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Voorwoord
Voor u ligt de tiende editie van de Kracht van het Westland; een jubileumeditie. Ook dit jaar beschrijft het
rapport het economisch presteren van het Westland in vergelijking met andere regio’s in ons land.
Hiervoor maken we gebruik van een vernieuwde economische thermometer en wordt met de
verwachtingsmonitor een nieuw onderdeel aan de economische thermometer toegevoegd.
Met een jubileum blikken we vaak terug; zo ook in deze jubileumeditie van de Kracht van het Westland.
In het eerste hoofdstuk analyseren we de economische ontwikkeling van het Westland in het afgelopen
decennium. Hieruit blijkt onder meer dat het Westland in deze periode een bovengemiddelde groei heeft
doorgemaakt. Het voortzetten van deze groei is echter geen vanzelfsprekendheid. De regio staat voor een
aantal belangrijke uitdagingen die mede het toekomstperspectief van de Westlandse economie bepalen.
Ook dit jaar is het rapport weer het resultaat van een intensieve en vruchtbare samenwerking tussen de
Rabobank Westland, het directoraat Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland en de
Kamer van Koophandel Den Haag, vestiging Naaldwijk. Wij hopen met het rapport een bijdrage te
leveren aan de verdere ontwikkeling van de Westlandse economie en wensen u bij het lezen ervan veel
leesplezier.

Namens Rabobank Westland,

Namens Kamer van Koophandel
Den Haag, vestiging Naaldwijk,

Jaap Breugem

Mark van Oosten
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Inleiding
De Kracht van het Westland van dit jaar is alweer de tiende editie. Daarmee mag met recht worden
gesproken van een traditie. In de afgelopen tien jaar hebben in ‘de Kracht…’ diverse thema’s centraal
gestaan, zoals het imago van het Westland, de economische waarde van het tuinbouwcluster, human
capital, het ondernemingsklimaat en de relatie met de Rotterdamse haven. Allemaal thema’s die qua
actualiteitswaarde nog weinig hebben ingeboet.
In het eerste hoofdstuk zullen bovengenoemde thema’s de revue passeren. In dit hoofdstuk wordt de
economische ontwikkeling van het Westland in het afgelopen decennium aan de hand van een aantal
kernindicatoren onder de loep genomen. Bovendien wordt de Westlandse economie gekarakteriseerd en
volgt een kwalitatieve beschrijving van het regionale vestigingsklimaat. Het hoofdstuk sluit af met een
paragraaf die specifiek ingaat op de ontwikkeling van het tuinbouwcluster.
Het tweede hoofdstuk presenteert de economische thermometer. Dit jaar ziet de thermometer er anders
uit dan in de voorgaande negen edities. De economische prestatie van het bedrijfsleven wordt nog steeds
gemeten aan de hand van de indicatoren ‘economische groei’ en ‘economische kracht’, maar de invulling
van deze indicatoren verschilt sterk.
Ook wordt dit jaar een nieuw deel aan de economische thermometer toegevoegd: de
verwachtingsmonitor. Deze monitor vergelijkt het Westlandse ondernemersvertrouwen met het landelijke.
De verwachtingsmonitor zegt daarmee al iets over de economische ontwikkeling zoals ondernemers die in
2008 verwachten.
De verwachtingsmonitor vormt hiermee een brug naar de toekomst. Een toekomst die in ‘de Wereld van
Jip’ centraal staat.1 Aansluitend aan de presentatiebijeenkomst van de Kracht van het Westland op 19 mei
2008 worden ondernemers uitgenodigd deel te nemen aan workshops waarin de toekomst van hun
bedrijf centraal staat. Het centrale thema hierbij is de wijze waarop Westlandse ondernemers hun geld in
de toekomst kunnen (blijven) verdienen. Dit thema wordt uitgewerkt langs vier lijnen: imago, vermarkten
van producten, innovatie en human capital.
Het rapport besluit met een conclusie waarin de belangrijkste uitkomsten van de Kracht van het Westland
beknopt worden uiteengezet.

1. Zie voor meer informatie: www.dewereldvanjip.nl. Jip verbeeldt de nieuwe generatie glastuinders. Aan de hand van het voorbeeld van
deze toekomstige ondernemer wil de Rabobank tuinders buiten de gangbare paden laten nadenken over de bedrijfsstrategie.
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1. Westlandse economie in
vogelvlucht
Economische groei en welvaart
1.1
In termen van bruto toegevoegde waarde bedraagt de economische omvang van het Westland circa €2,8
miljard (2007).2 Dat is ongeveer 2,5% van de Zuid-Hollandse economie. De regio heeft daarmee een hoge
ruimtelijk-economische dichtheid. Bovendien kan het Westland door het exportkarakter van de economie
als één van de stuwende regio’s van ons land worden gezien.
Figuur 1.1: werkgelegenheidsontwikkeling, 1996-2006
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Figuur 1.2: werkloosheidspercentage, 2005-2007
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Tijdens de (landelijke) laagconjunctuur van het begin van dit decennium was de economische groei in het
Westland bovengemiddeld. Dit bleek uit de economische thermometer die we in deze jaren in de Kracht
van het Westland hebben gepresenteerd en uit de ontwikkeling van de werkgelegenheid, zoals die in
figuur 1.1 wordt gepresenteerd. Uit deze figuur blijkt tevens dat de economische ontwikkeling van het
Westland de laatste jaren wat is achtergebleven. Hiermee loopt het Westland als het ware voor op de
landelijke ontwikkeling van de economie.

2. Indien er in deze studie van ‘het Westland’ wordt gesproken, heeft dit betrekking op gemeente Westland én gemeente Midden-Delfland.
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Figuur 1.3: opleidingsniveau van de beroepsbevolking, 2006
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Al met al lag de werkgelegenheidsgroei in de periode 1996-2007 met bijna 25% ruim boven het landelijke
gemiddelde van circa 20%. Dit uit zich in een hoge werkgelegenheidsfunctie3, een zeer lage werkloosheid
(zie figuur 1.2) en een zeer hoge arbeidsparticipatie. Zo vormt de werkzame beroepsbevolking in het
Westland bijna 70% van de totale bevolking. Landelijk ligt dit percentage op ‘slechts’ 64,5.
De hoge arbeidsparticipatie is één van de belangrijkste oorzaken van het hoge welvaartspeil in het
Westland. Dit welvaartspeil ligt op een (aanzienlijk) hoger niveau dan gemiddeld in Nederland. Zo
bedroeg het Westlandse jaarinkomen per persoon in 2004 gemiddeld €18.300,-; zo’n €500,- meer dan
gemiddeld in Nederland. Gezien het relatief lage opleidingsniveau van de Westlandse beroepsbevolking
(zie figuur 1.3) is dit hoge welvaartsniveau des te meer opvallend.
1.2

