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Inleiding

Aanleiding
Rabobank Weerterland en Cranendonck stelt momenteel haar businessplan voor de komende jaren op.
Ter onderbouwing van dit programma heeft de bank behoefte aan meer inzicht in recente en toekomstige ontwikkelingen in de regionale markt. Tegelijkertijd wil Rabobank Weerterland en Cranendonck
een bijdrage leveren aan het ‘Hoge Dunk’-initiatief, om te komen tot een gedegen en realistische
economische ontwikkelingsstrategie voor de regio.
Voor beide aanleidingen richt de aandacht van de Rabobank zich vooral op de groeiverwachtingen in
de regionale economie en bedrijvenmarkt, bezien vanuit de positie van de regio in de grotere omgeving – de ontwikkeling langs de A2- en de A73-corridor enerzijds en de ontwikkeling van de Main- en
Brainport-functie in de Nederlands-Vlaamse Ruit anderzijds.
Concreet gaat het in deze studie om beantwoording van de drie onderstaande onderzoeksvragen:
1.

Kan de regio Weerterland en Cranendonck de komende 10-15 jaar een verhevigde investeringsgolf
verwachten vanwege het ruimtelijk-economisch vollopen van de regio Eindhoven?

2.

In hoeverre en op welke manier kan de regio Weerterland en Cranendonck een economische impuls
verwachten onder invloed van het streven de regio Eindhoven-Luik-Aken-Leuven verder te
ontwikkelen tot een Main- en Brainport?

3.

Op welke wijze kan de regio Weerterland en Cranendonck, via haar investeringsklimaat en
economische beleid, de – grotere danwel bescheiden – economische kansen die onder invloed van
1. en 2. ontstaan verzilveren?

Opbouw studie
In het eerste hoofdstuk van de studie zal er worden ingegaan op het economisch perspectief van regio
Weerterland en Cranendonck, geredeneerd vanuit de huidige positie van de regio binnen ZuidNederland. Het toekomstperspectief is gebaseerd op de sectorsamenstelling in regio Weerterland en
Cranendonck, het regionale productiemilieu en het Centraal Planbureauscenario ‘Global Economy’. Op
basis van de prognoses wordt er nagegaan of er een kans bestaat dat regio Eindhoven economisch
‘volloopt’, waardoor regio Weerterland en Cranendonck in de toekomst eventueel een verhevigde
investeringsgolf kan verwachten.
De ontwikkeling van Eindhoven als Brainport wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Deze ontwikkeling is zeer moeilijk te kwantificeren, waardoor wij gekozen hebben voor een meer kwalitatieve
insteek. De resultaten van de kwalitatieve analyse worden gepresenteerd in hoofdstuk 2. Hierbij wordt
ingegaan op de positie van Weerterland en Cranendonck ten opzichte van Brainport Eindhoven, andere
stedelijke centra aan de ‘kennisas’ A2 en de positie van Weerterland en Cranendonck binnen de
kennisdriehoek Eindhoven-Leuven-Aken. In hoofdstuk 2 ligt de nadruk op de verwachte consequenties
van deze bovenregionale ontwikkelingen voor Weerterland en Cranendonck.
In hoofdstuk 3 wordt de relatie tussen Weerterland en Cranendonck, Eindhoven en andere omliggende
regio’s verder uitgediept. De nadruk ligt hierbij op de relaties die de regio binnen de zakelijke markt,
arbeidsmarkt en voorzieningenmarkt met de omliggende regio’s onderhoudt. Hiermee wordt nagegaan
hoe regio Weerterland en Cranendonck zich in de toekomst zou kunnen positioneren ten opzichte van
Eindhoven en andere omliggende regio’s.
Vanuit de drie hoofdstukken wordt een toekomstvisie gedestilleerd die in het laatste hoofdstuk van
deze studie wordt gepresenteerd. Aanbevelingen die er worden gedaan, richten zich op de regionaaleconomische mogelijkheden van de regio in de komende tien jaar.
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1. Economische ontwikkeling Weerterland en Cranendonck 1996 - 2015

Het eerste hoofdstuk beschrijft of regio Weerterland en Cranendonck (bestaande uit de gemeenten
Weert, Cranendonck, Heeze-Leende, Nederweert en Hunsel) de komende tien tot vijftien jaar een
verhevigde investeringsgolf kan verwachten vanwege het mogelijk vollopen van regio Eindhoven. Om
deze vraag te kunnen beantwoorden, is inzicht in het verleden noodzakelijk. De economische
ontwikkeling gedurende de afgelopen acht jaar zal daarom in de eerste twee paragrafen van dit
hoofdstuk worden geschetst. Hierna worden de prognoses voor de economische ontwikkeling tot 2015
gepresenteerd. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk worden de prognoses vertaald naar de vraag
naar bedrijventerreinen. Die vraag wordt vervolgens geconfronteerd met de plannen die er op het
gebied van ontwikkeling van bedrijventerreinen bestaan. Hiermee wordt nagegaan of het aannemelijk
is dat regio Eindhoven inderdaad volloopt en er daarmee ‘economische ruimte’ in regio Weerterland en
Cranendonck zal ontstaan.
Er is gekozen voor een vrij groot onderzoeksgebied dat bestaat uit de volgende negen Coropgebieden:
Arnhem-Nijmegen, Zuidwest-Gelderland, Zuidoost-Zuid-Holland, West-Brabant, Midden-Brabant,
Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant, Noord-Limburg en Midden-Limburg (zie figuur 1.1).
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Figuur 1.1: Zuid-Nederland; het onderzoeksgebied
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Het belangrijkste motief voor de keuze van een dergelijk groot onderzoeksgebied is de mogelijkheid
om eventuele noord-zuid ontwikkelingen langs de A2, A4, A50 en A73 en west-oost ontwikkelingen
langs de A15, A50, A58/A59 en A67 waar te kunnen nemen.
De economische ontwikkeling wordt met behulp van drie indicatoren – (bruto) toegevoegde waarde,
werkgelegenheid en investeringen – in kaart gebracht. In deze rapportage zal de nadruk liggen op ontwikkelingen in de toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde is het verschil tussen de basisprijzen en
de aankoopprijzen voor een product. De toegevoegde waarde in een regio is een goede indicator voor
de omvang van de productie in een regio.
1.1 Economische situatie in 1996
In deze rapportage is 1996 het startpunt van de analyse. Vanaf dit jaar zijn gegevens over zowel werkgelegenheid als toegevoegde waarde beschikbaar per gemeente en per sector. In figuur 1.2 wordt de
totale toegevoegde waarde per gemeente in het startjaar weergegeven.
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Door het CBS gehanteerde gebiedsindeling waarbij Nederland wordt onderverdeeld in veertig administratieve regio’s.
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Figuur 1.2: Totale toegevoegde waarde per ha in 1996 (€)
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Uit figuur 1.2 blijkt dat de toegevoegde waarde per ha in 1996 het grootst was in de grootste steden
van Zuid-Nederland. Dit heeft vooral te maken met de grote bedrijvendichtheid in steden. De sterke
positie van de aan de A59/A50-as gelegen (kleinere) gemeenten Etten-Leur, Oosterhout en Heusden
valt in dat kader bezien meer op. Het aandeel van de chemische industrie en de groothandel – sectoren
waarin relatief veel waarde wordt toegevoegd – in de totale economie is in deze gemeenten relatief
groot. Dit leidt ertoe dat de A59/A50-as op de kaart duidelijker naar voren komt dan de A2-as. Binnen
regio Weerterland en Cranendonck bleek Weert in 1996 een centrumfunctie te vervullen.
Berekening toegevoegde waarde per gemeente
Het CBS beschikt over cijfers betreffende het arbeidsvolume en de toegevoegde waarde per sector en Coropgebied. Met behulp van de LISA-gegevens van ETIN Adviseurs is het arbeidsvolume per sector en gemeente te
berekenen. Het product van het arbeidsvolume per sector en gemeente én de toegevoegde waarde per
werknemer per sector in het Corop-gebied, is de toegevoegde waarde per sector per gemeente. De som van alle
sectoren in een gemeente is bij benadering de totale toegevoegde waarde in die gemeente.
PM: Op eenzelfde manier zijn de investeringen per gemeente berekend.

1.2 Economische ontwikkeling 1996 – 2004
Het beeld dat uit figuur 1.2 naar voren komt, is slechts een momentopname. We gaan nu bestuderen
hoe de economie zich in de acht jaren na 1996 heeft ontwikkeld. De economische ontwikkeling van
Zuid-Nederland wordt in figuur 1.3 met behulp van de relatieve groei van de toegevoegde waarde
deels in kaart gebracht. In de figuur komt de A2-as – zij het alleen ten noorden van Eindhoven – veel
duidelijker naar voren dan in figuur 1.2. Dit impliceert een sterke economische ontwikkeling in het
gebied dat grofweg van Culemborg tot Eindhoven loopt. Ook de driehoek Den Bosch–Eindhoven–Oss
valt in positieve zin op. In deze driehoek heeft de dienstensector zich in zeer hoog tempo ontwikkeld.
De grootste steden van Zuid-Nederland vallen op deze kaart minder op. Hier treed echter de wet van
de remmende voorsprong op. De steden waren – en zijn nog steeds – economische kerncentra in ZuidNederland. Hoewel zij zich in een minder hoog tempo ontwikkelen dan enkele kleinere gemeenten, zijn
zij van cruciaal belang voor de regionaal-economische ontwikkeling in Zuid-Nederland.
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De totale toegevoegde waarde is de som van de toegevoegde waarde in alle sectoren exclusief horeca. De horecasector wordt bij

de toekomstscenario’s van het CPB niet als bedrijfstak onderscheiden. Daarom wordt de sector ook in het verleden buiten de
berekening gehouden.
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Figuur 1.3: Gemiddelde jaarlijkse groei van de totale toegevoegde waarde in de periode 1996 – 2004 (%)
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Ontwikkeling van de nijverheid 1996 – 2004
De jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in de nijverheid blijkt minder sterk langs de verkeersaders te zijn neergeslagen dan de jaarlijkse groei van de totale toegevoegde waarde (zie figuur 1.4). De
meeste groei is neergeslagen rondom het knooppunt Geldermalsen en langs de A50 (Eindhoven–
Arnhem). Moerdijk vervult op het gebied van nijverheid een kernfunctie voor West-Brabant.
Als de groei van de toegevoegde waarde in de nijverheid absoluut wordt benaderd, dan valt de gehele
A59/A50-as in positieve zin op. De as die grofweg van Roosendaal tot Arnhem loopt, bleek in 1996 al
sterk op de nijverheid gericht te zijn. In West- en Midden-Brabant blijken vooral industriële activiteiten
hierin een groot aandeel te hebben, terwijl in Oost-Brabant de transport- en handelssector vooral
belangrijk zijn voor de locale economie.
Evenals langs de A73 is de absolute groei van de toegevoegde waarde in de nijverheid langs de A2
relatief sterk. Binnen regio Weerterland en Cranendonck was de groei van de toegevoegde waarde in
absolute termen het grootst in Weert.
Figuur 1.4: Jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in de nijverheid in de periode 1996 – 2004 (%)
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Werkgelegenheidsontwikkeling 1996 – 2004
De economische ontwikkeling in een regio is niet alleen de uitkomst van de ontwikkeling van de
toegevoegde waarde. Werkgelegenheidsontwikkeling speelt bij de economische ontwikkeling van een
regio ook een rol. Hoe meer ‘werkenden’ in een gemeente, des te groter bijvoorbeeld het draagvlak
voor winkeliers en horecaondernemers.
De groei van de werkgelegenheid kan in enkele gevallen een ander regionaal patroon volgen dan de
groei van de toegevoegde waarde. Groei van toegevoegde waarde kan door bedrijven immers ook
worden bereikt met investeringen in kapitaalgoederen. In een land met relatief hoge lonen – zoals
Nederland – kunnen bedrijven geneigd zijn om arbeid te vervangen door kapitaal. Dit leidt tot een
hogere arbeidsproductiviteit, maar gaat over het algemeen ten koste van arbeidsplaatsen. Dit proces
doet zich voor in de Nederlandse industrie. In deze sector hebben technologische ontwikkelingen een
relatief grote impact op de ontwikkeling van de toegevoegde waarde.
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Wanneer de werkgelegenheidsontwikkeling in Zuid-Nederland in de periode 1996 – 2004 wordt bestudeerd, valt op dat de meeste groei niet in, maar rondom de grote steden neerslaat (zie figuur 1.5). De
belangrijkste voorbeelden hiervan zijn gemeente Duiven, Overbetuwe en Westervoort (Arnhem), Wijchen (Nijmegen), Neerijnen (Geldermalsen), Veldhoven en Waalre (Eindhoven), Ambt Montfoort en
Roerdalen (Roermond), Arcen en Velden (Venlo) en Hunsel (Weert). Een oorzaak hiervoor kan de relatief
hoge arbeidsproductiviteit in de steden zijn, waardoor werknemers ‘gedwongen’ worden om in kleinere
gemeenten te gaan werken. Echter, de suburbanisatie in de jaren ’80 en ’90 kan hierbij ook een rol
hebben gespeeld. Het verhuizen naar een mooiere woon– en leefomgeving heeft, zoals figuur 1.5 duidelijk maakt, in de gemeenten rondom de grote steden niet alleen tot bevolkingsgroei, maar ook tot
werkgelegenheidsgroei geleid.
Een opvallend verschil met figuur 1.3 – waarin de jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde werd
weergegeven – is dat de werkgelegenheidsgroei minder sterk langs de verkeersaders neerslaat. De
sterkste werkgelegenheidgroei heeft juist in de driehoek Den Bosch–Eindhoven–Oss en het Knooppunt
Arnhem–Nijmegen (KAN) plaatsgevonden. Dit heeft onder andere te maken met de in deze regio’s
sterke (commerciële) dienstensector, de sector waarin in Nederland de laatste tien jaar de sterkste
werkgelegenheidsgroei heeft plaatsgevonden.
In regio Weerterland en Cranendonck hebben gemeente Weert en gemeente Hunsel in de periode 1996
– 2004 zich zowel wat betreft de toegevoegde waarde als wat betreft de werkgelegenheid het sterkst
ontwikkeld.
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Atzema, O.A.L.C. & E. Wever (1999), De Nederlandse industrie; vernieuwing, verwevenheid en spreiding.
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Figuur 1.5: Jaarlijkse groei van de totale werkgelegenheid in de periode 1996 – 2004 (%)
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Investeringen van het bedrijfsleven in de periode 1996 – 2004
Het laatste thema dat nu aan bod zal komen, is de investeringsbereidheid van ondernemers in ZuidNederland. Zoals uit figuur 1.6 blijkt, zijn in de afgelopen acht jaar de grootste investeringen in
Zuidwest-Gelderland en Zuidoost-Brabant gedaan. Dit verklaart voor een deel de verschillen tussen
figuur 1.3 en figuur 1.5.
In Zuidoost-Brabant hebben de investeringen – evenals in Zuidwest-Gelderland – geleid tot een hogere
arbeidsproductiviteit. Opvallend zijn de verschillen tussen de gemeenten ten noorden van Eindhoven
(Oirschot, Best, Son en Breukel, Boxtel en Sint-Oedenrode) enerzijds en de gemeenten ten zuiden van
Eindhoven (Bergeijk, Valkenswaard, Heeze-Leende, Someren en Asten) anderzijds. Waar de hoge investeringen ten noorden van Eindhoven tot een sterke groei van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid leidde, hebben de investeringen ten zuiden van Eindhoven tot minder sterke economische
groei geleid. Wat betreft de economische ontwikkeling in de periode 1996 – 2004 lijkt er dus een economische barrière te bestaan ten zuiden van de gemeenten Veldhoven en Waalre.
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De totale werkgelegenheid is de som van de werkgelegenheid in alle sectoren exclusief horeca. De horecasector wordt bij de

