen doen daar helemaal niets aan af!

den toegevoegd wat ontbreekt, maar kan met renovatie ook worden verbeterd wat in wezen goed is.’

Patrick van der Klooster (1970) is directeur

Architectuur en stedenbouw kunnen dus de economie faciliteren. Het is evenwel een ‘subtiele’ relatie.

van AIR (ArchitectuurInstituut Rotterdam)

Dat wil zeggen; om het beoogde effect te realiseren zal scherp aan de wind moeten worden ontwikkeld. Professionele ontwikkelaars zijn daartoe zeker in staat. ‘Rabobank is van oudsher een bank die
dicht bij de lokale gemeenschappen staat. Hierdoor voelen wij ons lokaal betrokken. Betrokken bij de

8.3.6 Architectuur en economie;

problematiek van plaatselijke klein- en grootschalige leefomgevingen. Daarom ook wil de Rabo Vast-

een subtiele relatie.

goed een actieve rol in de Rotterdamse herstructurering spelen’ aldus Thunnissen.

Rabo Vastgoed
Rabo Vastgoed pakt de uitdaging van ‘Pact op Zuid’ op en zal daarop aanhaken met een eigen
‘Visie en Koers; een offerte aan de stad Rotterdam’. Van der Haar: ‘in ieder geval past daarin de
visie dat méér eengezinswoningen in de koopsector de Rotterdamse economie zullen versterken.
Rabo Vastgoed wil met de gemeente en in samenwerking met de Rotterdamse corporaties onder
andere komen tot taakafspraken voor de realisatie van koopwoningen in het middensegment en zo
een bijdrage leveren aan het Pact op Zuid.
Guggenheimmuseum Bilbao

Afbeelding: OBR

Hebben architectuur en stedenbouw een betekenis voor de economie van de stad? Rabo
Vastgoed, onderdeel van de Vastgoeddivisie van Rabobank Nederland, ziet hier een duidelijk
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8.3.7 Bilbao versus Vreewijk
Wytze Patijn

Wytze Patijn is architect bij Kuijpers Compagnons en decaan van de faculteit Bouwkunde
van de TU Delft

Bij de vraag of architectuur ook (interessant drieletterwoordje!) een economische betekenis kan hebben grijpen vele architecten direct naar een van de meest spraakmakende voorbeelden van bijzondere architectuur met grote gevolgen: het Guggenheimmuseum in Bilbao van de Amerikaanse architect
Frank Gehry. Dat bekende geplooide gebouw in titanium met een zeer expressieve vorm heeft Bilbao
als stad maar vooral ook als haven weer in de internationale belangstelling gebracht. Het nieuwe

Tuindorp Vreewijk

museum heeft als een enorm vliegwiel gewerkt voor de ontwikkeling van een nieuw bruisend centrum
van de stad en trekt vele bezoekers van over de gehele wereld. Maar kan dit spectaculaire gebouw
voor Rotterdam als voorbeeld dienen? Ik waag dat te betwijfelen. Los van de grote externe investe-

8.3.8 Rotterdam architectuurstad…een self fullfilling prophecy

ringsinspanningen met de meest beroemde collectie moderne kunst ter wereld als inzet, vraag ik mij af

Robert Docter

of een dergelijke impuls in Rotterdam zou werken. Rotterdam is geen Bilbao en moet het veeleer van
zijn eigen kracht hebben. En die is er op het eigen gebied ook te vinden.
De eigen architectuur van Rotterdam van voor de oorlog is nog steeds uniek en heeft een groot
potentieel vermogen om de stad voor het wonen aantrekkelijk te maken. Ik denk dan vooral aan de
tuindorpen op Zuid en eentje in het bijzonder: Vreewijk uit 1916. Architect Granpré Molière ontwierp
toen samen met tuinarchitect Verhagen het eerste tuindorp van Nederland op zo’n voorbeeldige
wijze dat je er nu nog van staat te kijken. Rotterdam koestert met Vreewijk een bijzondere parel van
stedenbouw en architectuur binnen zijn grenzen, die zonder weerga is. Het ruime en groene karakter
is na bijna een eeuw nog zeer vitaal en kan gerust nog weer een eeuw mee: zo aantrekkelijk is dat
woonmilieu!

Een familie van locatie- en aanbodafhankelijke afvalcontainers voor Rotterdam, ontworpen en ontwikkeld door het Berlage
Instituut. © Berlage Instituut, Reto Durrer, Frederico Loaiza, 2005, 2006

Vergelijken we Vreewijk met een willekeurige eigentijdse laagbouwwijk – vaak als Vinex aangeduid
– dan zien we een veel ruimere stedenbouwkundige opzet met veel meer groen, singels en tuinen.