Karakter van de economie

De economische structuur van het Westland kenmerkt zich door een sterke vertegenwoordiging van de
tuinbouwsector en het MKB in het algemeen. Daarnaast herbergt de regio met FloraHolland een trekker
in de (tuinbouw)distributie en verwerking. De leisuresector is relatief kleinschalig en regionaal gericht
van karakter; wat eveneens geldt voor de zorgsector in het gebied.4 Hoewel de (zakelijke) dienstverlening
het laatste decennium een sterke groei heeft doorgemaakt, is het Westland geen diensteneconomie. Het
aandeel van deze sector in de totale werkgelegenheid is aanzienlijk kleiner dan gebruikelijk in Nederland
(zie figuur 1.4).
Figuur 1.4: werkgelegenheidsstructuur, 2006
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3. Dit houdt in dat per saldo meer mensen van buiten het Westland in het Westland werken, dan andersom.
4 De werkgelegenheid in de sector ‘Leisure’ is in deze studie de sommatie van de werkgelegenheid in de detailhandel, horeca en
recreatieve dienstverlening.
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Figuur 1.5: werkgelegenheidsontwikkeling per sector, 1996-2006
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Het afgelopen decennium heeft de Westlandse economie zich echter wel verbreed. Leisure en zakelijke
diensten behoren qua werkgelegenheidsgroei tot de koplopers (zie figuur 1.5) en het belang van de
productieactiviteiten neemt de laatste jaren af. Overigens betekent dit niet dat het belang van de
tuinbouw voor de Westlandse economie minder groot is geworden. Juist binnen de tuinbouwketen heeft
de verbreding zich het sterkst gemanifesteerd. Hierop komen we later terug.
Figuur 1.6: ontwikkeling oppervlakte bedrijventerrein (ha), 1996-2006
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Figuur 1.7: ontwikkeling oppervlakte glastuinbouw (ha), 1996-2007
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In de figuren 1.6 en 1.7 zien we de verbreding terug in termen van ruimtegebruik. Het areaal
bedrijventerrein is de laatste jaren sterk gegroeid, terwijl het glasoppervlak de laatste jaren gestaag is
afgenomen. Daarnaast maakt de rode lijn in figuur 1.7 duidelijk dat het belang van het Westland als
productiegebied in Nederland steeds verder afneemt. Meer en meer speelt het Westland de rol van
ketenregisseur in de landelijke (glas)tuinbouwsector.
1.3

Kwaliteit van het vestigingsklimaat

Voor de verdere economische ontwikkeling van het Westland is een gezond vestigingsklimaat van groot
belang. Een goede infrastructuur en voldoende aanbod aan bedrijfsruimte zijn daarvoor misschien wel de
belangrijkste ingrediënten. Zeker in het Westland, waar de economie sterk leunt op logistieke en
productiebedrijvigheid.
Het Westland beschikt gemiddeld genomen over voldoende bedrijfsruimte om de groei en vestiging van
bedrijven te kunnen opvangen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het relatief hoge percentage uitgeefbaar
bedrijventerrein. Anderzijds wordt een verdere groei van de (zakelijke) dienstverlening bemoeilijkt door
een relatief beperkt kantorenaanbod. Zo stelt Gemeente Westland in haar kantorenvisie 2007-2015 dat het
huidige restrictieve beleid van Stadsgewest Haaglanden en Provincie Zuid-Holland een beperkende factor
is voor de economische ontwikkeling van het Westland.5 Ook maken de hoge grondprijzen de Westlandse
bedrijventerreinen ‘duur’ in vergelijking tot die in andere nabijgelegen gemeenten.
Een andere beperkende factor voor de economische ontwikkeling is de slechte bereikbaarheid van het
Westland per openbaar vervoer (zie de verschillen tussen figuren 1.8 en 1.9).6 Anderzijds is de
bereikbaarheid over de weg goed te noemen. Zeker in vergelijking tot andere regio’s in ons land zijn
vanuit het Westland relatief veel mensen binnen 30 minuten te bereiken. Deze goede bereikbaarheid heeft
een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke ontwikkeling van de Westlandse tuinbouw- en
distributiesector. Ook de ligging nabij Mainport Rotterdam heeft hierbij vanzelfsprekend een belangrijke
rol gespeeld.
Figuur 1.8: bevolking bereikbaar binnen
30 minuten over de weg, 2003

Figuur 1.9: bevolking bereikbaar binnen
30 minuten per openbaar vervoer, 2003

Bron: ABF Research, bewerking Rabobank

Bron: ABF Research, bewerking Rabobank

De relatief goede bereikbaarheid over de weg is echter geen statisch gegeven. De laatste jaren komt deze
bereikbaarheid steeds sterker onder druk te staan. Dit heeft enerzijds te maken met de (trage)
planvorming omtrent de aanleg van A4, de aanpak van knooppunt Westerlee, de verbreding van de
Veilingroute en de aanleg van de Tweede Ontsluitingsroute Hoek van Holland. Anderzijds heeft de
toenemende druk op het wegennet ook direct te maken met de sterke (economische) ontwikkeling die het
Westland heeft doorgemaakt. De druk op de (beperkte) ruimte is steeds groter geworden; wat eveneens
geldt voor de complexiteit van de infrastructurele problemen.
Een andere randvoorwaarde voor een verdere ontwikkeling van de (diensten)economie is het hebben van
een sterk imago. In de vorige editie van de Kracht van het Westland is duidelijk geworden dat het imago
nog achterblijft bij het gewenste imago. Zo is het gebied bij met name (hoogopgeleide) studenten relatief

5 Gemeente Westland (2007), Kantorenvisie Westland 2007-2015; ruimte voor dienstverleners.
6 Voor een meer recent, maar tevens minder gedetailleerd beeld verwijzen we naar www.bereikbaarheidskaart.nl.
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onbekend en heeft het bij deze belangrijke doelgroep veelal een plattelandsuitstraling. Mede hierdoor
associëren veel studenten het Westland met een weinig ondernemende en een weinig innovatieve cultuur.
Gezien de (landelijk) krimpende arbeidsmarkt is het ombuigen van dit imago misschien wel de
belangrijkste uitdaging voor het Westland. De zeer hoge arbeidsparticipatie bemoeilijkt een verdere
autonome groei van de arbeidsbevolking. Bovendien is het gemiddelde opleidingsniveau van de
beroepsbevolking niet toereikend voor de ontwikkeling die de Westlandse economie op dit moment
doormaakt. Een verdere groei van de Westlandse economie is dan ook voor een groot deel afhankelijk van
de mate waarin het gebied (hoogopgeleide) mensen van buiten weet te trekken.
1.4

Het belang van het tuinbouwcluster

In ieder geval hangt het economische perspectief van het Westland af van de wijze waarop de
tuinbouwsector zich in de toekomst ontwikkelt. Deze sector vormt als het ware de fundering waarop de
Westlandse economie rust. Dit blijkt alleen al uit het grote aandeel van de totale toegevoegde waarde dat
in deze sector wordt gerealiseerd. Zo is van de eerder genoemde €2,8 miljard ruim de helft direct toe te
schrijven aan de tuinbouwsector.7
Figuur 1.10: omvang binnenlandse tuinbouwketen in het Westland en Nederland, 2005
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Primaire productie