toekomstscenario’s van het CPB niet als bedrijfstak onderscheiden. Daarom wordt de sector ook in het verleden buiten de
berekening gehouden.
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Figuur 1.6: Jaarlijkse groei van de totale investeringen in de periode 1996 – 2004 (%) 5
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Conclusies economische ontwikkeling 1996 – 2004
•

In absolute zin zijn de grote steden – Arnhem, Breda, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Nijmegen,

•

De sterkste economische ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de driehoek Den Bosch–Eindhoven–

Oss, Roermond, Roosendaal, Tilburg, Venlo en Weert – de economische centra in Zuid-Nederland.
Oss. Dit geldt voor zowel de groei van de toegevoegde waarde als de groei van de werkgelegenheid.
•

De sterkste ontwikkeling in de nijverheidssector vindt – absoluut bezien – plaats in de gemeenten
langs de belangrijkste verkeersaders. Vooral de A59/A50-as valt in dat kader bezien op. Hoewel
de aan deze as gelegen gemeenten in 1996 al sterk op de nijverheid georiënteerd waren, heeft er
de laatste acht jaar langs deze as veel groei plaatsgevonden. De nijverheid is ook sterk – zij het in
mindere mate – langs de A2-as (ten noorden van Eindhoven), de A15-as en de A73-as gegroeid.
De A67-as is wat dat betreft een buitenbeentje: hier heeft in de nijverheid geen bovengemiddelde
groei van de toegevoegde waarde noch van de werkgelegenheid plaatsgevonden.

•

Wat betreft de economische groei in regio Eindhoven, lijkt er vooralsnog een verschil te bestaan
tussen de gemeenten ten noorden en de gemeenten bezuiden Eindhoven. Investeringen hebben
ten noorden van Eindhoven in tegenstelling tot bezuiden Eindhoven (of eigenlijk Waalre) geleid tot
het beoogde resultaat: sterke economische ontwikkeling. Er lijkt tot op heden een onzichtbare
economische barrière te bestaan ten zuiden van Waalre.

•

De economische groei blijft in Limburg achter bij de groei in Noord-Brabant. In Noord-Limburg
vervulden Roermond, Venlo en Weert de laatste acht jaar een kernfunctie.

•

Binnen Weerterland en Cranendonck bleken vooral Weert (in absolute zin) en Hunsel (in relatieve
zin) zich te onderscheiden.

1.3 Prognoses economische ontwikkeling 2005 – 2015
De vorige paragraaf heeft onder andere duidelijk gemaakt dat de gemeenten ten noorden van Eindhoven zich de afgelopen acht jaar sterk hebben ontwikkeld. De vraag is nu of deze trend zich voortzet
en regio Eindhoven de komende tien tot vijftien jaar economisch zal vollopen. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden zijn er prognoses gesteld op basis van het meest positieve scenario van het
Centraal Plan Bureau (CPB): het Global Economy-scenario. In dit scenario ontwikkelt de Nederlandse
economie zich het sterkst en is de kans het grootst dat er regio’s vollopen.
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De totale investeringen is de som van de investeringen in alle sectoren exclusief horeca. Op deze manier kunnen de cijfers

vergeleken worden met de ontwikkelingen in toegevoegde waarde en werkgelegenheid.
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CPB-scenario ‘Global Economy’
…In het scenario Global Economy breidt de EU zich verder naar het oosten uit. Naast Turkije worden ook
landen als de Oekraïne lid. Institutionele hervormingen in de EU slagen. Een goed functionerende interne
markt is hierbij het eindpunt van de integratie. Economisch en monetair is de EU een succes, waardoor de
aanpassingen van landen als Turkije gemakkelijk verloopt. Het economisch zwaartepunt van Europa
verschuift daardoor enigszins naar het oosten…
…In dit scenario is er sprake van een overheid die de eigen verantwoordelijkheid van burgers benadrukt. Er
wordt zo veel mogelijk aan de markt overgelaten met al doel meer flexibiliteit en diversiteit te scheppen. Dat
geldt ook voor gezondheidszorg en hoger onderwijs...
…De mobiliteit van met name hooggeschoolde arbeid neemt toe. Dankzij de liberalisatie van de markt vinden
deze hoogopgeleiden vrij gemakkelijk een baan…
…Dankzij de groei van de arbeidsproductiviteit en de extra stimulans door de sterke wereldwijde
economische integratie is de groei van de materiële welvaart in dit scenario het grootst. ..

In de vier door het CPB ontwikkelde scenario’s – Regional Communities, Strong Europe, Transatlantic
Market en Global Economy – bedraagt de gemiddelde jaarlijkse groei van het Bruto Binnenlands Product
tot 2020 respectievelijk 1,0;1,8; 2,2 en 2,9 procent. De groei verschilt sterk per sector. Zo wordt in het
Global Economy-scenario de jaarlijkse groei van de toegevoegde waarde in de sector ‘Delfstoffenwinning’ op –3,5% geschat, terwijl de geschatte groei in de sector ‘Communicatie’ 6,5% is.
Met behulp van deze schattingen kunnen er prognoses worden gesteld op sector- en gemeenteniveau.
De prognoses zijn per gemeente gecorrigeerd met behulp van de economische ontwikkeling per sector
in de periode 1996 – 2004. Aan de hand van het volgende voorbeeld zal worden beschreven waarom
hiervoor is gekozen. In het scenario Global Economy is de jaarlijkse groeiverwachting in de sector Delfstoffenwinning dus –3,5%. Het kan echter zo zijn dat de historie ons leert dat in een bepaalde gemeente de sector Delfstoffenwinning zich veel sterker heeft ontwikkeld dan het Nederlandse gemiddelde.
Het productiemilieu voor de sector Delfstoffenwinning blijkt in deze gemeente dan erg goed. In dit
geval wordt de (landelijke) verwachting van –3,5% naar boven gecorrigeerd.
Uiteindelijk ontstaat er hiermee een prognose per gemeente waarmee rekening wordt gehouden met
het CPB-scenario Global Economy, de huidige sectorsamenstelling en het regionale productiemilieu. De
prognoses zijn uitgewerkt voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid per gemeente.
Waar in de vorige paragraaf ook aandacht werd geschonken aan de investeringen per gemeente, zal dit
in de prognoses niet worden gedaan. Investeringen fluctueren sterk en zijn zeer conjunctuurgevoelig.
Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft zich daarom niet aan scenarioschattingen voor investeringen
gewaagd. Wij zullen dit in onze prognoses ook achterwege laten.
Prognose toegevoegde waarde 2005 – 2015
Zoals ook bij de analyse van de periode 1996 – 2004 zal in de analyse van de periode 2005 – 2015 de
nadruk liggen op de ontwikkeling van de toegevoegde waarde. In figuur 1.7 wordt de totale absolute
groei van de toegevoegde waarde in de periode 2005 – 2015 weergegeven.
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Uit de figuur blijkt de absolute groei nog altijd het sterkst in de grote steden neer te slaan. Deze beschikken over een goed productiemilieu en een productiestructuur met veel perspectief. Daarnaast zijn
er in deze gemeenten veel personen werkzaam, waardoor de hoge productiewaarden eigenlijk niet verrassen.
Opvallender is dan ook de geprognosticeerde groei in de gemeenten Bergen op Zoom, Gorinchem,
Moerdijk, Oosterhout, Uden en in mindere mate Duiven, Etten-Leur, Overbetuwe, Veghel en Venray.
Deze kleinere gemeenten beschikken ook over een perspectiefbiedende productiestructuur voor groei
van de toegevoegde waarde.

6

De totale toegevoegde waarde is de som van alle sectoren exclusief horeca. De horecasector wordt bij de toekomstscenario’s van

het CPB niet als bedrijfstak onderscheiden.
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Figuur 1.7: Prognose groei toegevoegde waarde in de periode 2005 – 2015 op basis van het Global Economyscenario (mln €)

Arnhem
Arnhem
Geldermalsen
Geldermalsen

Waalwijk
Waalwijk

Moerdijk
Moerdijk
Breda
Breda
Roosendaal
Roosendaal

Nijmegen
Nijmegen

A2
A2

Dordrecht
Dordrecht

Oss
Oss

's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch

A2
A2
Tilburg
Tilburg

A50
A50
A73
A73

Veghel
Veghel

Helmond
Helmond
Eindhoven
Eindhoven

A2
A2

Groei toegevoegde waarde (mln euro's)
Prognose 2005 - 2015

A67
A67
Venlo
Venlo

Weert
Weert

meer dan 500
300 tot 500
200 tot 300
100 tot 200
50 tot 100
minder dan 50

Roermond
Roermond

Bron: Rabobank Nederland

Als de ruimtelijke ontwikkelingspatronen worden bestudeerd, dan valt vooral de A59/A50-as in positieve zin op. Langs deze as is de groei van de toegevoegde waarde relatief sterk. Ook de gemeenten
binnen de driehoek Den Bosch–Eindhoven–Oss en langs de A73-as zullen zich waarschijnlijk in een
hoog tempo ontwikkelen.
In figuur 1.7 wordt de absolute groei van de toegevoegde waarde in miljoenen euro’s weergegeven.
Steden vallen op een dergelijke kaart automatisch op, omdat in steden de bedrijvendichtheid het
grootst is. Een blik op de relatieve economische ontwikkeling leert ons dat veel kleine gemeenten zich
in een hoger tempo zullen ontwikkelen dan grote gemeenten (zie figuur 1.8). De ontwikkeling rondom
Eindhoven springt met name in het oog. De productiestructuur lijkt in de gemeenten ten westen en ten
noorden van Eindhoven garant te staan voor sterke economische ontwikkeling. Dit geldt overigens voor
de productiestructuur van vrijwel alle gemeenten in de driehoek Den Bosch–Eindhoven–Oss.
Er blijkt een verschil te bestaan tussen de economische ontwikkeling in de periode 1996 – 2004 en de
geprognosticeerde economische ontwikkeling in de periode 2005 – 2015. Waar de afgelopen acht jaar
de groei ten noorden van Eindhoven voornamelijk neersloeg langs de A2, lijkt de groei in de toekomst
vooral neer te slaan langs de A50. De sterke ontwikkeling van Veghel, Uden en Oss in de afgelopen
acht jaar straalt daarmee uit naar de andere gemeenten langs de A50.
De verandering heeft te maken met de sterke positie van de chemische industrie en (groot)handel in de
gemeenten langs de A50. Het hoge aandeel van deze sectoren in de totale economie van de gemeenten
en de over het algemeen positieve perspectieven voor deze sectoren in het Global Economy-scenario
(zie Bijlage A), zorgen voor een sterke ontwikkeling van de totale toegevoegde waarde in de gemeenten
langs de A50.
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Figuur 1.8: Prognose jaarlijkse groei toegevoegde waarde in de periode 2005 – 2015 op basis van het Global
Economy-scenario (%)