Elke sterke bundeling van stedelijke activiteiten oefent, zodra die een kritische massa heeft bereikt,

Een woonwijk die in opzet nauwelijks gewijzigd hoeft te worden en waar alleen de grootte van de wo-

aantrekkingskracht uit op gelijksoortige activiteiten. Dat geldt op buurtniveau, met concentraties

ningen en het parkeren aangepast moeten worden. Een interessante kans, ook voor heel Rotterdam!

van schoenenwinkels, uitzendbureaus, cafés en eetgelegenheden, maar ook op het niveau van de
stad als geheel. Zoals bepaalde branches in de detailhandel of horeca door bundeling aan elkaars

104 - Economische Verkenning Rotterdam 2006

Architectuurstad - 105

nabijheid kracht ontlenen, is ook de concentratie van architectenbureaus en aanverwante creatieve

8.3.9 Architectuur in cijfers

dienstverlening een specialisatie van Rotterdam gaan vormen die aantrekkingskracht uitoefent op

Robert Winkel

nieuwe vestigingen en activiteiten. De verhuizing enkele jaren geleden van het Berlage Instituut naar
Rotterdam is daarvan een uiting. Tezamen vormen deze functies een belangrijke drijfveer voor de
culturele economie van de stad.
Het Berlage Instituut draagt met zijn uit alle delen van de wereld afkomstige deelnemers en gastdocenten in sterke mate bij aan het internationale profiel van Rotterdam als architectuurstad. Niet alleen
het verblijf en de bestedingen van deelnemers en bezoekers, maar ook de aantrekkingskracht die de
specialisatie als architectuurstad op zichzelf met zich meebrengt, bezitten een cultureel-economische
aanjaagfunctie. Zo vormt het Berlage Instituut als internationaal architectuurlaboratorium samen met
een aantal in Rotterdam gevestigde innovatieve architectenbureaus die docenten leveren en zoeken
naar jong talent als het ware een soort ecosysteem. Ook de faculteit bouwkunde van de TU Delft en

Verzamelen

instellingen als het NAi en Witte de With/Tent maken van dat op onderlinge uitwisseling gebaseerde
systeem deel uit. De economische spin-off ervan is groter dan de som der delen: die dragen geza-

Architectuur wordt vaak verward met mooie gebouwen. En natuurlijk wordt iedereen gelukkig wanneer

menlijk bij aan de internationale positionering van het merk Rotterdam en daarmee aan de voedings-

je de Rotterdamse skyline ziet. Maar het betreft hier maar zo een 3 % van alle gebouwen in Rotter

bodem voor meerdere sectoren.

dam. Daarbij gaat het ‘mooie’ vaak om de gevel-vorm verhouding, dat maar ca. 20% van de totale

Het karakter van Rotterdam als architectuurstad oefent, als ware het een self-fulfilling prophecy, ook

tijdelijkheid van mooie architectuur komt nog in een ander daglicht te staan, wanneer we beseffen dat

kosten van een gebouw betreft. Blijkbaar hebben we het hier over een oppervlakkig fenomeen. De
invloed uit op de verschijningsvorm van de stad. En die oefent op zijn beurt weer wervingskracht uit

over het algemeen de mode-houdbaarheidsdatum van gebouwen maar 30 jaar fris blijft. Gelukkig wor-

op de architectuursector, waarmee het cyclische proces een feit is. Het onbenauwde bouwbeleid van

den ze na 50 jaar weer hip. Maar in de tussenliggende twintig jaren zijn deze gebouwen zeker niet de

Rotterdam heeft in de afgelopen decennia zonder twijfel bijgedragen aan de culturele economie. Rot-

meest aantrekkelijke. Als je daarbij optelt dat in Nederland een gebouw ongeveer 200 jaar blijft staan,

terdam gedijt door daarop te blijven inzetten en voortbouwen.

dan is de Rotterdamse skyline een aantrekkelijk, maar oppervlakkig en tijdelijk verschijnsel.

Robert Docter is directeur van het Berlage Instituut

bezit zo’n 20.000 spullen aan huisraad. Deze spullen worden ongeveer om de zes jaar vernieuwd.