De grootste bijdrage hieraan wordt nog steeds door de primaire productie geleverd, ofwel de
(glas)tuinders. Zij nemen hiervan zo’n 50% voor hun rekening. Bovendien neemt de door hen
gerealiseerde toegevoegde waarde -ondanks de afname van het tuinbouwareaal- nog altijd toe. Door teelten procesinnovaties kan de tuinbouwgrond steeds (kapitaal)intensiever worden benut.
Toch blijkt dit in sommige teelten niet meer genoeg. In deze teelten is het grondoppervlak voor een
optimale bedrijfsvoering in het Westland niet meer voorhanden en blijkt verplaatsing richting een ander
(tuinbouw)gebied noodzakelijk. Een andere mogelijkheid voor ondernemers met deze problematiek is het
openen van een nevenvestiging in een ander (tuinbouw)gebied. Op deze manier ontstaan ook op
bedrijfsniveau productieketens, waarbij de regie vaak vanuit het Westland wordt gevoerd.
Distributie en verwerking

Uit de toegevoegde waarde die in de Westlandse distributie en verwerking wordt gerealiseerd, blijkt dat we
inmiddels moeten spreken van het tuinbouwcluster Westland/Oostland. Niet alleen in beleidstermen
vindt deze samenwerking plaats; ook in handelsstromen zien we een sterke integratie van beide
tuinbouwgebieden. Dit heeft niet in de laatste plaats te maken met de eerder genoemde verplaatsing van

7 De in deze paragraaf getoonde cijfers met betrekking tot de toegevoegde waarde die in de tuinbouwsector wordt gerealiseerd, hebben
betrekking op het jaar 2005. Deze cijfers zijn afkomstig uit (de calculaties en analyses van) de Kracht van het Westland, editie 2006.
Bruto toegevoegde waarde is in dit geval de som van de totale loonkosten, afschrijvingen, financiële lasten en het bedrijfsresultaat.
Ofwel, de omzet minus de inkoopkosten.
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(glas)tuinders uit het Westland. Het Oostland is -samen met de Zuid-Hollandse eilanden- één van de
meest populaire bestemmingen van verplaatsende Westlandse (glas)tuinders.8
Hoewel distributie en verwerkingsbedrijven in belangrijke mate het beeld van het Westland als
tuinbouwgebied bepalen, leveren zij maar een relatief kleine bijdrage aan de toegevoegde waarde die in
het Westland wordt gerealiseerd. In totaal gaat het om ruim 10% van de totale toegevoegde waarde. Dit
zegt overigens weinig over het strategische belang van dit deel van de keten. Met de fusie tussen
Bloemenveiling Aalsmeer en FloraHolland zal dit belang alleen maar toenemen.
Toelevering

Als toeleveringsgebied vervult het Westland in de Nederlandse tuinbouwketen een unieke rol. Zo zijn er
een bovengemiddeld aantal bedrijven die goederen leveren als zaden, pootmateriaal en kasmaterialen en
een groot aantal dienstverlenende bedrijven die de tuinbouw voeden met kennis, advies en andere
diensten. Bij elkaar zorgen de Westlandse toeleveranciers voor circa 40% van de totale toegevoegde
waarde die in de Westlandse tuinbouwketen wordt gerealiseerd. Dit grote aandeel -landelijk ligt dit
percentage op 25- heeft te maken met de bovenregionale functie die de toeleveringssector voor met name
de glastuinbouwsector vervult. Van alle aankopen van Nederlandse glastuinders wordt ruim 40% in het
Westland gedaan.
Tot slot

Eerder in deze paragraaf stond vermeld dat ruim de helft van de in het Westland gerealiseerde
toegevoegde waarde direct aan de tuinbouwsector is toe te schrijven. In de calculatie waarmee dit
percentage is berekend, blijft de waardecreatie die ontstaat als gevolg van toeleveranties aan het
buitenland en het distribueren en verwerken van buitenlandse tuinbouwproducten buiten beschouwing.9
Gezien de bovengemiddelde exportoriëntatie van Westlandse bedrijven (gemiddeld 16,5% van de
Westlandse bedrijven exporteert, tegenover 13,5% landelijk) ligt het voorhanden dat het werkelijke
aandeel dus nog groter is dan hiervoor gepresenteerd. Dit onderstreept nog maar eens het grote belang
van het tuinbouwcluster voor de ontwikkeling van de Westlandse economie.
Overigens betekent dit niet dat de meer verzorgende onderdelen van de Westlandse economie
onbelangrijk zijn. Zo hebben leisure-, onderwijs- en zorgvoorzieningen niet alleen een belangrijke
economische functie; ze bepalen ook in belangrijke mate de kwaliteit van het Westlandse woon- en
leefklimaat. Dit maakt deze sectoren indirect van groot belang voor een verdere ontwikkeling van het
tuinbouwcluster. Bij het werven van nieuwe arbeidskrachten en het ombuigen van het
negatieve/onbekende imago zal de kwaliteit en omvang van dergelijke voorzieningen namelijk een
cruciale rol spelen.
Sterkte-zwakte analyse

Sterktes
• Lage werkloosheid
• Verbreding van de economische structuur
• Ondernemende regio (bedrijfsleven en overheid)
• Hoge arbeidsparticipatie
• Nabijheid stedelijke arbeidsmarkt en voorzieningen
• Ligging t.o.v. mainport Rotterdam en
internationale verbindingen
• (Inter)nationale oriëntatie
• Sociale cohesie (verenigingsleven)
• Innovatiekracht
• Rol als ketenregisseur van de tuinbouw

Zwaktes
• Laag opleidingsniveau
• Eenzijdige economische structuur
• Beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor
glastuinbouw en woningbouw
• Krapte op de arbeidsmarkt
• Ontbreken van hoger/universitair onderwijs
• Congestie en verouderde infrastructuur
• Imago
• Gesloten gemeenschap
• Beperkte OV-voorzieningen
• Hoge grondprijzen