Arnhem
Arnhem
Geldermalsen
Geldermalsen

Waalwijk
Waalwijk

Moerdijk
Moerdijk

Nijmegen
Nijmegen

A2
A2

Dordrecht
Dordrecht

Oss
Oss

's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch

A2
A2

Breda
Breda

A50
A50
A73
A73

Veghel
Veghel

Tilburg
Tilburg
Roosendaal
Roosendaal

Helmond
Helmond
Eindhoven
Eindhoven

A67
A67
Venlo
Venlo

A2
A2

Jaarlijkse groei toegevoegde waarde (%)
Prognose 2005 - 2015

Weert
Weert

meer dan 5%
4 tot 5%
3,5 tot 4%
3 tot 3,5%
2,5 tot 3%
minder dan 2,5%

Roermond
Roermond

Bron: Rabobank Nederland

Prognose economische ontwikkeling in de nijverheid
Wanneer de focus op de nijverheid wordt gelegd, komt er een geheel ander ruimtelijk patroon naar
voren, getuige figuur 1.9.
Figuur 1.9: Prognose jaarlijkse groei toegevoegde waarde in de nijverheid in de periode 2005 – 2015, volgens het
Global Economy-scenario (%)
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Het verschil tussen de A50-as en de andere verkeersaders is in de nijverheid namelijk minder duidelijk
dan in het totaalbeeld. Wat betreft de nijverheid blijkt ook de kruising van de A2 en de A15 – ten zuiden van Geldermalsen – een economisch knooppunt te zijn. Ook in het grensgebied met Duitsland, in
de nabije omgeving van Venlo, zal de nijverheid relatief sterk groeien. Handel en overslag met en richting Duitsland biedt in deze regio grote kansen voor een sterke economische ontwikkeling. Opvallend
is dat de ontwikkeling van de A73 als economische as daarmee sneller lijkt te gaan dan de ontwikkeling van de A2-as bezuiden Eindhoven. Binnen regio Weerterland en Cranendonck blijkt de nijverheid
zich in gemeente Hunsel– evenals in het verleden – in een zeer hoog tempo te ontwikkelen.
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Prognose werkgelegenheidsontwikkeling
Als er op de groei van de werkgelegenheid wordt ingezoomd, dan valt het volgende op. De A50-as –
die bij de beschrijving van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde als één as werd beschreven –
kan wat betreft de geprognosticeerde werkgelegenheidsgroei in twee delen worden verdeeld: het
gebied tussen Oss en Arnhem en het gebied tussen Eindhoven en Oss.
Figuur 1.10: Prognose jaarlijkse groei totale werkgelegenheid in de periode 2005 – 2015, volgens het Global
Economy-scenario (banen)
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In het eerste gebied gaat de sterke groei van de toegevoegde waarde gepaard met een sterke
werkgelegenheidsgroei, terwijl in het tweede gebied er een verschil bestaat tussen de groei van de
toegevoegde waarde en de groei van de werkgelegenheid. In dit gebied groeit de werkgelegenheid
minder sterk.
Voor regio Weerterland en Cranendonck blijkt Weert een duidelijke trekkersfunctie te vervullen. Waar
de werkgelegenheid in Cranendonck, Nederweert en het nabij gelegen Valkenswaard in het scenario
afneemt, groeit de werkgelegenheid in Weert relatief sterk.
1.4 Conclusies prognose economische ontwikkeling 2005 - 2015
•

De economische ontwikkeling in Zuid-Nederland zal in het algemeen sterker zijn dan het Neder-

•

In absolute termen zullen de grote steden – Arnhem, Breda, Den Bosch, Dordrecht, Eindhoven, Nij-

lands gemiddelde. Binnen Zuid-Nederland slaat de meeste groei neer in provincie Noord-Brabant.
megen, Oss, Roermond, Roosendaal, Tilburg, Venlo en Weert – de economische kerncentra in ZuidNederland blijven.
•

Groei van de toegevoegde waarde zal voornamelijk neerslaan langs de A2 en de A50. Bedrijven uit
groeisectoren als ‘Chemische-, rubber- en kunststofverwerkende industrie’, ‘Handel- en
reparatiebedrijven’ en ‘Transport- en opslagbedrijven’ vormen langs deze assen een relatief groot
deel van de bedrijvenpopulatie. De A50 wordt in de toekomst nog belangrijker als economische as;
de groei die de knooppunten langs deze as – Oss, Uden en Veghel – de afgelopen acht jaar hebben
doorgemaakt, lijkt over te slaan naar de andere gemeenten langs deze verkeersader.

•

Als de focus op de economische ontwikkelingen in de nijverheid wordt gelegd, dan valt het op dat
ook hier de sterkste ontwikkeling langs verkeersaders plaatsvindt. De dominantie van de A50 is
hier minder sterk; veel groei slaat ook neer langs de A73 en het knooppunt van de A2 en de A15,
nabij Geldermalsen. De A73-as zal zich sterker ontwikkelen dan de A2-as bezuiden Eindhoven.
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•

Op het gebied van werkgelegenheid komt de groei van de A50 als economische as het sterkst naar
voren. Aangetekend moet worden dat deze groei niet gelijk over de as is verdeeld: de sterkste
groei zal tussen Oss en Arnhem plaatsvinden. De werkgelegenheidsgroei in de A2-zone blijft
opvallend genoeg achter bij het gemiddelde in Zuid-Nederland.

•

Binnen regio Weert vervult gemeente Weert een kernfunctie. De regio als geheel onderscheidt zich
in positieve zin van provincie Limburg met een net benedengemiddelde werkgelegenheidsgroei en
groei van de toegevoegde waarde. Weert zal in de toekomst in de regio als trekker voor werkgelegenheid fungeren.

•

De geprognosticeerde werkgelegenheidsgroei blijft in Noord- en Midden-Limburg schrikbarend
ver achter bij het landelijk gemiddelde.

De conclusies worden ter verduidelijking in grafiek 1 grafisch weergegeven.
Grafiek 1.1: Geprognosticeerde groei kernindicatoren in de Zuid-Nederlandse regio’s t.o.v. de geprognosticeerde
groei in Nederland 2005 – 2015
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1.5 Confrontatie prognoses en groeiruimte-ontwikkeling
In de eerste vier paragrafen is de economische ontwikkeling van Zuid-Nederland in de afgelopen acht
jaar en de geprognosticeerde ontwikkeling in de komende tien jaar, in kaart gebracht. De vraag of
regio Eindhoven daadwerkelijk zal gaan vollopen, is echter nog niet beantwoord. Om deze vraag te
kunnen beantwoorden, is kennis over de arbeids-

7

en ruimteproductiviteit

8

noodzakelijk. Een sterke

economische ontwikkeling leidt namelijk niet per definitie tot een grotere behoefte aan bedrijventerreinen. Als de ruimteproductiviteit in een regio hoog is, dan is het bij een sterke groei van de toegevoegde waarde niet noodzakelijk om veel hectaren aan bedrijventerrein te ontwikkelen. Hetzelfde geldt
voor de arbeidsproductiviteit: als deze in een regio laag is, dan is het niet noodzakelijk om bij een
sterke werkgelegenheidsgroei het aanbod aan bedrijventerreinen (sterk) te vergroten.
In de confrontatie van de economische prognoses en de groeiruimte-ontwikkeling wordt er vanuit
gegaan dat de toename van de arbeidsproductiviteit – als gevolg van technologische vooruitgang – de
toename van de ruimteproductiviteit zal domineren. Dit is in overeenstemming tot de Bedrijfslocatiemonitor van het CPB, waarin dezelfde aanname wordt gedaan (CPB 2002). Veranderingen van de
arbeidsproductiviteit beïnvloeden op deze manier sterk de toekomstige vraag naar hectaren bedrijventerrein.

7

Arbeidsproductiviteit wordt in dit onderzoek uitgedrukt als de toegevoegde waarde per werknemer werkzaam in de

nijverheidssector.
8

Ruimteproductiviteit wordt in dit onderzoek uitgedrukt als de toegevoegde waarde per werknemer werkzaam in de

nijverheidssector per ha bedrijventerrein.
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In dit onderzoek wordt deze toekomstige vraag bestudeerd in zeventien regio’s die zijn afgeleid van de
regio-indelingen uit de verschillende streekplannen (zie figuur 1.11). Opvallend is dat Provincie NoordBrabant in haar streekplan regio’s onderscheid die niet aaneengesloten gebieden zijn, zoals Waalboss
(Waalwijk en Den Bosch), Breda–Tilburg en Eindhoven–Helmond. Dit is het gevolg van de scheiding
tussen stad en land in het Brabantse streekplan. Weerterland en Cranendonck is in deze analyse een
samenstelling van Weert, Heeze-Leende en Cranendonck.
Figuur 1.11: Regio-indeling bij confrontatie prognoses en groeiruimte-ontwikkeling
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Voor de verschillende gebieden is de ruimtebehoefte in 2015, de beschikbare ruimte in 2015 (volgens
de streekplannen), het saldo hiervan en de economische ruimte berekend.
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De berekende waarden

worden per regio in tabel 1 weergegeven.
Tabel 1.1: Confrontatie prognoses en groeiruimte-ontwikkeling

Arnhem-Nijmegen
Zuidwest-Gelderland
Zuidoost-Zuid-Holland
Bergen op Zoom-Roosendaal
Breda-Tilburg
Waalboss
Eindhoven-Helmond
Uden-Veghel
Havenschap Moerdijk
Overig West-Brabant
Overig Midden-Brabant
Overig Noordoost-Brabant
Overig Zuidoost-Brabant
Weerterland
Overig Noord-Limburg
Overig Midden-Limburg
Venray
Totaal Zuid-Nederland

Ruimtebehoefte 2015
ha
3.140
1.680
2.130
900
2.000
1.200
1.300
740
4.350
1.660
810
1.940
1.950
900
1.780
1.210
300
27.990

Beschikbare ruimte 2015
ha
3.480
1.750
2.900
1.120
2.640
1.540
2.120
880
3.200
1.890
900
2.050
1.860
920
1.940
1.360
360
30.910

Saldo 2015
"Economische ruimte"
ha
mln euro
340
970
70
140
770
2.720
220
830
640
2.000
340
1.160
820
3.320
140
450
-1.150
-300
230
670
90
250
110
420
-90
-290
40
20
160
350
150
270
60
140
2.920
13.140

Bron: Rabobank Nederland
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Economische ruimte is het product van het saldo en de ruimteproductiviteit. De uitkomst geeft aan hoeveel (miljoen) euro er extra

geproduceerd kan worden wanneer de streekplannen navolging krijgen van het locale bedrijfsleven.
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De belangrijkste conclusies die uit de tabel kunnen worden getrokken, zijn de volgende:
•

De grootste economische ruimte zal in de Brabantse steden ontstaan. Dit is het gevolg van het
beleid van concentratie van verstedelijking van Provincie Noord-Brabant. De provincie wil op
deze manier de steden voldoende draagvlak geven voor hun functie als economische motor;
anderzijds wil de provincie op deze manier het dichtslibben van het landelijk gebied tegengaan
(Provinciale Staten van Noord-Brabant 2004).

•

Slechts in twee regio’s ontstaat er volgens onze prognoses een tekort aan hectare bedrijventerrein: Havenschap Moerdijk en Overig Zuidoost-Brabant. Het tekort in Overig ZuidoostBrabant kan kansen bieden voor regio Weerterland en Cranendonck. Echter, volgens onze
prognoses zal de grootste economische ruimte in regio Eindhoven–Helmond ontstaan. De kans
is groot dat het tekort in Overig Zuidoost-Brabant zal worden tenietgedaan door de ruimte die
er in regio Eindhoven–Helmond ontstaat.

•

Provincie Noord-Brabant zet – in tegenstelling tot Provincie Limburg – sterk in op economische
ontwikkeling en spoort daarmee gemeenten aan om voldoende hectare bedrijventerrein te
ontwikkelen. Als gevolg hiervan is het mogelijk vollopen van regio Eindhoven in de komende
tien jaar (nog) niet aannemelijk.

•

Regio Weerterland en Cranendonck zal in 2015 enige extra capaciteit hebben voor opvang van
buiten. De regio lijkt echter als opvanggebied in de schaduw te staan van Provincie NoordBrabant. De focus kan in de toekomst liggen op het aantrekken van bedrijvigheid die in Overig
Zuidoost-Brabant geen plaats kan vinden.