Wat zeker niet tijdelijkheid is zijn de mensen die in deze gebouwen wonen. De Nederlandse bewoner
Met 600.000 inwoners worden per jaar dan 2.000.000.000 huisartikelen gekocht. Dit getal zal 30 jaar
geleden de helft zijn geweest. Sinds de jaren zeventig is het winkelareaal in Nederland verdubbeld. Al
met al een goede reden om de ruimte voor al deze huisraad, de woning, goed te ontwerpen. Om deze
harde trend te kunnen faciliteren zijn de afgelopen jaren steeds grotere woonruimtes nodig geweest.
En niets wijst erop dat deze trend zal afnemen. Een aangenaam bijeffect hiervan is: hoe meer er wordt
geconsumeerd, hoe beter het met de Rotterdamse economie zal gaan.Meer aantrekkelijke ‘skyline’ architectuur, woonruimtes met een oneindige uitbreidbaarheid en voor lange duur opfrisbare gebouwen
zijn keywords voor de toekomstige gebouwen van Rotterdam.
Van deze mooie architectuur zal de Rotterdamse economie in de toekomst alleen nog maar beter
worden. Bron cijfermateriaal: Mei Research
Robert Winkel is architect/directeur bij Mei Architecten en stedenbouwers en heeft oa. De Schiecentrale en de transformatie van het Jobsveem aan de Lloydstraat ontworpen.
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8.3.10 Waiting lands
Ruurd Gietema

Wat duidelijk wordt is dat er een nieuw soort urban-design-praktijk ontstaat met nieuwe types actoren,
zowel aan de investerende kant als aan de ontwerpende kant. Urban designers – of laten we liever
spreken van urbanisten – worden opnieuw de spin in een web van stakeholder- management. Ze
durven zelf risico te nemen door zelfs hun praktijk op locatie te vestigen. Een simpele, maar illustratieve vergelijking is die tussen de inspraakprocedures uit de 70-er jaren en de 90-er jaren, en het
stakeholder management dat wij nu hanteren. In de 70-er jaren domineerden de krakers, bewoners en
stadsdeelpolitici het besluitvormingsproces ten opzichte van de investeerders en het centrale bestuur,
een situatie die natuurlijk niet realistisch was en verworpen werd. Dit leidde in de 90-er jaren tot een
omkering: investeerders en bestuurders heroverden de macht, parallel aan de opkomst van de new
economy. Het stakeholder management dat KCAP hanteert plaatst alle deelnemers – kapitalisten
en activisten– in een integraal interactiemodel, waarbij de invloed van elke stakeholder van te voren
wordt afgesproken.

Beeld: KCAP

Voormalige havengebieden nemen in veel steden een sleutelpositie in als ontwikkelingslocatie voor
attractieve, op het water georiënteerde stadsdelen. Waterfronten bewegen zich typologisch tussen
twee extremen: aan de ene kant staan de City-branding- waterfronten als representatief symbool
van een stad, met een hoge dichtheid aan shopping, entertainment en gastronomie in combinatie met
hoogwaardig wonen en werken. Het andere uiterste zijn de waiting lands die te ver van het centrum
liggen om een urbaan waterfront te kunnen vormen en te dichtbij om te worden overgeleverd aan de
periferie. Om ontwikkeling in dit soort gebieden te stimuleren zijn geen gefixeerde ontwerpen nodig,
maar transformatiemethoden, waarin urban- en stakeholder-management parallel aan het ontwerpproces verlopen.
Waiting lands genieten meestal geen beschermde status en zijn daardoor kwetsbaar. Daarom is de
ontwikkeling van sturingsinstrumenten zeer belangrijk. Deze gebieden vragen om specifieke strategieën bij hun ontwikkeling, teneinde het delicate evenwicht tussen spontane activiteit en gentrification
tegen een mogelijke homogenisering te behoeden. Het gaat om fysieke voedingsbodems voor de
ontwikkeling van een urbaniteit die meestal door het volbouwen volgens traditionele planningsprocessen verdwijnt. Het gaat daarbij niet om het leeg laten of het handhaven van de status quo. Veel meer
gaat het om de regie van een gefaseerde, open-ended ontwikkeling, waarin de bestaande gebouwde,
natuurlijke en programmatische kwaliteiten van het gebied worden geïntegreerd. Hierdoor ontstaat
een potentieel radicale menging tussen natuurlijke overwoekering, tijdelijk gebruik door uiteenlopende
groepen en overblijfselen van vroegere functies. Deze activiteiten functioneren in symbiose met elkaar
in een menging van low-budget/high-culture tot high-budget/low-culture, van temporair tot permanent.

KCAP Architecten. Beeld: KCAP
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8.3.11 ARCHINOMICS:

in Rotterdam we kunnen versterken, welke functies daarvoor nodig zijn en wat daarvoor de beste

In combinatie met economische en ruimtelijke wetenschappen kan architectuur

locaties zijn.

meer voor de stad betekenen
Ronald Wall

De combinatie met kennis uit de ruimtelijke en economische wetenschappen brengt architectuur
op een hoger plan. In die combinatie kan architectuur meer gaan betekenen voor de economische
ontwikkeling van steden en dus ook voor Rotterdam.
Ronald Wall is architect/stedenbouwkundige en promoveert momenteel op de Erasmus Universiteit
in de economische geografie o.b.v. Prof. Bert v.d. Knaap