8 Reijnders, C.E., M.N.A. Ruijs & E. Poot (2005), Verkassende Westlanders - motieven en vestigingsfactoren van verplaatsende
Westlandse telers.
9 Zie voor een uitgebreide beschrijving van de methodiek de Kracht van het Westland, editie 2006 (pp. 19, 20, 35).
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2. Economische thermometer
2.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is de langetermijnontwikkeling van de Westlandse economie onder de loep
genomen. In dit hoofdstuk gaan we specifiek in op het economisch presteren in het afgelopen jaar. We
hebben ervoor gekozen om dit te meten met een vernieuwde economische thermometer. Deze
thermometer geeft aan hoe de Westlandse economie in verhouding tot het Nederlandse gemiddelde
presteert. Evenals de ‘oude’ economische thermometer, die in de voorgaande negen edities van de Kracht
van het Westland is gepresenteerd, beoordeelt de ‘nieuwe’ economische thermometer de Westlandse
economie op twee onderdelen:
• Economische groei (zie paragraaf 2.4);
• Economische kracht (zie paragraaf 2.5).
De wijze waarop invulling wordt gegeven aan deze twee onderdelen verschilt sterk van die in de ‘oude’
economische thermometer. Hierop komen we later terug.
Ook wordt in deze tiende editie van de Kracht van het Westland een nieuw onderdeel aan de thermometer
toegevoegd: de verwachtingsmonitor (zie paragraaf 2.2). In deze monitor worden de verwachtingen van
Westlandse ondernemers ten aanzien van de ontwikkeling van hun bedrijf afgezet tegen dezelfde
verwachtingen die ondernemers gemiddeld in Nederland hebben.
Het hoofdstuk besluit in paragraaf 2.6 met de glastuinbouwmonitor, waarin de ontwikkeling van de
glastuinbouwsector aan de hand van vier indicatoren wordt gemeten. Het gaat hierbij om de rentabiliteit,
de groei van de uitzettingen, de omzet van de bloemenveiling en het tempo van schaalvergroting.
2.2

Verwachtingsmonitor

Afgelopen jaar was in economisch opzicht een topjaar. Het breed gedragen herstel dat zich eind 2005 al
inzette, heeft zich in 2007 vertaald in een zeer sterke economische groei. Onder meer de toegenomen
koopkracht en de verbeterde situatie op de arbeidsmarkt lagen hieraan ten grondslag. De gunstige
ontwikkeling in de andere landen in Europa -die de export positief heeft beïnvloed- deed de rest.
De afgelopen maanden is er echter sprake van een ander economisch tij. Het ineenstorten van de
Amerikaanse huizenmarkt en de daarop volgende kredietcrisis lijkt zich te gaan vertalen in een
Amerikaanse recessie. Een recessie die op haar beurt invloed zal hebben op de economische ontwikkeling
in Europa. Hoewel de prognoses voor de Nederlandse conjunctuur nog steeds wijzen op groei, zal het
‘topjaar 2007’ in 2008 niet worden geëvenaard.
Dit laatste heeft zich vertaald in een afnemend consumenten- en ondernemersvertrouwen. De vraag is of
het vertrouwen van de Westlandse ondernemers ook is afgenomen. In deze paragraaf wordt dit
geanalyseerd. In hoeverre wijken de Westlandse verwachtingen af van het nationale beeld en hoe heeft het
vertrouwen zich het afgelopen jaar ontwikkeld?
Verwachtingen t.a.v. de economische ontwikkeling in 2007

De verwachtingen van ondernemers ten aanzien van de economische ontwikkeling in 2007 waren
hooggespannen (zie figuur 2.1). Dit blijkt onder meer uit het hoge percentage ondernemers dat een
omzetgroei verwachtte. Hoewel eind 2006 ook de Westlandse ondernemers zeer positief waren gestemd,
bleven hun verwachtingen achter bij die van de collega’s elders in het land. Dit gold met name voor de
verwachtingen ten aanzien van de omzetontwikkeling, maar ook voor die ten aanzien van de
ontwikkeling van de werkgelegenheid, investeringen en export.
In paragraaf 2.4 zullen we zien dat de Westlandse economische groei in 2007 ook daadwerkelijk is
achtergebleven bij het Nederlandse gemiddelde. Dit past in de structurele ontwikkeling van de Westlandse
economie, zoals die in hoofdstuk 1 is gepresenteerd. In tijden van hoogconjunctuur blijft de economische
groei in het Westland wat achter, terwijl in tijden van laagconjunctuur de regio als één van de sterkste
regio’s van ons land te boek staat.
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Figuur 2.1: verwachtingen t.a.v. de bedrijfseconomische ontwikkeling in 2007
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Figuur 2.2: verwachtingen t.a.v. de bedrijfseconomische ontwikkeling in 2008
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Verwachtingen t.a.v. de economische ontwikkeling in 2008

Het beeld dat in figuur 2.2 wordt gepresenteerd verrast daarom niet echt. Met de verandering van het
economische tij, blijken Nederlandse ondernemers in het algemeen minder positief gestemd dan een jaar
eerder. Daarentegen zien we in het Westland weinig verschillen tussen beide jaren. Ten aanzien van de
omzet- en exportontwikkeling zien we zelfs een relatief sterke toename van het aantal bedrijven dat een
stijging verwacht. Het voorlopen op de nationale conjunctuur wordt hiermee bevestigd.
Al met al blijven de verwachtingen van de Westlandse ondernemers nog wel wat achter bij het nationale
beeld. Enerzijds heeft dit te maken met de ondervertegenwoordiging van een landelijk zeer sterk
groeiende sector als de zakelijke dienstverlening. Anderzijds schuilt een deel van de verklaring in de
Westlandse (ondernemers)mentaliteit, waarin realisme als een groot goed wordt beschouwd.
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Thermometerstand in 2007
2.3
Zoals eerder is aangekondigd, wordt de economische ontwikkeling van het Westland dit jaar met een
vernieuwde economische thermometer gemeten. Het uitgangspunt van deze thermometer is hetzelfde
gebleven: het meet de economische prestaties van het Westland aan de hand van een aantal kentallen en
vergelijkt die met het Nederlandse gemiddelde.
Figuur 2.3: toelichting economische thermometer
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De prestaties worden gemeten aan de hand van de scores op acht variabelen. Deze acht variabelen zijn
ondergebracht bij twee indicatoren: ‘economische groei’ en ‘economische kracht’. Samen vormen zij de
score voor de ‘economische prestatie’. In figuur 2.3 wordt de opbouw van het model weergegeven.
De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke variabele zetten we
de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde winstgroei in Nederland 10%
bedraagt, dan krijgt een regio met een gemiddelde winstgroei van 10% een waardering van een zes. Op
het moment dat het cijfer boven de zes ligt, betekent dit dat de regio een hogere winstgroei heeft gekend.
Een waardering met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom
als onvoldoende beoordeeld.10 Het rapportcijfer voor ‘economische groei’ en ‘economische kracht’ is het
ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor respectievelijk de vier groei- en de vier
krachtvariabelen. Het rapportcijfer voor de economische prestatie is het ongewogen gemiddelde van de
cijfers voor groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen, waaronder de MKB-database en de
Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële jaarrekeningen van het CBS en de
werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk Informatie Systeem
Arbeidsorganisaties).
Naast de rapportcijfers worden in de studie ook de posities van gemeente Westland en gemeente MiddenDelfland op de ranglijst van gemeenten getoond. In totaal zijn er in Nederland 443 gemeenten. Op het
moment dat een gemeente de eerste positie op de ranglijst inneemt, wordt dit gepresenteerd met het cijfer
1. Een cijfer boven de 400 duidt dus op een verhoudingsgewijze slechte prestatie.
Belangrijkste uitkomsten voor het Westland

Voor het Westland komt de thermometer van het economisch presteren in 2007 uit op een 5,47 (zie
figuur 2.4). Hiermee blijft de Westlandse prestatie achter bij het landelijke gemiddelde van een 6.
Opvallend is dat dit ook voor provincie Zuid-Holland als geheel geldt. Dit heeft met name te maken met
achterblijvende scores voor de economische groei. Met betrekking tot de economische kracht verhoudt de
prestatie van zowel het Westland als de provincie zich tot het landelijke gemiddelde.