1.6 Aandachtspunten bij de analyse
Bij bovenstaande conclusies moet worden aangetekend dat er tekorten kunnen ontstaan in bepaalde
segmenten van de markt. De focus van regio Weerterland en Cranendonck moet liggen op juist die
segmenten. Er kan hierbij worden gedacht aan geschikt bedrijventerrein voor zware industrie. Deze
ruimtevragende sector kan in regio Eindhoven in de toekomst wellicht geen plaats vinden als gevolg
van de focus van regio Eindhoven op de (minder sterk ruimtevragende) kennisindustrie.
De ontwikkeling van het Duurzaam Industrieterrein Cranendonck (DIC) is in dit kader bezien strategisch te noemen. Het DIC wordt ontwikkeld binnen de kaders van het Streekplan ten behoeve van de
opvang van zware en grootschalige industrie. De discussies rondom de natuurwaarden van het
plangebied zorgen er tot nu toe echter voor dat de eerste bouwactiviteiten in ieder geval niet voor 1
januari 2007 zullen plaatsvinden.
Het beeld dat tabel 1.1 schept zal als gevolg van de aanleg van het DIC niet wijzigen; de aanleg van het
DIC is namelijk in de analyse meegenomen. De vraag blijft echter of de ontwikkeling van het DIC
afdoende is voor de vraag naar geschikt bedrijventerrein voor zware industriële bedrijvigheid.
Daarnaast is er in de analyse puur gekeken naar het ruimteoverschot c.q. ruimtetekort in 2015. Zoals
in het voorbeeld van het DIC blijkt, kan ontwikkeling van bedrijventerrein wegens uiteenlopende
redenen worden uitgesteld. Op dat moment ontstaan er tekorten in bepaalde segmenten van de markt;
zeker wanneer de ontwikkeling van een bedrijventerrein – zoals in het geval van het DIC – bedoeld is
om tekorten in een specifiek segment van de markt te compenseren.
Voor herstructurering geldt hetzelfde: ook dit proces vindt gefaseerd plaats. Noord-Brabant kent van
alle provincies de grootste opgave in het herstructureren van verouderd bedrijventerrein (5.500 ha).
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Indien het herstructureren niet in het beoogde – en gewenste - tempo verloopt, kan dit eveneens
kansen bieden voor ontwikkeling in regio Weerterland en Cranendonck. Vanzelfsprekend moet ook op
dat moment de nadruk liggen op de segmenten waarin in Noord-Brabant een tekort bestaat.
Een laatste beperking van het door ons gepresenteerde model is de veronderstelling dat gemeenten
alle plannen uit streekplannen overnemen in hun bestemmingsplannen. In de praktijk blijken streek-

10

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (2005), Regionaal Structuurplan regio Eindhoven; Provinciaal uitwerkingsplan Zuidoost-

Brabant.
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plannen vooral richtlijnen te zijn die door gemeenten niet altijd worden overgenomen in bestemmingsplannen. Dit geldt echter voor alle streekplannen, zowel die van Noord-Brabant, als die van Limburg,
Gelderland en Zuid-Holland. De verhoudingen tussen de beschikbare bedrijfsruimte in de verschillende
regio’s - zoals deze in tabel 1.1 gepresenteerd zijn - zullen dus niet significant wijzigen. De vraag is
wel of de economische ruimte in 2015 in Zuid-Nederland zo groot zal zijn als in tabel 1.1 wordt
verondersteld.
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2. Brainport Eindhoven

2.1 Betekenis en huidige positie
Zuidoost-Brabant neemt binnen Nederland een sterke positie in toptechnologie en kennisindustrie in.
De regio wordt gekenmerkt door een bovengemiddeld aantal kennisintensieve, innovatieve en internationaal opererende bedrijven. De term Brainport doet recht aan de sterke positie in Nederland. Brainport moet niet worden gezien als een statisch begrip; Brainport Eindhoven is een missie. Een missie om
één van de toptechnologieregio’s van Europa te worden én te blijven.
In de Nota Ruimte wordt regio Eindhoven op rijksniveau als Brainport erkent. Het ministerie van VROM
vindt dat regio Eindhoven op grond van de internationaal vooraanstaande en toonaangevende positie
op het gebied van onderzoek en ontwikkeling aangeduid kan worden als Brainport en opgenomen
moet worden in de nationale ruimtelijke hoofdstructuur.

11

Wat is nu werkelijk de positie van regio

Eindhoven binnen Nederland op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D)? In figuur 2.1 worden
de private investeringen in R&D weergegeven.
Figuur 2.1: Private R&D-uitgaven in Nederland in miljoenen euro’s (2004)

Philips
Research,Eindhoven;
1024

Overig Nederland; Regio Eindhoven;
1293,5
1818,9

ASML,Veldhoven; 246

Siemens
VDO,Eindhoven; 20
OTB,Eindhoven; 3,5

Bron: Technisch Weekblad, bewerking Rabobank Nederland

Ruim 42 procent van alle Nederlandse private investeringen in R&D blijkt in regio Eindhoven te worden
gedaan. Binnen de regio is met name Philips – met 79 procent van de private investeringen - erg belangrijk. Als gevolg van de grote investeringen in R&D in regio Eindhoven voldoet Noord-Brabant, als
enige provincie in Nederland, aan de Barcelona-norm die voorvloeit uit de Lissabon-doelstelling van de
Europese Unie: 3,2 procent van het Bruto Regionaal Product wordt besteed aan R&D. Ter vergelijking,
in Nederland wordt er 1,9 procent van het Bruto Nationaal Product besteed aan R&D.
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De publieke investeringen in R&D blijven in regio Eindhoven, evenals in grote delen van Nederland,
achter bij de Lissabon-doelstelling. Een actieve samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen
en overheden – in Eindhoven bekend onder de noemer Triple Helix – moet in de toekomst in regio
Eindhoven voor grotere publieke investeringen in R&D zorgen.
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Ministerie van VROM (2004), Nota Ruimte.

12

Brainport Eindhoven (2005), Brainport Eindhoven; ‘Crossing borders, moving frontiers’.
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Op basis van de private investeringen in R&D kan Eindhoven met recht als Brainport worden getypeerd.
Het Ruimtelijk Planbureau is echter van mening dat kenniseconomie meer is dan onderzoek en ontwikkeling (R&D). In de moderne kenniseconomie die Nederland is, gaat het immers ook om vernieuwing in handel en diensten.
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Het Ruimtelijk Planbureau (RPB) bestudeerd daarom kennisgerelateerde

bedrijvigheid met behulp van drie indicatoren: ‘R&D-intensiteit’ (R&D-uitgaven per werknemer),
‘kenniswerkers’ en ‘innovatie’.
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Ook wij zullen in het vervolg van de analyse van Brainport Eindhoven

de kenniswerkers en innovatie onder de loep nemen.
Te beginnen bij kenniswerkers. In figuur 2.2 wordt de werkgelegenheidsstructuur van regio Eindhoven
weergegeven.
Figuur 2.2: Werkgelegenheidsstructuur van regio Eindhoven (2004)
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Bron: ETIN Adviseurs/LISA, bewerking Rabobank Nederland

Opvallend is het relatief grote deel van de werkzame beroepsbevolking dat werkzaam is in de secundaire sector (industrie en bouwnijverheid). Van de industriële werkgelegenheid valt ruim 26 procent
onder de noemer hightech, wat maar liefst 14 procent hoger is dan het landelijk gemiddelde.

15

De

industrie in regio Eindhoven is daarmee sterk gericht op kennis. De belangrijkste sectoren binnen de
secundaire sector zijn:
•

Life tech (medische apparaten, biotechnologie, life sciences)

•

Mechatronica (mechanica en elektronica)

•

Automotive

•

ICT (micro- en nano-elektronica, embedded systems)

R&D-uitgaven en kennisgerelateerde werkgelegenheid zijn als het ware inputfactoren voor hetgeen
waarom het eigenlijk draait: innovatie. Innovatie is echter moeilijk te kwantificeren. Het RPB kwantificeert innovatie in haar studies als het aantal bedrijven dat in de afgelopen periode nieuwe producten
of diensten op de markt brachten of vernieuwde processen doorvoerden. Opvallend is dat Brainport
Eindhoven in de analyse van het RPB wat betreft innovatie onder het landelijk gemiddelde scoort. De
belangrijkste oorzaak hiervoor is dat het RPB niet-technologische en technologische innovaties bij
elkaar optelt. Een nieuw product van Philips krijgt hiermee hetzelfde gewicht als een klein bedrijf dat
besluit een nieuwe marketingstrategie te gaan volgen. De impact van een innovatie wordt dus niet
meegenomen in de analyse.
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Raspe, O., F. van Oort & P. de Bruijn (2004), Kennis op de kaart; ruimtelijke patronen in de kenniseconomie.
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Zie Raspe, O., F. van Oort & P. de Bruijn (2004), Kennis op de kaart; ruimtelijke patronen in de kenniseconomie en F. van Oort & O.

Raspe (2005), Kennisassen en kenniscorridors; over de structurerende werking van infrastructuur in de kenniseconomie.
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Ministerie van Economische Zaken (2005), Toespraak: Zuidoost-Nederland technologische topregio.
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In de analyse van het RPB vallen innovaties in de dienstverlening – wegens een groter aandeel van de
dienstverlening in de totale economie – meer op. De Randstad – waar (zakelijke) dienstverlening grotendeels is geconcentreerd - komt op de indicator ‘innovatie’ in het onderzoek van Raspe et al. (2004)
daarom sterk naar voren. Het is echter duidelijk dat een nieuw product van Philips een veel grotere
impact op de regionale economie heeft dan een nieuwe marketingstrategie van een klein bedrijf. Wij
betwijfelen daarom of het RPB de juiste methode heeft gehanteerd om innovatie te kwantificeren. De
oorzaak voor de keuze van het RPB kan wellicht de boodschap zijn die het RPB wil overbrengen met
haar studie die in de titel van een later in het ESB gepubliceerd artikel kernachtig wordt samengevat:
“…Industriële focus ruimtelijk kennisbeleid geeft eenzijdig beeld…” .

16

Hoe moet innovatie volgens ons dan wel gekwantificeerd worden? Ten eerste moet het aantal patentaanvragen worden meegenomen in een analyse van innovatie in een regio. Het aantal patentaanvragen
wordt vaak gebruikt om te kijken of bedrijven succesvol innoveren.
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Wat betreft het aantal patent-

aanvragen in de hightech heeft Noord-Brabant als geheel, en regio Eindhoven in het bijzonder, een
stevige leidende positie in Europa.
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Als het totaal aantal patentaanvragen wordt bestudeerd, dan

blijkt Noord-Brabant als geheel, na Oberbayern, de tweede regio te zijn in Europa.
Volgens de Europese Commissie is Noord-Brabant, bij bestudering van dertien (innovatie-)indicatoren,
de op drie na meest innovatieve regio van Europa. Slechts Stockholm, Uusimaa (Helsinki) en Oberbayern (München) moet Noord-Brabant op het Europese Innovatie Scorebord voor zich dulden.
Al met al kan er geconcludeerd worden dat Brainport Eindhoven als een knooppunt van (industriële)
innovatie kan worden gezien. Binnen Nederland vervult de regio een leidende positie en ook in Europa
telt de regio mee. De typering als Europese toptechnologieregio is daarmee terecht.
De vraag blijft echter of de (industriële) innovatiekracht ook tot sterkere economische groei leidt.
Vreemd genoeg blijkt dit in Zuidoost-Brabant niet zo te zijn, getuige figuur 2.3.
Figuur 2.3: Bruto Regionaal Product per hoofd van de bevolking (x 1000 euro)
1995 - 2002
30

25

20

15

10
1995

1996

Totaal Nederland

1997

1998

1999

2000

2001

2002*

Zuidoost-Noord-Brabant

Bron: CBS Statline, bewerking Rabobank Nederland

16

Oort, F. van, O. Raspe & P.J.M. de Bruijn (2005), Industriële focus ruimtelijk kennisbeleid geeft eenzijdig beeld.