Het lijkt er op dat de voorspelling van Manfredo Tafuri in Progetto e Utopia - dat het geloof van
de architect in het creëren van een betere maatschappij, uiteindelijk door “kapitalisme” overspoeld zou
worden - een feit is geworden. Rem Koolhaas heeft recent aangetoond dat architecuur zijn limieten
heeft bereikt en steeds onbelangrijker wordt. Saskia Sassen heeft de rol van architectuur bekritiseerd
omdat het blijft steken in oude tradities. Architectuur en stedenbouw moeten rekening houden met
de mondiale netwerken waar de stad deel van uitmaakt. In een recent boek noemt Alain de Botton de
architectuur onbetrouwbaar, omdat het weinig bijdraagt aan het vraagstuk van de uitputting van ener
giebronnen. Bijna de helft van de fossiele brandstoffen wordt gebruikt voor het maken en onderhouden van gebouwen en de stedelijke texturen die ze met elkaar verbinden. Daarom is de uitdaging voor
de architectuur om strategieën te bedenken om die ongunstige impact op de wereld te verminderen en
gelijktijdig de kwaliteit van het menselijk leven te verbeteren.
Als architect ben ik kritisch over de prestatie van architectuur binnen een globaliserende wereld. Om
een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de architectuur wil ik promoveren in de economische
geografie. Mijn onderzoek is gericht op netwerken van bedrijven binnen steden maar ook tussen
steden en dat op locale, regionale en mondiale schaal. Zijn de prestaties van Rotterdam afhankelijk
van de positie van Rotterdam binnen de wereldomvattende netwerken van steden? Weerspiegelt die
positie ook het niveau van duurzaamheid? Daarom wil ik in mijn onderzoek aantonen dat er verband
bestaat tussen de zakelijke verhoudingen van de stad en de kwaliteiten van haar sociale en stedelijke
texturen.
Bedrijfsnetwerken op mondiale, regionale en locale schaal. Voor toekomstige economische programma’s kunnen we putten

Als we het bedrijvennetwerk binnen Rotterdam en de positie van Rotterdam in het mondiale netwerk

uit de kennis over deze structuren en de processen die er doorheen vloeien. Een intensivering van de kenniscomponent

beter begrijpen, kunnen we daar voor toekomstige investeringen beter op inspelen en van daaruit de

van de haven zou kunnen leiden tot ‘Rotterdam Silicon Port’ – een haven- kennis- en innovatiecluster aan de rand van het

stedelijke programma’s ontwerpen. We kunnen bepalen welke sectoren

Scheepvaartkwartier.
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Deelnemers expertmeeting
Lijst van aanwezige deelnemers aan de expertmeeting op 10 oktober. In deze expertmeeting zijn alvast een aantal conclusies van deze EVR besproken met een aantal vertegenwoordigers van partijen
in de Rotterdamse economie.
Aanwezig waren:
Albeda College

dhr. T. Ariens

		

mevr. Martens

Beren Holding

dhr. A. Schaap

de Bijenkorf

mevr. J. van Veenendaal

Havenbedrijf Rotterdam

mevr. N.C.A.M. Pieterse

Holland van Gijzen

mevr. I. Kuiper

KPMG

dhr. T. Kalmar

Ooms Bedrijfshuisvesting

dhr. P.J. van Nederpelt

Rabobank

dhr. H.A. van Klink

RPA

dhr. R. Bitterlich

Tempo Team

dhr. J. Tiel

Vestia

dhr. E. Staal

OntwikkelingsBedrijf

dhr. I. Weekenborg (Voorzitter)

Presentatie van de Economische Verkenning
dhr. S. Bulterman (KEO RABO Nederland)
Verder aanwezig:
KEO RABO Nederland

mevr. J.R. van der Vet

OntwikkelingsBedrijf Rotterdam dhr. W. Hamel
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Vitaliteitsweb: indicatoren en scores
De vitaliteit van de Rotterdamse economie en de kwaliteit van het vestigingsklimaat wordt inzichtelijk
gemaakt met behulp van een vitaliteitsweb. Hierin valt in één oogopslag te zien hoe vitaal de economie van Rotterdam is en welke elementen, die bepalend zijn voor de economische vitaliteit, goed of
slecht scoren. In het web wordt Rotterdam vergeleken met de andere steden binnen de G4. Door deze
vergelijking kan het beeld van de economische vitaliteit van Rotterdam beter op zijn waarde beoordeeld worden. Hieronder volgt een overzicht van de indicatoren en bijbehorende scores voor de G4
die aan het vitaliteitsweb ten grondslag liggen.
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• Bureau Louter (2006): Dynamiek in kleine bedrijven – Een case-study voor de Rotterdamse
wijkeconomie
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