10 De rapportcijfers variëren van 3 tot 9. De mate waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle regio’s (de
standaarddeviatie) vertaalt zich in punten die de regio meer of minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke gemiddelde: een zes (zie
bijlage).
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Gemeente Westland

Gemeente Midden-Delfland

Figuur 2.4: economische prestatie, 2007
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In de paragrafen 2.4 en 2.5 zal blijken dat de (tegenvallende) score van het Westland sterk per sector
verschilt. Sommige sectoren hebben in 2007 bovengemiddeld gepresteerd, terwijl andere sectoren wat
achterbleven. Verder bevestigt de economische thermometer het beeld van het Westland als regio die
voorloopt op de landelijke ontwikkeling van de economie. Het tegenvallende rapportcijfer moet dan ook
tegen die achtergrond worden gewaardeerd.
2.4

Economische groei

In de vorige paragraaf werd duidelijk dat de benedengemiddelde score van het Westland voor het
economisch presteren met name te wijten was aan de tegenvallende score voor de economische groei. Uit
figuur 2.5 blijkt dat de relatief lage groei van de investeringen en het arbeidsvolume hiervoor grotendeels
verantwoordelijk waren.11
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Figuur 2.5: economische groei,
2006-2007 (NL=6)
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Binnen het onderzoeksgebied zien we overigens grote verschillen. Waar qua economische groei gemeente
Midden-Delfland landelijk tot de middenmotors behoort, zien we gemeente Westland pas in de staart van
het klassement van Nederlandse gemeenten terug. Dit verschil komt het sterkst tot uiting in de score voor
het arbeidsvolume. Gemeente Westland heeft grote moeite om hierin een sterke groei door te maken. Dit
heeft onder andere te maken met de (toenemende) ruimtedruk en het feit dat de regio een
verhoudingsgewijs laag aantal starters kent. Landelijk zijn starters van grote invloed op de creatie van
werkgelegenheid.
Hieronder volgt een toelichting op de wijze waarop de scores voor de verschillende variabelen tot stand
zijn gekomen en hoe deze kunnen worden verklaard.
Winstgroei

Het afgelopen jaar heeft het bedrijfsleven in zowel gemeente Westland als gemeente Midden-Delfland een
zeer hoge winstgroei geboekt. Waar landelijk in de eerste plaats de bouwnijverheid een zeer hoge
winstgroei kende, bleek in het Westland de landbouw de belangrijkste aanjager van de economie.

11 In de economische thermometer wordt bij zes van de acht variabelen gekeken naar de bedrijfseconomische prestaties van het MKB in
een regio. Het gaat hierbij om de groei van de winst, investeringen en productie enerzijds en de rentabiliteit op het eigen vermogen, de
investeringsratio en de arbeidsproductiviteit anderzijds. De andere twee variabelen -groei van het arbeidsvolume en arbeidsvolume
t.o.v. beroepsbevolking- hebben betrekking op de prestatie van het totale bedrijfsleven.
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Gemiddeld boekte deze sector een winstgroei van 18%. In Midden-Delfland heeft de bouwnijverheid met
een gemiddelde winstgroei van 32,3% een extreem goed jaar gekend. Zowel gemeente Westland als
gemeente Midden-Delfland zien we op het gebied van winstgroei met respectievelijk een 39e en een 14e
positie terug in de top van het klassement van Nederlandse gemeenten.
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Figuur 2.6: winstgroei per sector, 2006-2007
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Groei van de investeringen

Hoe anders is het als het gaat om de groei van de investeringen.12 Hierbij behoren zowel gemeente
Westland als gemeente Midden-Delfland tot de achterblijvers. Dit heeft met name te maken met een zeer
tegenvallende groei van de investeringen in de vervoerssector. Terwijl de investeringen in deze sector
landelijk met ruim 8% toenamen, hebben we in het Westland over nog geen 3%.
De vervoerssector heeft met betrekking tot de investeringen een relatief groot gewicht in de Westlandse
economie. Dit moet ook wel. In figuur 2.7 zien we namelijk dat de andere sectoren een bovengemiddelde
groei van de investeringen hebben laten zien. Dit geldt met name voor de overige dienstverlening,
waartoe o.a. de overheid, het onderwijs en de zorg worden gerekend. Ook de voor het Westland zo
belangrijke agrarische sector kende een verhoudingsgewijs sterke groei van de investeringen.
Score Gem. Westland
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Figuur 2.7: groei v/d investeringen per sector,
2006-2007
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Productiegroei

Met betrekking tot de productiegroei verhoudt de prestatie van het Westland zich tot het landelijke
gemiddelde. De productiegroei wordt in de thermometer geoperationaliseerd met de groei van de bruto
toegevoegde waarde.13 In figuur 2.8 zien we dat deze in het Westland met gemiddeld 5% is toegenomen.
Gemeente Midden-Delfland heeft op het gebied van productiegroei zelfs een bovengemiddelde prestatie
geleverd. Dit heeft met name te maken met de hoge groeipercentages in de landbouw, industrie en
zakelijke dienstverlening. Sectoren die het met uitzondering van de landbouw ook in gemeente Westland
goed presteerden. De vervoerssector is in beide gemeenten een dissonant. Met een afname van gemiddeld
4,6% is de productiegroei in deze sector ver achtergebleven bij het (positieve) landelijke gemiddelde.