17

Boschma, R.A. & T. van Rietbergen (2004), Economie en regionale welvaartsverschillen, in B. de Pater, T. Beneker, W. Buunk (red.),

Europa, hoofdstuk 7.
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European Innovation Scoreboard (2003), Technical Paper No. 3; Regional innovation performance.
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Dit is vreemd omdat er in de Europese regio’s over het algemeen een sterk verband bestaat tussen
innovativiteit en economische prestaties.
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De Europese Commissie trekt zelfs de volgende conclusie:

“…Innovative ‘backwardness’ leads to regional disparities...” . Wellicht heeft het opmerkelijke achterblijven van het Bruto Regionaal Product per hoofd van de bevolking te maken met de bepalende positie
van Philips in de regio. De ontwikkeling van regio Eindhoven liep namelijk synchroon met de ontwikkeling van Philips, dat in deze jaren moeilijke tijden kende.
De moeilijke economische tijden hebben echter ook een positief gevolg voor de regio gehad: Philips
zocht sterk naar samenwerking met andere bedrijven in de regio. De ontwikkeling van de High Tech
Campus is hiervan het meest bekende voorbeeld.
Hoewel de economische ontwikkeling van regio Eindhoven dus wat achterbleef, is er de laatste jaren in
regio Eindhoven een positieve trend ingezet. De innovatiekracht en het enorme kennispotentieel lijken
de groeicijfers in de regio positief te gaan beïnvloeden. Waar de economische groei tussen 2001 en
2003 achterbleef bij het Nederlands gemiddelde, heeft de regio in 2004 de sterkste economische groei
van alle Nederlandse regio’s gekend. Zoals uit figuur 2.4 blijkt, heeft dit voornamelijk te maken met
een sterke omzet- en exportgroei.
Figuur 2.4: Economische groei in Zuidoost-Brabant t.o.v. Nederlands gemiddelde (NL = 6)
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Bron: Kamer van Koophandel & ETIN Adviseurs/LISA, bewerking Rabobank Nederland

Verwachtingen
De vraag is of regio Eindhoven de ingezette trend een vervolg kan geven. Zoals er in de rapporten van
de Europese Commissie duidelijk wordt gemaakt, biedt innovatiepotentieel grote groeikansen voor een
regio. In dat kader bezien kan sterke economische groei in de Brainport niet uitblijven. Belangrijk zal
echter de ontwikkeling van de grote bedrijven Philips en ASML blijven. Hoewel door de toegenomen
samenwerking de gevoeligheid voor conjunctuurgolven en ontwikkelingen binnen deze twee bedrijven
is afgenomen, zal vergroting van de publiek-private research basis, ook voor het MKB, noodzakelijk
zijn om als regio tegen tegenvallende resultaten van de grote bedrijven bestand te zijn. De Triple Helix,
zoals de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden in Eindhoven wordt
genoemd, kan hierbij wellicht een interessante rol vervullen.
Eens Brainport betekent niet vanzelfsprekend altijd Brainport. Brainport blijkt inderdaad een missie te
zijn, die in de toekomst zowel door het bedrijfsleven als door de verschillende overheden (uit)gedragen
moet worden. Brainport Eindhoven kan op die manier een Europese toptechnologieregio zijn én blijven,
waardoor (sterke) economische groei in de lijn van verwachting ligt.
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Zie Commissie van de Europese Gemeenschappen (2002), Europees innovatiescorebord 2002 en European Innovation Scoreboard

(2003), Technical Paper No. 3; Regional innovation performance.
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Effecten Brainport Eindhoven op Weerterland en Cranendonck
Zal deze groei ook uitstralen naar regio Weerterland en Cranendonck? Het antwoord luidt:
waarschijnlijk niet. Op dit moment herbergt de regio weinig kennisintensieve bedrijven. Tevens is het
opleidingsniveau van de bevolking van regio Weerterland en Cranendonck, in vergelijking tot andere
regio’s in Nederland, relatief laag. Een sterke ontwikkeling van kennisintensieve bedrijvigheid ligt
daarmee niet voor de hand.
Wellicht kan de regio wel profiteren van ontwikkelingen in de maakindustrie. 20 Deze ruimtevragende
sector ontwikkelt zich sterk in Zuid-Nederland. Regio Weerterland en Cranendonck kan in de toekomst
maakindustrie naar zich toetrekken op het moment dat er tekorten aan bedrijfsruimte in regio
Eindhoven ontstaan. Echter, zoals in het eerste hoofdstuk werd geconstateerd, is het niet aannemelijk
dat er de eerstkomende tien jaar tekorten aan bedrijfsruimte in regio Eindhoven zullen gaan ontstaan.
De meest voor de hand liggende ontwikkeling is daarom een sterke ontwikkeling van de logistieke
sector in Weerterland en Cranendonck. De ligging van Weerterland en Cranendonck is voor de
ontwikkeling van deze sector erg goed, al zullen investeringen in de infrastructuur noodzakelijk zijn.

21

Hierbij is te denken aan de ontwikkeling van de IJzeren Rijn en verbreding van de N280 tussen Weert
en Roermond. Als gevolg van dergelijke infrastructurele verbeteringen zou Weert een betere
aansluiting op Duitsland krijgen, zodat het Eindhoven en het Roergebied met elkaar kan verbinden.
Het bedrijfsleven in Weerterland en Cranendonck moet zich voor een dergelijke ontwikkeling wel
sterker gaan richten op ontwikkelingen in Brainport Eindhoven. Tot op heden ligt de oriëntatie van
zowel de bevolking als het bedrijfsleven slechts in zeer beperkte mate op Eindhoven. In hoofdstuk 3
zal hier dieper op worden ingegaan.
2.2 Ligging Brainport Eindhoven aan ‘kennisas’ A2
“…Regio’s met diverse en gespecialiseerde diensten, met congresfaciliteiten, met een diverse en goed
opgeleide beroepsbevolking en met veel hoogwaardige kennisinstituten en een innovatief bedrijfsleven, hebben potenties die voor Nederland als geheel belangrijk zijn. Dit zijn de regio’s met clusters
op het gebied van informatie en communicatietechnologie (ICT), kennisintensieve (‘hightech’)-bedrijven, landbouwinstituten en kapitaalsintensieve bedrijven. Aangezien veel kennisclusters en innovatiecentra langs de autosnelweg A2 liggen, wordt ook wel gesproken van de A2 als ‘kennisas’…”
(Ministerie van VROM 2004).
In het bovenstaande citaat uit de Nota Ruimte van het Ministerie van VROM wordt de A2, één van de
belangrijkste verkeersaders uit Nederland, voor het eerst getypeerd als ‘kennisas’. Deze typering suggereert een aaneengesloten gebied van kennisintensieve bedrijvigheid langs de A2. De vraag is of er
een dergelijk aaneengesloten gebied bestaat of dat er beter gesproken kan worden van een kralensnoer van kennisintensieve bedrijvigheid. Naast een analyse van de A2-as zal er in deze paragraaf
worden beschreven wat de positie van Brainport Eindhoven aan de ‘kennisas’ A2 is.
De A2 wordt gezien als de belangrijkste noord-zuid verbinding van Nederland. De autosnelweg begint
in Amsterdam en loopt via Utrecht, Den Bosch, Eindhoven, Weert en Maastricht naar de Belgische
grens. Vanaf daar vervolgt de weg zich naar Luik, waarna deze zich splitst in een snelweg richting
Brussel en een snelweg richting Luxemburg.
Omdat de bereikbaarheid over de weg voor zowel kennisintensieve als niet-kennisintensieve bedrijven
een belangrijke vestigingsfactor blijkt te zijn

22,

ligt clustering van bedrijvigheid langs de belangrijkste

noord-zuid verbinding in ons land - de A2 - voor de hand. De vraag is nu of er sprake is van een
bovengemiddeld aantal kennisintensieve bedrijven langs de A2.
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Gebaseerd op uitspraken in de interviews.
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Gebaseerd op uitspraken in de interviews.
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Zie o.a. Raspe, O., F. van Oort & P. de Bruijn (2004), Kennis op de kaart; ruimtelijke patronen in de kenniseconomie.
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Het RPB heeft een studie verricht naar de structurerende werking van infrastructuur in de kenniseconomie.
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Zij hebben vooral ingezoomd op de positie van de A2 in Nederland, omdat deze in verschillende

beleidsnota’s (Nota Ruimte, Pieken in de Delta etc.) dus de bijzondere status van ‘kennisas van Nederland’ krijgt toebedeeld. Om de positie van de A2 te toetsen maken zij gebruik van eerdergenoemde
drie indicatoren: ‘R&D-intensiteit’, ‘kenniswerkers’ en ‘innovatie’. Uiteindelijk komen zij tot de
volgende conclusie:“…Uit de analyses komt naar voren dat er weinig tot geen reden is om de A2 als
enige kennisas van Nederland te zien. In plaats van één aaneengesloten gebied waarbinnen de
bedrijvigheid hoog scoort op alle drie factoren van de kenniseconomie (‘kenniswerkers’, ‘innovatie’ en
‘R&D’), moeten we eerder spreken van een kralensnoer van kennisintensieve steden…” (Van Oort &
Raspe 2005).
Louter concludeert in zijn studie ‘De Economische Hittekaart van Nederland’
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echter het volgende:

“…in de laatste periode heeft er een sterke ontwikkeling van regio’s langs de A2-as plaatsgevonden, in
toenemende mate tot in Noord-Brabant. De A2 is daar uiteraard niet de ‘oorzaak’ van. De groei wordt
gegenereerd door bedrijven en instellingen in gebieden die langs de A2 liggen. Wel geldt dat dit proces
een eigen momentum lijkt te krijgen. De Amsterdam/ Utrecht regio vormt een belangrijke groeiregio
voor ICT en andere producentendiensten terwijl het zuidoosten een belangrijke regio voor technologisch hoogwaardige industrie (met in de slipstream kennisintensieve diensten) vormt. De A2 verbindt
deze groeiregio’s en locaties langs de A2 worden daarmee uit het oogpunt van de positie in het netwerk steeds aantrekkelijker…” .
In latere studies presenteert Louter de volgende kaart, waarin de A2 duidelijk naar voren komt:
Figuur 2.5: Groei ‘stuwende’ arbeidsplaatsen per 1000 inwoners (1996 – 2001)
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Bron: Bureau Louter

De vraag blijft of de groei van het aantal arbeidsplaatsen in ‘stuwende’ branches langs de A2 samenhangt met de ligging aan de A2. Zoals uit de kaart blijkt, concentreert de groei van de economie zich
voornamelijk in de stedelijke centra aan de A2. Echter, ook kernen als Zaltbommel en Breukelen zijn de
afgelopen jaren sterk gegroeid. Wij sluiten ons daarom aan bij de conclusie van Louter dat locaties
langs de A2 steeds aantrekkelijker worden.
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Oort, F. van & O. Raspe (2005), Kennisassen en kenniscorridors; over de structurerende werking van infrastructuur in de

kenniseconomie.
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Louter, P. (2003), De economische hittekaart van Nederland 2003.
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Stuwende arbeidsplaatsen is het totaal van arbeidsplaatsen in stuwende bedrijvigheid als industrie, distributie en kennisdiensten.
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Samenwerking Brainport met andere kernen aan de A2?
Brainport Eindhoven onderscheidt zich in de A2-zone met een hoge R&D-intensiteit. De ligging aan de
A2 zorgt voor Eindhoven voor meer mogelijkheden met betrekking tot afzet en distributie. Dit is echter
niet de belangrijkste vestigingsfactor voor kennisbedrijven uit Eindhoven; dat is toch vooral de positie
aan Eindhoven op het gebied van (high-tech) industrie en R&D.
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De positie aan de A2 is bij de

vestiging van nieuwe bedrijven in het algemeen van ondergeschikt belang.
Eindhoven zoekt wel naar samenwerking met kernen die aan de A2 gelegen zijn. Qua profilering wijkt
Brainport Eindhoven namelijk dermate af van de andere aan de A2 gelegen (stedelijke) kernen, dat er
mogelijkheden ontstaan voor wederzijdse functieversterking. Utrecht profileert zich vooral als knooppunt van ICT en (zakelijke) dienstverlening, Den Bosch als nationaal ontmoetingscentrum en Weert als
productie- en distributiekern.
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De verschillende (kennisintensieve) functies kunnen elkaar in de toe-

komst wellicht versterken. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) probeert met haar ‘Masterplan A2-zone’ (zie website SRE) een aanzet te geven tot dergelijke samenwerking.
2.3 Brainport Eindhoven binnen de Eindhoven–Leuven–Aachen Triangle (ELAT)
Ook op bovenregionaal niveau zoekt Brainport Eindhoven naar samenwerking. De kennisdriehoek
Eindhoven–Leuven–Aken is hiervan het meest bekende voorbeeld. Begin 2004 hebben de burgemeesters van Eindhoven, Leuven en Aken een intentieovereenkomst gesloten om samen te gaan
werken, met name op het gebied van ICT en de integratie van ICT in mechanische, chemische en
biomedische systemen. Het aantrekken van nieuwe bedrijven is een speerpunt, waarbij de nadruk ligt
op kennis- en industriële bedrijvigheid.
De samenwerking tussen Eindhoven, Leuven en Aken kent haar oorsprong in Philips. Het bedrijf heeft
al lange tijd researchafdelingen in deze drie steden. Ook de universiteiten werkten al samen. Samenwerking die kracht werd bijgezet op bestuurlijk niveau bestond echter nog niet. De ontstane samenwerking moet een meerwaarde gaan hebben voor de ontwikkeling van de drie afzonderlijke steden als
kennisknooppunten. Daarnaast wordt de wens uitgesproken dat het innovatiepotentieel van de grote
bedrijven in de kennisdriehoek uitstralingseffecten naar het midden- en kleinbedrijf in de internationale driehoek heeft. Deze ‘automatische’ spin-off vindt in de praktijk tot op heden echter slechts in
zeer beperkte mate plaats.
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De resultaten van de samenwerking zijn daarmee nog schaars, maar wel aanwezig. Er kan bijvoorbeeld
worden gedacht aan het Interuniversitair Micro Electronica Centrum (kortweg IMEC); het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en –technologieën voor ICT-systemen. Nog belangrijker zijn wellicht de ‘seed capital’
fondsen, waarmee het investeren in onderzoek en ontwikkeling (R&D) in de drie steden op actieve
wijze wordt georganiseerd en gefinancierd.
Hoewel de drie steden waarschijnlijk zullen gaan profiteren van de bovenregionale samenwerking, is
het de vraag of de samenwerking ook uitstralingseffecten heeft naar de tussenliggende regio’s. De
illustratie van het ELAT (Eindhoven Leuven Aachen Triangle; zie figuur 2.6) suggereert dat de
uitstralingseffecten van de drie afzonderlijke steden elkaar overlappen en dat de driehoek als één regio
kan worden gezien.
De vraag is echter of dit in werkelijkheid kan. Er is namelijk (nog) geen regionale autoriteit. Daarnaast
identificeren zowel mensen als bedrijven zich niet met de regio. De regio doet hiermee kunstmatig aan
en de samenhang lijkt op allerlei gebieden te ontbreken.
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De afzonderlijke componenten in de driehoek hebben echter wel gemeenschappelijke kenmerken. Grote delen van de driehoek zijn bijvoorbeeld bovengemiddeld gericht op de kennisindustrie. Hoewel dit
voornamelijk voor de drie afzonderlijke steden geldt, bestaan er ook in het tussenliggende gebied
26