12 Hierbij gaat het om de investeringen van bedrijven in vaste activa. Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die
langer dan één jaar in het productieproces worden gebruikt, zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke.
13 Bruto toegevoegde waarde is de som van de totale loonkosten, afschrijvingen, financiële lasten en het bedrijfsresultaat.
Ofwel, de omzet minus de inkoopkosten.
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Figuur 2.8: productiegroei per sector,
2006-2007
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Groei van het arbeidsvolume

Zoals al eerder in deze paragraaf is beschreven, zien we op het gebied van het arbeidsvolume de grootste
verschillen tussen gemeente Westland en gemeente Midden-Delfland. Waar de groei in gemeente
Westland achterblijft, laat gemeente Midden-Delfland een positief cijfer zien.
Score Gem. Westland
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Figuur 2.9: groei v/h arbeidsvolume per sector,
2006-2007
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De verbreding van de economie -zoals die in paragraaf 1.2 werd beschreven- manifesteert zich dan ook
het sterkst in gemeente Midden-Delfland. Hier is het arbeidsvolume in de zakelijke dienstverlening het
afgelopen jaar met maar liefst 8,9% gegroeid. Daarentegen nam het arbeidsvolume in de agrarische sector
met 5,4% af. Deze afname heeft zich in gelijke mate voorgedaan in gemeente Westland. In deze gemeente
is echter het arbeidsvolume in de zakelijke dienstverlening met ‘slechts’ 7% toegenomen. Met ruim 10.820
fte is de agrarische sector in omvang nog wel de belangrijkste sector in het Westland.
2.5

Economische kracht

Waar het Westland qua economische groei achterblijft bij het landelijke gemiddelde, verhoudt de prestatie
van de regio op de indicator ‘economische kracht’ zich goed tot het landelijke gemiddelde. Gemeente
Westland behoorde in 2007 zelfs tot de 150 meest krachtige gemeenten; iets dat met name te danken is
aan de gunstige rentabiliteit op het eigen vermogen en een verhoudingsgewijs sterke
werkgelegenheidsfunctie (arbeidsvolume ten opzichte van potentiële beroepsbevolking). Gezien de ligging
van de gemeente tussen de steden Delft, Den Haag en Rotterdam -die op deze variabele ook zeer goed
scoren- is dit laatste gegeven zeer bijzonder.
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Figuur 2.10: economische kracht, 2007 (NL=6)
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Qua investeringsratio en productiviteit blijft het Westland wat achter bij het landelijke gemiddelde. Dit
heeft vooral te maken met de branchestructuur, waarin een sector als de zakelijke dienstverlening is
ondervertegenwoordigd. Deze sector behoorde in 2007 voor wat betreft de arbeidsproductiviteit tot de
koplopers, terwijl in deze sector verhoudingsgewijs het meest werd geïnvesteerd. De gemiddeld goede
cijfers van de Westlandse productiesectoren bleken onvoldoende om het bovengenoemde branche-effect
tegen te gaan.
Hieronder volgt een korte toelichting op de wijze waarop de scores voor de verschillende krachtvariabelen
tot stand zijn gekomen en hoe deze scores kunnen worden verklaard.
Rentabiliteit op eigen vermogen

De eerste variabele waarmee het rapportcijfer voor de economische kracht wordt bepaald, is de
rentabiliteit op het eigen vermogen. Hiermee wordt een waardering gegeven voor de winsten c.q.
bedrijfsresultaten die door het Westlandse bedrijfsleven zijn geboekt. In de eerste plaats zien we hierbij
grote verschillen tussen de sectoren onderling. Dit heeft te maken met de verschillende wijze waarop
sectoren hun balans opbouwen. Waar de industrie bijvoorbeeld relatief veel kapitaalgoederen bezit -en die
op deze wijze op de balans boekt- zit het kapitaal van de (zakelijke) dienstverlening met name in de
arbeidskrachten (human capital). Hierdoor vormt het eigen vermogen in laatstgenoemde sector
automatisch een groter deel van het balanstotaal.
Score Gem. Westland
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Figuur 2.11: rentabiliteit op EV per sector, 2007
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Dit betekent dat uit figuur 2.11 niet kan worden afgelezen welke sector de beste prestatie heeft geleverd.
Wel kan het resultaat van het Westlandse bedrijfsleven op sectorniveau met het gemiddelde in Nederland
worden vergeleken. Hieruit blijkt onder meer dat de Westlandse agrarische sector vorig jaar een relatief
hoge winst heeft geboekt. Hetzelfde geldt voor de andere sectoren, met uitzondering van de Westlandse
horeca. Dit alles zorgt ervoor dat het Westland als geheel een goede prestatie heeft geleverd. Niet alleen in
vergelijking tot 2006; ook in vergelijking tot het Nederlandse gemiddelde.
Investeringsratio

Met betrekking tot de investeringen zien we een minder gunstig beeld.14 In de vorige paragraaf bleek al
dat de groei van de investeringen in het Westland (ver) achterbleef bij het landelijke gemiddelde. Uit
figuur 2.12 blijkt dat dit ook voor het niveau van de investeringen -hier uitgedrukt als percentage van de
bruto toegevoegde waarde- geldt. Dit betekent overigens niet dat er in het Westland weinig wordt
geïnvesteerd. Op het moment dat we de investeringen van het MKB relateren aan het grondoppervlak,
zien we dat gemeente Westland tot de 70 sterkste gemeenten van ons land behoort. Hetzelfde geldt echter
in nog sterkere mate voor de productie per hectare (nr. 52 van de Nederlandse gemeenten). Met een
dergelijke omvang van de bruto toegevoegde waarde zou een nog hoger investeringscijfer voor de hand
liggen.

14 Hierbij gaat het om de investeringen van bedrijven in vaste activa. Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die
langer dan één jaar in het productieproces worden gebruikt, zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke.

18
Score Gem. Westland

Score Gem. Midden-Delfland

Figuur 2.12: investeringsratio, 2007
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Overigens zien we in figuur 2.12 opvallende verschillen tussen de prestaties van de verschillende sectoren.
Zo was de investeringsratio in de vervoerssector zeer hoog en die in de landbouw en zakelijke
dienstverlening verhoudingsgewijs laag. Dit moet echter tegen de achtergrond van de scores voor de
winst- en productievariabelen worden gewaardeerd. Zo bleek in de vorige paragraaf dat de winst- en
productiegroei in de Westlandse vervoerssector ver achterbleef bij het landelijke gemiddelde. Op het
moment dat de forse investeringen op een relatief lage toegevoegde waarde worden gedeeld, valt het cijfer
voor de investeringsratio automatisch hoog uit. Anderzijds zouden de scores van de agrarische sector voor
de winst- en productievariabelen lager uitvallen als er meer zou zijn geïnvesteerd.
Arbeidsproductiviteit

Voor wat betreft de arbeidsproductiviteit verhoudt de prestatie van het Westland zich tot het Nederlandse
gemiddelde. Gemiddeld staat één Westlandse fulltimerequivalent (fte) gelijk aan €56.300,- aan
toegevoegde waarde; zo’n €9.400,- minder dan gemiddeld in Nederland.15 Het intensieve karakter van de
glastuinbouwsector komt tot uiting in de hoge arbeidsproductiviteit in de agrarische sector. Per
fulltimerequivalent (fte) wordt in het Westlandse MKB ruim €80.000,- aan waarde gecreëerd. Dit
tegenover ‘slechts’ €54.000,- gemiddeld in Nederland.
In de andere sectoren blijft het Westland wat achter. Dit verklaart dan ook de benedengemiddelde score
voor arbeidsproductiviteit en de relatief lage positie van gemeente Westland op de ranglijst van
Nederlandse gemeenten. Hieruit valt bovendien op te maken dat de arbeidsproductiviteit in Nederlandse
gemeenten onderling weinig van elkaar verschilt. Met een score van een 5,9 neemt gemeente Westland
slechts een 341e positie in.
Score Gem. Westland
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Figuur 2.13: arbeidsproductiviteit, 2007
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Arbeidsvolume t.o.v. de potentiële beroepsbevolking

De laatste variabele die het rapportcijfer voor de economische kracht bepaalt, is de verhouding tussen het
arbeidsvolume en de potentiële -in de regio woonachtige- beroepsbevolking. Deze variabele toont als het
ware de werkgelegenheidsfunctie van gebieden en daarmee het belang van een regio als werkverschaffer.
Landelijk scoren met name de stedelijke gemeenten goed op deze variabele, terwijl de meer landelijke
15 Bruto toegevoegde waarde is de som van de totale loonkosten, afschrijvingen, financiële lasten en het bedrijfsresultaat.
Ofwel, de omzet minus de inkoopkosten.
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gemeenten hierop wat achterblijven. Deze gemeenten staan niet zo zeer bekend om de kracht van het
bedrijfsleven, maar meer om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
Met de bovenstaande omschrijving wordt direct het verschil tussen de scores van gemeente Westland en
gemeente Midden-Delfland verklaard. Waar gemeente Westland landelijke bekendheid geniet vanwege
haar (tuinbouw)economie, is gemeente Midden-Delfland meer een groene long in een verstedelijkt
ommeland. Ook de branchestructuur van beide gemeenten laten onderling duidelijke verschillen zien (zie
figuur 2.14). Zo neemt de zakelijke dienstverlening in Midden-Delfland ruim 30% van het totale
arbeidsvolume voor haar rekening, terwijl het hierbij in gemeente Westland om 19,3% gaat. Overigens is
de zakelijke dienstverlening in absolute termen het grootst in gemeente Westland. Hier gaat het om ruim
8.500 fte, terwijl het in gemeente Midden-Delfland om ‘slechts’ 1.700 fte gaat.
Score Gem. Westland
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Figuur 2.14: arbeidsvolume naar sector (%),
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Een ander duidelijk verschil tussen beide gemeenten is het aandeel van de handel en horeca in de totale
economie. Dit is een sector die juist in gemeente Westland sterk is vertegenwoordigd en in MiddenDelfland is ondervertegenwoordigd. De agrarische sector is in beide gemeenten van groot belang en kan
worden gezien als één van de belangrijkste werkverschaffers in het gebied.
2.6

Glastuinbouwmonitor

Met de economische thermometer zijn de prestaties van het Westlandse bedrijfsleven als geheel onder de
loep genomen. Vanwege de grote impact van de glastuinbouw op de ontwikkeling van de Westlandse
economie, gaat deze paragraaf in het bijzonder in op de ontwikkelingen in deze sector.
De glastuinbouwmonitor wijkt qua opzet af van de economische thermometer. De prestaties van de
Westlandse glastuinbouw worden afgezet tegen het landelijke gemiddelde in de bedrijfstak. Dat
gemiddelde is op 100 gesteld. Bij een score boven de 100 heeft de Westlandse glastuinbouw beter
gepresteerd dan de glastuinbouw gemiddeld in Nederland. Bij een score onder de 100 zijn de prestaties
achtergebleven bij de landelijke. De totaalscore voor de glastuinbouw is samengesteld uit de scores van de
Westlandse glastuinbouwsector op vier variabelen. Het gaat hierbij om de rentabiliteit van de
glastuinders, de groei van de uitzettingen, de omzetgroei van de bloemenveiling en het tempo van
schaalvergroting.
Score 2007

Figuur 2.15: economische prestatie glastuinbouw, 2007

Gerelateerd aan de landelijke prestaties liet het
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indexcijfer van 102,5 ten opzichte van 106,6 vorig
jaar. Dit betekent dat de regio qua prestaties nog
wel voorloopt op het landelijke gemiddelde,
maar dat de voorsprong minder groot is
geworden. Hieronder volgt een korte toelichting
op de wijze waarop de scores voor de
verschillende variabelen tot stand zijn gekomen.

Uitgedrukt in indexcijfers (NL=100)

rentabiliteit glastuinders
92,4

tempo van
schaalvergroting
103,8

102,5
totaalscore
110
105
100
95
90
85
80

groei uitzettingen
104,1

omzet bloemenveiling*
109,6

Bron: KvK, CBS, VBN, FloraHolland en Rabobank

20

Bedrijven met voldoende rendement

De variabele ‘rentabiliteit glastuinders’ zegt iets over de wijze waarop ondernemers aankijken tegen de
gang van zaken in hun bedrijf. Vanwege het subjectieve karakter is de indicator tevens een
stemmingsmeter voor het vertrouwen dat ondernemers in hun bedrijf hebben. Ondanks het feit dat de
Westlandse glastuinders eind vorig jaar een stuk positiever waren gestemd dan in 2006, blijkt uit de
benedengemiddelde score op de glastuinbouwmonitor dat hun vertrouwen achterblijft bij het landelijke
gemiddelde (zie figuur 2.15). Deze uitkomst sluit aan op de uitkomsten van de verwachtingsmonitor zoals
die in paragraaf 2.2 zijn gepresenteerd. Al met al is het aandeel glastuinders met voldoende rendement
met bijna 4% toegenomen tot zo’n 55%, waarmee het achterblijft bij het landelijke gemiddelde van
ruim 59%.
Tempo van schaalvergroting

Binnen de (glas)tuinbouwsector blijkt de meest rendabele omvang van een bedrijf nog altijd toe te
nemen. Dit uit zich in een afnemend aantal ondernemers en een toenemend aantal hectare per bedrijf.
Grotere bedrijven blijken beter aangepast aan de hedendaagse eisen voor een goede bedrijfsvoering, zijn
kapitaalkrachtiger en hebben een grotere expansiedrift dan kleinere bedrijven. De aanwezigheid van veel
grootschalige bedrijven heeft dan ook een positieve uitwerking op de prestaties van een tuinbouwgebied.
Het Westland kenmerkt zich door relatief veel grootschalige bedrijven. Inmiddels heeft ruim een op de
vier Westlandse glastuinbouwbedrijven een omvang van 2,5 hectare of meer. Landelijk gaat het hierbij om
‘slechts’ 15%. De drijvende kracht achter deze voortdurende schaalvergroting is het natuurlijk verloop van
bedrijven. Vooral kleinere bedrijven houden op te bestaan of worden overgenomen.
Het afgelopen jaar is het aantal glastuinbouwbedrijven landelijk met ruim 600 afgenomen tot bijna 7.400.
In het Westland bedroeg de krimp 140 bedrijven en zijn er nog zo’n 1.250 bedrijven over. Daarmee
vertegenwoordigt het Westland circa 17% van de landelijke populatie. In 1999, bij de eerste editie van de
Kracht van het Westland, bedroeg dat aandeel nog bijna 20%.
Kredietverlening