Gebaseerd op uitspraken in de interviews (zie Bijlage B).
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Gebaseerd op uitspraken in de interviews (zie Bijlage B).
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Gebaseerd op uitspraken in de interviews (zie Bijlage B).
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Gebaseerd op uitspraken in de interviews (zie Bijlage B).
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regionale clusters van kennisintensieve bedrijvigheid. Men kan denken aan de cluster rondom Greenport Venlo, waar met Océ tevens één van de grootste R&D-bedrijven van Nederland is gevestigd, de
cluster rondom DSM in Sittard/Geleen, de cluster rondom ASML in Veldhoven en de clusters rondom de
universiteiten in Maastricht, Luik en Hasselt. Hoewel de samenwerking tussen deze verschillende
clusters tot op heden niet of nauwelijks bestaat, is er met de intentieverklaringen van de drie burgemeesters een kapstok ontstaan waaraan (nieuwe) samenwerking kan worden opgehangen.
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Figuur 2.6: Kennisdriehoek Eindhoven – Leuven - Aken

Bron: ELAT

Weerterland en Cranendonck binnen de kennisdriehoek
De rol van Weerterland en Cranendonck in dit kennisintensieve gebied is zeer lastig. In Weert zijn
namelijk geen bedrijven gevestigd die er uitspringen wat betreft R&D en/of hoogwaardige technologie.
Kennisintensieve clusters bestaan er in Weert ook niet. Weert heeft hoogstens een afgeleide rol op het
gebied van logistiek en distributie voor de kennisintensieve clusters in de nabij omgeving.
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In de toekomst zal dit waarschijnlijk niet veel anders zijn. Eén van de belangrijkste vestigingsfactoren
voor kennisintensieve bedrijvigheid is namelijk het opleidingsniveau van de beroepsbevolking. Op dat
gebied blijft Weert, en regio Weerterland en Cranendonck in het algemeen, achter bij Zuidoost-Brabant
en het Nederlands gemiddelde, getuige figuur 2.7.

30

Gebaseerd op uitspraken in de interviews (zie Bijlage B).

31

Gebaseerd op uitspraken in de interviews (zie Bijlage B).
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Figuur 2.7: Opleidingsniveau beroepsbevolking (%)
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40%
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50%
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Bron: CBS Statline, bewerking Rabobank Nederland

Regio Weerterland en Cranendonck zal daarom moeilijk kennisintensieve bedrijvigheid trekken.
Daarnaast herbergt de regio op dit moment geen grote kennisinstellingen. De rol van Weert binnen de
kennisdriehoek zal daarom ook in de toekomst hoogstwaarschijnlijk een afgeleide van de andere
kennisintensieve clusters in de ‘grote’ regio zijn.
De samenwerking tussen de drie grote steden is in de eerste plaats dan ook niet gericht op de ontwikkeling van kennisintensieve bedrijvigheid in de tussenliggende regio’s. Ook Philips denkt vanuit haar
initiatief tot samenwerking niet bewust aan de eventuele meerwaarde voor tussenliggende regio’s. Het
bedrijf kijkt vooral naar de kennisconcentratiepunten zelf. Ontwikkeling van de kenniseconomie in
deze concentratiepunten staat bij de bovenregionale samenwerking centraal.
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3. De rol van Weerterland en Cranendonck in de grotere regio

3.1 Relaties tussen Weerterland en Cranendonck en agglomeratie Eindhoven
In deze paragraaf gaan we na welke economische relaties Weerterland en Cranendonck en
agglomeratie Eindhoven onderling onderhouden. Op die manier wordt duidelijk welke functie
Weerterland en Cranendonck voor de Eindhovense agglomeratie heeft en omgekeerd. Het aangeven van
het wederzijdse belang en wellicht zelfs de wederzijdse afhankelijkheid is bedoeld om te kunnen
nagaan hoe Weerterland en Cranendonck zich in de toekomst zou kunnen positioneren ten opzichte
van de agglomeratie Eindhoven. In het bijzonder waar het gaat om het vestigingsklimaat voor bepaalde
ondersteunende, toeleverende bedrijven voor de Eindhovense economie en het woonklimaat voor
personeel van het – kennisintensieve – Eindhovense bedrijfsleven.
De onderlinge relaties bekijken we hier vanuit drie perspectieven (en hun spiegelbeeld):
1.

Zakelijke markt: het bedrijfsleven in Weerterland en Cranendonck als toeleverancier van de
Eindhovense economie
(en het bedrijfsleven in Weerterland en Cranendonck als afzetmarkt voor het Eindhovense
bedrijfsleven);

2.

Arbeidsmarkt: Weerterland en Cranendonck als arbeidsmarkt voor het Eindhovense
bedrijfsleven
(en de economie van Weerterland en Cranendonck als banenmarkt voor de beroepsbevolking
van regio Eindhoven);

3.

Voorzieningenmarkt: Weerterland en Cranendonck als horeca- en winkelgebied voor de
bevolking van agglomeratie Eindhoven
(en de bevolking van Weerterland en Cranendonck als klantengroep voor de horeca en
detailhandel in agglomeratie Eindhoven);

4.

Woningmarkt: Weerterland en Cranendonck als woongebied voor inwoners van de
agglomeratie Eindhoven.

Om de aard en intensiteit van de relaties te kunnen beoordelen is waar mogelijk een vergelijking
gemaakt met de relaties van de agglomeratie Eindhoven met andere omliggende regio’s. Een
geografische afbakening van de gehanteerde regio-indeling geeft figuur 3.1.
Figuur 3.1: Regio-indeling voor analyses relaties Weerterland
en Cranendonck - Eindhoven
gg
Gorinchem
Gorinchem
Dordrecht
Dordrecht

Sliedrecht
Sliedrecht

Wijchen
Wijchen

Zaltbommel
Zaltbommel

Ravenstein
Ravenstein
Oss
Oss
Heusden
Heusden

Raamsdonkveer
Raamsdonkveer

Drunen
Drunen
Oosterhout
Oosterhout

Grave
Grave
Cuijk
Cuijk

's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch

regio
regio Den
Den Bosch
Bosch

Uden
Uden

Vught
Vught

Dongen
Dongen
Etten-Leur
Etten-Leur

Breda
Breda

regio
regio Tilburg
Tilburg

Goirle
Goirle

Boxmeer
Boxmeer

Veghel
Veghel

Boxtel
Boxtel

ZO-Brabant
ZO-Brabant
noord
noord

Best
Best

Lieshout
Lieshout

Bakel
Bakel

Helmond
Helmond

Eindhoven
Eindhoven e.o.
e.o.
ZO-Brabant
ZO-Brabant
zuid
zuid

Veldhoven
Veldhoven

Eersel
Eersel

Nieuw Bergen
Bergen
Nieuw

Overloon
Overloon
Venray
Venray

Son
Son

Oirschot
Oirschot

Baarle-Nassau
Baarle-Nassau

Gennep
Gennep

NO-Brabant
NO-Brabant

Boekel
Boekel

Udenhout
Udenhout
Tilburg
Tilburg

l

Nijmegen
Nijmegen

Woudrichem
Woudrichem

Waalre
Waalre

regio
regio Venlo
Venlo

Deurne
Deurne

Horst
Horst
Grubbenvorst
Grubbenvorst

Helmond-Peel
Helmond-Peel

Geldrop
Geldrop

Asten
Asten

Heeze
Heeze
Maasbreek
Maasbreek

Someren
Someren
Dommelen
Dommelen

Venlo
Venlo
Tegelen
Tegelen

Maarheze
Maarheze

Bergeyk
Bergeyk

Helden
Helden
Ospel
Ospel

Budel
Budel

Weerterland
Weerterland

Kessel
Kessel
Heythuysen
Heythuysen

Weert
Weert
Swalmen
almen
Sw
Stramprooij
Stramprooij

Roermond
Roermond

regio
regio Roermond
Roermond
Echt
Echt
Susteren
Susteren

Sittard
Sittard

Bron: Rabobank Nederland
25

3.2 Zakelijke markt
Bedrijfsleven in Weerterland en Cranendonck als leverancier aan de agglomeratie Eindhoven
Bij het eerste perspectief gaat het om de vraag hoe belangrijk het bedrijfsleven in Weerterland en
Cranendonck is voor het ‘laten draaien van’ de Eindhovense economie. De consumentenmarkt laten we
daarbij buiten beschouwing, aangezien we ervan uit mogen gaan dat horeca en detailhandel in
Weerterland en Cranendonck vooral lokaal en regionaal voorzienend is. Bovendien komen de interregionale relaties tussen consumenten en voorzieningen verderop apart aan de orde.
De intermediaire relaties tussen de agglomeratie Eindhoven en Weerterland en Cranendonck kunnen
we meten met behulp van een Rabobank-database met zakelijke transacties tussen zakelijke klanten
van de bank. Daarbij moet wel worden aangetekend dat de buitenlandse markt van importexportrelaties niet is meegenomen. Een (aanzienlijk) deel van de feitelijk inkoop- en afzetmarkt van
het bedrijfsleven in de onderzochte regio’s blijft daarmee buiten beschouwing. Voor een goede analyse
van de onderlinge verhoudingen tussen de diverse onderzochte regio’s is dat echter niet doorslaggevend.
Bekijken we Weerterland en Cranendonck als toeleverancier aan het bedrijfsleven in agglomeratie
Eindhoven, dan blijkt deze regio slechts een bescheiden rol als leverancier te spelen met circa 2% van
de totale waarde aan leveranties. De agglomeratie Eindhoven koopt verreweg het meest in bij bedrijven
uit de eigen regio: 62%. Nog geen 20% is afkomstig uit de omliggende regio’s. Helmond-Venray en
Zuidoost-Brabant Zuid (Reusel-Veldhoven-Valkenswaard) zijn met elk 4% van de Eindhovense
inkoopmarkt wel belangrijker als toeleveranciers dan Weerterland en Cranendonck.
In figuur 3.2 wordt het belang van de omliggende regio’s weergegeven, exclusief de interne markt en
overig Nederland.
Figuur 3.2: Belang van Weerterland en Cranendonck en andere omliggende regio’s in de zakelijke relaties van
agglomeratie Eindhoven
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Weerterland en Cranendonck als intermediaire afzetmarkt voor de agglomeratie Eindhoven
De verkooprelaties van agglomeratie Eindhoven met het bedrijfsleven in Weerterland en Cranendonck
zijn ongeveer even sterk als de voornoemde inkooprelaties. Wederom zijn de banden binnen de eigen
Eindhovense agglomeratie veel sterker dan met de omliggende regio’s. Overigens is de rest van
Nederland een nog belangrijker afzetgebied dan de buurregio’s.
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Van die buurregio’s zijn Helmond-Venray en Zuidoost-Brabant Zuid ook nu weer de belangrijkste.
Weerterland en Cranendonck beslaat slechts 1,5% van de totale intermediaire afzetmarkt van
Eindhovense bedrijven, enigszins variërend naar sector. Weerterland en Cranendonck is daarmee
slechts een bescheiden afzetgebied voor het bedrijfsleven in Eindhoven.
Belang bedrijfsleven agglomeratie Eindhoven voor intermediaire afzetmarkt Weerterland en
Cranendonck
Nu zullen de intermediaire relaties vanuit Weerterlands perspectief geanalyseerd worden. Voor de afzet
van het bedrijfsleven in Weerterland en Cranendonck blijkt de eigen intermediaire markt veruit het
grootst: 60% van de afzet wordt binnen deze regio gerealiseerd. Vervolgens heeft Weerterland en
Cranendonck vooral afzetrelaties met het bedrijfsleven in de regio’s Roermond, Venlo, Helmond en
direct daarachter de agglomeratie Eindhoven. De lokale intermediaire markt uitgezonderd, haalt het
bedrijfsleven in Weerterland en Cranendonck circa 9% van haar omzet uit de regio Eindhoven.
Voor de sector groothandel in Weerterland en Cranendonck is de agglomeratie Eindhoven van groter
belang dan voor de meeste andere sectoren. Dat komt vooral doordat de groothandel zich minder op
het lokale bedrijfsleven en meer op andere afzetmarkten richt. De transportsector vertoont een tegengesteld gedrag: een zeer sterk lokale gerichtheid en marginale relaties met agglomeratie Eindhoven als
afzetgebied.
Figuur 3.3: Belang zakelijke markt agglomeratie Eindhoven voor Weerterland en Cranendonck qua afzet en inkoop
inkomsten Weerterland vanuit...
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Buiten de eigen, interne markt is de economie van Weerterland en Cranendonck vooral sterk verweven
met die van Roermond. 13% van de omzet van Weerterland en Cranendonck van buiten de regio (maar
wel binnen Nederland) is afkomstig uit Roermond. En omgekeerd geldt voor Roermond dat Weerterland
en Cranendonck een aandeel van 12% vertegenwoordigt in diens bovenregionale omzet. Overigens is
voor Roermond ook Venlo een belangrijke handelspartner.
3.3 Arbeidsmarkt
Weerterland en Cranendonck als arbeidsmarkt voor het Eindhovense bedrijfsleven
Behalve intermediaire (handels)relaties tussen bedrijven zijn ook arbeidsmarktrelaties relevant voor
analyse van economische relaties. De regionale economie valt of staat immers met de beschikbaarheid
van (voldoende gekwalificeerd) personeel voor het bedrijfsleven. De vraag is dan ook hoe sterk
Eindhoven leunt op de arbeidsmarkt van Weerterland en Cranendonck.
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Daarnaast is het de vraag in hoeverre Weerterland en Cranendonck in termen van beroepsbevolking en
koopkracht profiteert van werkgelegenheid in de Eindhovense agglomeratie. Om beter inzicht te
krijgen in de interregionale verwevenheid van arbeidsmarkten bekijken we hier de beschikbare
pendelcijfers.
Exacte pendelcijfers tussen Weerterland en Cranendonck en de agglomeratie Eindhoven zijn niet
voorhanden. Wel zijn pendelrelaties voor enkele gemeenten hard te maken, alsmede relaties op het
schaalniveau van Midden-Limburg. Het is duidelijk dat Midden-Limburg sterk op de arbeidsmarkt van
de regio Eindhoven is gericht. Van de 100 werkenden in de regio heeft maar liefst 10 een baan in
Zuidoost-Brabant. Zuidoost-Brabant is de regio waarmee Midden-Limburg veruit het grootste
negatieve pendelsaldo heeft. Met Noord-Limburg is het pendelsaldo eveneens negatief, maar
beduidend minder groot. Waarschijnlijk gaat het daarbij vooral om arbeidskrachten uit de regio
Roermond, terwijl de beroepsbevolking in de regio Weerterland en Cranendonck zich veel sterker zal
richten op Eindhoven. Naar verwachting is er dus sprake van een tweedeling binnen Midden-Limburg
op het gebied van arbeidsmarktrelaties tussen Roermond enerzijds en Weerterland en Cranendonck
anderzijds.
Bezien vanuit de agglomeratie Eindhoven is de eigen beroepsbevolking het belangrijkst voor de
regionale werkgelegenheid: 45% van de banen in Eindhoven wordt door de eigen beroepsbevolking
vervuld. Van de overige 55% worden de meeste banen bezet door arbeidskrachten uit Zuidoost-Brabant
(65% van alle pendelaars). In een studie van de gemeente Eindhoven
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wordt alleen het belang van