De kredietverlening aan tuinders geeft een indicatie voor het investeringsniveau in de sector. De
uitkomsten van deze variabele zijn gebaseerd op gegevens van uitzettingen aan glastuinders door de
Rabobank, waarbij het overgrote deel van de glastuinders bankiert. De uitzettingen aan de Westlandse
glastuinbouw zijn in 2007 met ruim 10% gestegen. Hoewel er ook landelijk sprake was van een stijging,
was deze met nog geen 6% minder omvangrijk. Per saldo gaat de score van het Westland op het aspect
van kredietverlening iets omlaag van 104,6 in 2006 naar 104,1 in 2007.
Omzet bloemenveiling

De ontwikkeling in de veilingomzetten geeft een beeld van de ontwikkeling van de toeleverende
bedrijven: de kwekers. De omzet van FloraHolland die afkomstig is van leveranciers uit het Westland
blijkt in 2007 met ruim 4% te zijn toegenomen. De regio loopt daarmee ver voor op andere
(tuinbouw)regio’s, wat zich vertaald in een indexscore van maar liefst 109,6.
Belangrijker is echter nog dat vorig jaar de leden van zowel FloraHolland, als Bloemenveiling Aalsmeer
instemden met de voorgenomen fusie. Deze fusie vergroot de kracht van het Nederlandse veilingsysteem
en leidt tot een verdere beperking van de ketenkosten. De nieuwe coöperatie FloraHolland biedt telers en
klanten een netwerk van zes vestigingen, één landelijk opererende bemiddelingsorganisatie en een
centraal aangestuurde afdeling Import.

16 De gegevens zijn gebaseerd op antwoorden die glastuinders hebben gegeven in de ERBO-enquête van de Kamer van Koophandel. Het
ging daarbij om de vraag: “Het rendement dat ons bedrijf in 2007 zal behalen, beoordelen wij als …”. De ondernemers konden hierbij
kiezen uit twee mogelijkheden: ‘onvoldoende’ en ‘voldoende’. De score op de variabele ‘rentabiliteit glastuinders’ is gebaseerd op het
percentage ondernemers dat op deze vraag voldoende heeft geantwoord.
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3. Conclusie
Het afgelopen jaar was in economisch opzicht een buitengewoon goed jaar. Op de top van de
internationale hoogconjunctuur werd door het Nederlandse bedrijfsleven een zeer goed resultaat geboekt.
Landelijk boekte het MKB een gemiddelde winstgroei van ruim 7,5%; in het Westland ging het hierbij om
bijna 13%.
Toch bleven in het algemeen de economische prestaties van het Westland wat achter. Dit gold met name
op het gebied van de investeringen en het arbeidsvolume. Dit klinkt zorgwekkend, maar past binnen de
economische ontwikkeling zoals het Westland die het afgelopen decennium heeft doorgemaakt. In tijden
van hoogconjunctuur blijft de Westlandse groei in het algemeen iets achter, terwijl de regio in tijden van
laagconjunctuur verhoudingsgewijs goede resultaten boekt. Het Westland loopt hiermee voor op de
landelijke ontwikkeling van de economie.
Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan schuilt in de (toenemende) ruimtedruk. Doordat de ruimte in
het Westland beperkt is, vindt de sterkste groei in de aanpalende regio’s plaats. Zo vestigen glastuinders
die in het Westland niet meer kunnen uitbreiden zich in toenemende mate in andere tuinbouwgebieden,
zoals het Oostland en de Zuid-Hollandse eilanden.
Anderzijds hebben de tegenvallende groeicijfers van het Westland direct te maken met de
branchestructuur, waarin een landelijk sterk groeiende sector als de zakelijke dienstverlening is
ondervertegenwoordigd. Daardoor vindt landelijk de sterkste groei in de noordvleugel van de Randstad
plaats, waarin deze sector voor een belangrijk deel is geconcentreerd.
De tegenvallende resultaten moeten dan ook tegen die achtergrond worden geplaatst. Op het moment dat
de resultaten van de agrarische sector centraal worden gesteld, zien we een ander beeld. Op dat moment
blijkt het Westland één van de sterkste regio’s van ons land; zowel qua economische groei als qua
economische kracht.
Voor het komende jaar verwachten we dat het Westland een deel van de achterstand zal inlopen. In de
verwachtingsmonitor zien we dat de verwachtingen van de Westlandse ondernemers voor het huidige jaar
maar minimaal afweken van die voor 2007. Dit in tegenstelling tot gemiddeld in Nederland, waar
ondernemers voor 2008 in het algemeen minder positief waren dan voor 2007. Iets dat ongetwijfeld heeft
te maken met de kredietcrisis en het daardoor verander(en)de economische tij.
Voor op de lange termijn staat het Westland voor een aantal uitdagingen. In de eerste plaats gaat het dan
om de wijze waarop de huidige verbreding van de economische structuur kan worden gecontinueerd.
Gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt zal het verbeteren van het imago één van de
belangrijkste uitdagingen zijn. Op die manier komt het Westland meer in beeld bij de voor de (zakelijke)
dienstverlening zo belangrijke hoogopgeleide beroepsbevolking.
Ook de meer traditionele onderdelen van het Westlandse vestigingsklimaat zullen aandacht moeten
blijven krijgen. Het gaat hierbij dan met name om het verbeteren van de bereikbaarheid van het gebied
per auto en openbaar vervoer en het bieden van hoogwaardige bedrijfsruimte.
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Toelichting op de economische thermometer
De nieuwe economische thermometer is gebaseerd op een onderliggend model dat door Rabobank
Nederland (RN) en het Economisch Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf (EIM) is ontwikkeld. Voor
het model wordt gebruik gemaakt van een database waarin de jaarrekeningen staan van klanten van de
Rabobank. Deze wordt tevens gebruikt voor de Rabobankpublicatie Cijfers & Trends. Op basis van die
jaarrekeningen, aangevuld met macro-economische gegevens van o.m. het CBS en LISA, wordt voor een
regio (tot op gemeenteniveau) een beeld geschapen van de regionale winst- en verliesrekening en de
regionale balans.
Op basis van de winst- en verliesrekening en de balans kan de prestatie van de regionale economie
worden gewaardeerd. Dit doen we door het berekenen van rapportcijfers. Dit houdt in dat het cijfer dat
een regio voor een variabele krijgt toebedeeld, is gebaseerd op de score van de regio ten opzichte van die
van andere regio’s in ons land. De mate waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle
regio’s (de zogenoemde ‘standaarddeviatie’) vertaalt zich in punten die een regio meer of minder krijgt
toebedeeld dan dat landelijke gemiddelde: een zes. De berekeningswijze is voor alle variabelen hetzelfde.

Dit jaarlijkse rapport wordt mogelijk gemaakt door de
samenwerking tussen Kamer van Koophandel Den Haag en
Rabobank Westland.