Cranendonck voor de Eindhovense arbeidsmarkt expliciet vermeld. Deze gemeente zou 3% van de
Eindhovense banen bezetten.
Volgens het NEI33 behoren de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Nederweert tot het
functionele verzorgingsgebied van Eindhoven. Bij met name de twee eerstgenoemde gemeenten gaat
het ook om een sterke arbeidsmarktrelatie.
3.4 Winkelen en uitgaan
Weerterland en Cranendonck als winkel- en horecabestemming voor de bevolking van de agglomeratie
Eindhoven
Een mogelijke andere rol voor Weerterland en Cranendonck is die als bestemming voor inwoners van
de agglomeratie Eindhoven om te winkelen en uit te gaan. Zoals voor alle regio’s is ook voor de
Eindhovense bevolking de detailhandel en horeca binnen de eigen regio veruit de belangrijkste
bestemming. Bijna 80% van alle uitgaven in de horeca en detailhandel worden binnen de regio gedaan.
Weerterland en Cranendonck ziet slechts 1% van de Eindhovense bestedingen naar zich toe komen. Het
aandeel van regio’s Helmond-Venray en Zuidoost-Brabant in de consumentenbestedingen van
Eindhoven ligt een factor drie tot vier hoger. Wanneer we de bestedingen binnen de Eindhovense
agglomeratie buiten beschouwing laten, vloeit circa 5% van de consumentenbestedingen richting de
detailhandel en horeca in Weerterland en Cranendonck (figuur 3.4). Voor wat betreft de horeca heeft
Weerterland en Cranendonck een wat sterkere aantrekkingskracht dan op het gebied van winkelen.
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Gemeente Eindhoven (2003), Eindhoven en omgeving.
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NEI (2001), Stad en omgeving, onlosmakelijk verbonden.
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Figuur 3.4: Aantrekkingskracht van omliggende regio’s op consumenten uit agglomeratie Eindhoven
Verdeling bestedingen over regio’s voor winkelen & horeca in totaal en eten & drinken afzonderlijk
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Agglomeratie Eindhoven als consumentenmarkt voor winkels en horeca in Weerterland en Cranendonck
In hoeverre zijn de detailhandel en horeca van Weerterland en Cranendonck afhankelijk van
consumenten uit de agglomeratie Eindhoven? Deze regio heeft over het geheel genomen een beperkt
geografisch marktbereik. Consumenten van buiten de regio zorgen voor ongeveer 25% van de
inkomsten in de detailhandel en horeca. In Eindhoven, dat een veel grotere regionaal verzorgende
functie heeft, is dat bijna 40% (figuur 3.5). Weerterland en Cranendonck laat zich wat dat betreft
redelijk goed vergelijken met Roermond. Beide regio’s hebben ook gemeen dat hun culinaire
voorzieningen wel een grote regionale aantrekkingskracht uitoefenen. In beide regio’s halen eet- en
drinkgelegenheden 40% van hun omzet weg bij consumenten van buiten de eigen regio.
Figuur 3.5: Regionaal marktbereik van de detailhandel en horeca in regio’s Weerterland en Cranendonck, Eindhoven
en Roermond, per branche
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regio Roermond
eten & drinken

De lokale markt voor de detailhandel en horeca in Weerterland en Cranendonck is dus verreweg de
belangrijkste. Consumenten uit de regio Roermond nemen wel het grootste deel van de
bovenregionale omzet van de Weerterland en Cranendonckse detailhandel en horeca voor hun
rekening. Daarna volgen consumenten uit Midden-Limburg, Venlo en Helmond-Venray.
Ook consumenten uit de agglomeratie Eindhoven vormen een vrij belangrijke klantengroep voor de
middenstand in Weerterland en Cranendonck. Dat geldt helemaal voor de horeca. Voor die branche is,
buiten de lokale bevolking, die uit Eindhoven met afstand de belangrijkste.
Figuur 3.6: Herkomstverdeling van de bovenregionale omzet van de detailhandel en horeca in Weerterland en
Cranendonck
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3.5 Wonen in Weerterland en Cranendonck
Weerterland en Cranendonck heeft op culinair gebied een zekere aantrekkingskracht op de
agglomeratie Eindhoven. Het Bourgondische karakter is een positief element in het verblijfsklimaat van
de stad. Daarnaast ligt de stad in een uitgestrekt open gebied met een aantrekkelijk landschap.
Cranendonck, Heeze-Leende en Hunsel behoren tot de landschappelijk gezien meer aantrekkelijke
gemeenten van Nederland.
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Bovendien is de agglomeratie Eindhoven vanuit Weerterland en Cranendonck relatief goed bereikbaar
via de A2 en het spoor.
Deze kenmerken samen leiden tot de vraag in hoeverre Weerterland en Cranendonck een uitgesproken
woonfunctie vervult binnen Zuidoost Nederland en speciaal voor de agglomeratie Eindhoven. Van de
bevolking die uit de agglomeratie Eindhoven verhuist, vestigt het grootste deel zich in de omliggende
gebieden in Zuidoost-Brabant.
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De regio Helmond-Peel heeft de grootste opvangfunctie, gevolgd

door Zuidoost-Brabant zuid, noord en de regio Den Bosch. Maar ook Weerterland en Cranendonck
heeft, met 5% van alle uit de agglomeratie Eindhoven vertrekkende personen, nog een zekere
opvangfunctie. Deze regio valt positief op in vergelijking met regio’s Venlo, Roermond en NoordoostBrabant. Toch is een mentale barrière zichtbaar in het migratiegedrag van mensen tussen ZuidoostBrabant enerzijds en Limburg anderzijds. Er wordt relatief weinig verhuisd over de provinciegrens
heen. Een beeld dat bij de analyse van zakelijke relaties tussen regio’s in paragraaf 3.2 ook al naar
voren kwam.
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Alterra (2005), Belevings-GIS.
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ABF Research / CBS (2005), Bevolkingsstatistiek.
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De mentale barrière van de provinciegrens is niet de enige reden voor wat bescheiden verhuisrelaties
van de agglomeratie Eindhoven met Weerterland en Cranendonck. Eindhoven en omgeving, inclusief
Helmond, ontwikkelt een geheel eigen woningbouwbeleid om in de regionale woonbehoeften te
kunnen voorzien. Het grootste deel van de vraag kan daardoor in die regio zelf worden opgevangen.
Tussen 1995 en 2004 zijn in de regio Eindhoven-Helmond circa 40 duizend woningen gebouwd. Dat is
het tienvoudige van de bouwproductie in Weerterland en Cranendonck. Het is duidelijk dat EindhovenHelmond daarmee overwegend in de eigen woningbehoefte heeft kunnen voorzien.
Voor de komende 10 jaar lijkt Weerterland en Cranendonck een iets grotere rol te gaan spelen in de
woningbouw. De productie zou anderhalf maal zo hoog moeten zijn als dat van de afgelopen tien jaar.
In heel Zuidoost-Nederland blijft het bouwtempo naar verwachting ongewijzigd: circa 100.000
woningen in tien jaar tijd.
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Getalsmatig gezien zou Weerterland en Cranendonck hierdoor een wat grotere opvangfunctie kunnen
gaan vervullen voor de agglomeratie Eindhoven dan tot dusver het geval is geweest. De
realiseerbaarheid daarvan hangt echter vooral samen met de aantrekkelijkheid van het verblijfsprofiel
van Weerterland en Cranendonck en het imago van Weerterland en Cranendonck als woongebied voor
mensen uit Eindhoven en omgeving. Kenmerken van de te realiseren woningen en de specifieke
kwaliteiten van de regionale woon- en leefomgeving, bepalen de concurrentiepositie van Weerterland
en Cranendonck binnen de woningmarkt van Zuidoost-Nederland in de toekomst.
3.6 Positionering van Weerterland en Cranendonck
Een sterke zakelijke gerichtheid op Limburg
Weerterland en Cranendonck heeft duidelijke economische relaties met de regio Eindhoven op het
gebied van werken en winkelen. Die relatie is vooral gericht vanuit Weerterland en Cranendonck naar
Eindhoven. Dit betekent dat de Eindhovense arbeidsmarkt en voorzieningen van belang zijn voor
Weerterland en Cranendonck. Vanuit het Eindhovense perspectief is dat belang een stuk bescheidener.
Eindhoven haalt haar werknemers en winkelklanten primair uit de eigen regio en vervolgens uit de rest
van Zuidoost-Brabant. Pas daarna komen de andere regio’s, zoals de Limburgse in beeld.
Op het gebied van zakelijke (handels)relaties doet dit beeld zich nog sterker voor. Weerterland en
Cranendonck is een bescheiden afzetmarkt en markt van toeleveranciers voor het Eindhovense
bedrijfsleven. Overigens geldt in hoge mate ook het omgekeerde. Het bedrijfsleven van Weerterland en
Cranendonck richt zich minder sterk op de zakelijke markt van Eindhoven dan op basis van de
nabijheid en omvang van de Eindhovense markt mag worden verondersteld. Er lijkt een zekere ‘buffer’
te liggen in het ruimtelijke patroon van handelsrelaties tussen Limburg en Brabant in het grensgebied
van Weerterland en Cranendonck.
Het bedrijfsleven van Weerterland en Cranendonck zelf onderhoudt veel nauwere zakelijke banden met
de regio Roermond dan met Eindhoven. Het is wellicht zelfs zo dat de regio zich sterker richt op het
naburige Belgisch Limburg dan op Eindhoven.
De A2 is een belangrijke handelsverbinding, maar van oudsher heeft ze vooral een transitfunctie voor
goederentransport tussen de Randstad, regio Eindhoven, Zuidelijk Limburg richting België en Frankrijk.
Daarnaast is ze uitgegroeid tot een intensieve woon-werkverbinding tussen stad Eindhoven enerzijds
en het zuidoostelijk deel van Zuidoost-Brabant en Midden-Limburg anderzijds. Voor het zakelijke en
handelsverkeer met Eindhoven is dit deel van de A2 van minder groot belang dan de A2 tussen Den
Bosch en Eindhoven, de A58 richting Tilburg en de A67 naar Venlo. Dit houdt direct verband met de
historische ontwikkeling van de diverse verbindingszones in zuidelijk Nederland, zoals in hoofdstuk 1
uitgebreid is geanalyseerd.
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ABF Research / Primos prognose (2005).

31

De sterke gerichtheid van Weerterland en Cranendonck op ‘overig Limburg’ heeft uiteraard zo zijn
oorzaken. Die gaan verder dan praktische omstandigheden als de nabijheid van Roermond, Echt en
Belgisch Limburg. Uiteraard hebben ook historische (economische) relaties hun weerslag op de huidige
ruimtelijk-economische structuur in het grotere gebied rond Weerterland en Cranendonck. Mede
daardoor ervaart Weerterland en Cranendonck (ook op zakelijk gebied) nog altijd een sterkere mentale
band met de haar omringende Limburgse gebieden dan met Eindhoven. Het gebied tussen Weert en
Eindhoven kan nog altijd als een economische leegte worden gekarakteriseerd.
Toekomstige economische relatie met Eindhoven
De vraag is of de betrekkelijk ‘dunne’ zakelijke relaties van Weerterland en Cranendonck met
Eindhoven ook voor de toekomst een gegeven zijn, of kan worden gezien als een situatie met de
nodige ‘ruimte voor verbetering’. In beginsel is het aan de ondernemers in Weerterland en
Cranendonck zelf om de Eindhovense markt meer op te zoeken en zakelijke kansen te grijpen. Zoals
uit de eerste twee hoofdstukken bleek, zal de economie van (de regio) Eindhoven de komende 15 jaar
fors verder groeien. Ondernemers in Weerterland en Cranendonck zullen een potentiële groeimarkt van
formaat zien, wanneer ze hun blik op het noordwesten richten. Het is zaak daar de aandacht op te
richten. Uit hoofdstuk 1 is immers gebleken dat de Eindhovense markt niet ‘vanzelf’ naar de regio zal
toekomen.
Een sterkere focus op Eindhoven vergt een mentaliteitsverandering bij het Weerterlandse bedrijfsleven.
Zakelijk gezien is er voor veel bedrijven voldoende aanleiding om meer aandacht te schenken aan
marktbewerking in de Eindhovense regio. Al helemaal gezien de verdere groei van de kenniseconomie
aan de zuidzijde van de agglomeratie, vooral onder invloed van de ontwikkeling van de High Tech
Campus Eindhoven. Nu al werken daar enkele duizenden onderzoekers en ondersteunend personeel.
Dat moeten er binnen 10 tot 15 jaar 8.000 zijn. Nemen we de spin-off effecten van deze enorme
investering in beschouwing, dan gaat het om in totaal circa 20.000 banen voor de regio.
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Een deel

van die spin-off zou in Weerterland en Cranendonck kunnen neerslaan, wanneer het bedrijfsleven hier
weet te profiteren van de groeimarkt die de Campus en omgeving vertegenwoordigen. Zeker gezien de
gunstige ligging van Weert ten opzichte van en de directe verbinding via de A2 met het
ontwikkelingsgebied van de Campus. De logistieke functie van Weert geeft de regio eveneens een sterk
profiel als toeleveraar voor Eindhoven en de Campus.
Versterking van de regionale positie samen met Roermond
Een sterkere focus op Eindhoven mag er niet toe leiden dat Weerterland en Cranendonck haar nauwe
economische relaties met Roermond en overig Limburg laat versloffen. Juist door verder te investeren
in relaties op zakelijk maar ook bestuurlijk gebied versterkt het gebied Weert-Roermond haar
economisch-strategische positie binnen de grotere regio. De grootste fout die Weert en Roermond dan
ook kunnen maken, is ieder voor zich te streven naar overheidssubsidies, verbetering van het
vestigingsklimaat en bedrijvenacquisitie. De aanleg van de IJzeren Rijn kan bijvoorbeeld tot een
automatische reactie van de beide gemeenten leiden om ieder voor hun eigen kansen te gaan.
Roermond en Weert zijn op dit punt vanuit de lokale beleving elkaars concurrenten. Om er voor te
zorgen dat de IJzeren Rijn in het gebied Weert-Roermond meer wordt dan een doorvoerlijn, is het
echter noodzakelijk een gezamenlijke visie en strategie te ontwikkelen. Anders vissen Weert én
Roermond beide achter het net en slaan de (eventuele) investeringen in een multimodaal knooppunt en
‘Value Added Logistics’ langs de spoorlijn in ieder geval in Belgisch of Duits gebied neer.

37 Het zogenoemde ‘spin off’ effect van een science park kan, in termen van een ‘multiplier’, worden ingeschat op circa 2 tot 2,5; 1
arbeidsplaats op een science park levert 1 tot 1,5 extra arbeidsplaats elders in de regionale economie op. Dit blijkt uit
multiplieronderzoek uitgevoerd voor diverse buitenlandse science parks: University of Saskatchewan (1998/1999), Innovation Place
Newsletter (2002), Foresight / The University of Arizona Science and Technology Park Newsletter (2002), Parry, Dr M. / The Surrey
Research Park (1996).
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Op het gebied van infrastructuur zijn de huidige gezamenlijke inspanningen om te komen tot een
opwaardering van de N280 het goede voorbeeld. Een snelwegverbinding tussen Weert en Roermond
stimuleert niet alleen het handelsverkeer tussen de beide steden. Het ondersteunt tevens de
bovenregionale functie van Weert-Roermond als vanuit een sterke interne economische samenhang.
Door Weert en Roermond als een (logistiek sterk) economisch gebied te beschouwen en neer te zetten,
maakt de regio meer kans het te kunnen opnemen tegen andere regio’s rond Eindhoven. Ze vormt zo
een interessante gesprekspartner voor bestuurlijke en economische partijen in Eindhoven. Bestuurlijk
gezien is het daarvoor van belang te komen tot een gezamenlijke economische ontwikkelingsagenda
voor het gebied Weerterland en Cranendonck - Roermond als geheel. Ondanks de verschillen in
historie en economisch profiel tussen Weert en Roermond lijkt het dan ook de moeite waard te bezien
of de krachten van het Land van Weert en Cranendonck enerzijds en het Regionaal
Samenwerkingsverband Midden-Limburg (REO) anderzijds kunnen worden gebundeld. Uiteraard moet
een dergelijke bundeling wel resulteren in een sterke externe focus op de omliggende economische
regio’s Eindhoven, Zuid-Limburg, alsook de buurregio’s over de grens.
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4. Conclusies en aanbevelingen

Een goede basis om vanuit verder te werken
De economie van Weerterland en Cranendonck kenmerkt zich door zijn grote stabiliteit en gestage
ontwikkeling. Door de jaren heen weet de regio een degelijke economische groei te realiseren, zonder
dat daarbij overigens kan worden gesproken van topprestaties. Anderzijds heeft de regio evenmin te
kampen met draconische ontwikkelingen. Dit evenwichtige ontwikkelingsbeeld, waarvan eigenlijk al
jaren sprake is, vormt een reëel uitgangspunt voor het economische perspectief van Weerterland en
Cranendonck voor de komende 10 jaar. Voor Weerterland en Cranendonck geldt, zoals voor elke regio,
dat de huidige kenmerken van de economie de basis vormen voor de toekomstige ontwikkeling.
De gestage ontwikkeling van de regio hangt direct samen met belangrijke karakteristieken van de
economie:
•

de leidende rol van het midden- en kleinbedrijf door de afwezigheid van een dominant
grootbedrijf;

•

de sterke traditie in productiebedrijvigheid gekoppeld aan een hoge arbeidsmoraal (‘de handen uit
de mouwen’);

•

de ligging in een gebied met relatief lage kosten, veel rust en ruimte, dat bovendien goed
bereikbaar en relatief veilig is.

Niet opwachten maar opzoeken
Zit er meer in het vat dan continuering van de gestage groeiontwikkeling? Jazeker, maar niet doordat
het succes de regio komt aanwaaien. Er zijn immers maar weinig regio’s waarvoor dat geldt. Slechts
enkelen hebben het voorrecht om door hun ijzersterke vestigingsklimaat (regio Utrecht, regio Den
Bosch) of toewijzing als opvanggebied (Haarlemmermeer, Almere) hoge economische groeicijfers te
realiseren. Dat ‘voorrecht’ is voor Weerterland en Cranendonck vooralsnog niet weggelegd. Rabobank
acht de kans niet groot dat Weerterland en Cranendonck binnen 10 tot 15 jaar als een natuurlijk
overloopgebied gaat dienen voor de economische ontwikkelingen in regio Eindhoven. Gezien de
ambitieuze plannen voor nieuwe bedrijfsruimte in Zuidoost-Brabant, kan deze regio haar toekomstige
groei van bedrijvigheid en investeringen zelf opvangen en is Weerterland en Cranendonck als
uitwijkmogelijkheid voorlopig niet nodig. Voor de toekomst betekent dit dat er in Weerterland en
Cranendonck weinig extra ‘economische ruimte’ zal ontstaan.
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De verdere ontwikkeling van de agglomeratie Eindhoven als Brainport draagt sterk bij aan de forse
groeiverwachtingen voor die regio. Weerterland en Cranendonck kan daarvan meeprofiteren, niet door
zich op te stellen als vestigingsgebied voor kennisbedrijven vanuit Eindhoven, maar door uit te groeien
tot een belangrijke toeleverancier van ondersteunende producten en diensten aan kennisbedrijven in
Eindhoven dan nu het geval is. Het bedrijfsleven in Weerterland en Cranendonck richt zich tot dusver
weinig op Eindhoven als afzetmarkt. En dat terwijl de agglomeratie Eindhoven als zeer grote
(potentiële) afzet- en groeimarkt als het ware om de hoek ligt. Dat ondernemers in Weerterland en
Cranendonck teveel zouden afwachten op wat er vanuit Eindhoven kan komen, is dus niet eens het
eerste aandachtspunt. Allereerst moeten ondernemers meer die richting gaan uitkijken.
De toekomstige economische expansie van de agglomeratie Eindhoven zorgt daar voor een sterke
werkgelegenheidsgroei, waarvan ook werkzoekenden in Weerterland en Cranendonck kunnen
profiteren. Waar de Eindhovense arbeidsmarkt nu al van wezenlijk belang is voor deze regio, zal dat in
de toekomst naar verwachting nog sterker het geval zijn.
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De economische ruimte geeft aan hoeveel (miljoen) euro er extra geproduceerd kan worden wanneer streekplannen navolging

krijgen van het lokale bedrijfsleven.
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De woon-werk relatie tussen Weerterland en Cranendonck en agglomeratie Eindhoven krijgt nog een
extra impuls wanneer Weerterland en Cranendonck zichzelf prominenter op de kaart weet te zetten als
woon- en verblijfsgebied. Dat lukt niet met louter extra woningbouw. Ook andere regio’s rond
Eindhoven bouwen de komende jaren namelijk flink door. Een eigen profiel op het gebied van wonen
en recreëren biedt een beter perspectief op een stevige positie als woonregio. Welke typen woningen
voor welke marktsegmenten daarvoor in aanmerking komen is een onderzoeksopgave die buiten het
mandaat van deze studie valt. Wel is duidelijk dat een sterkere profilering van Weerterland en
Cranendonck binnen de grotere regio van belang is om onder de aandacht te komen van de
woonconsument in de agglomeratie Eindhoven. Want daar waar de ondernemer in Weerterland en
Cranendonck onvoldoende richting Eindhoven kijkt, heeft omgekeerd Eindhoven Weerterland en
Cranendonck minder goed in beeld als woongebied. Het Bourgondische verblijfsklimaat, de rust en
ruimte en de goede bereikbaarheid zijn troeven waaraan Weerterland en Cranendonck haar
aantrekkelijke profiel als woongebied kan ontlenen. Een aandachtspunt daarbij is de verenigbaarheid
van het imago van Weerterland en Cranendonck als logistieke dienstverlener enerzijds en dat als
aantrekkelijk woongebied anderzijds.
Van binnen goed georganiseerd naar buiten treden
Weerterland en Cranendonck mag op meer rekenen dan autonome economische groei alleen. Niet
doordat investeerders, bedrijven en bewoners van elders de regio vanzelf zullen ontdekken. Wel
doordat de regio zich sterker op de agglomeratie Eindhoven kan richten dan ze nu doet. Zich daarbij
profilerend als (logistieke) toeleverancier voor het bedrijfsleven en als een aantrekkelijk woongebied
voor de Eindhovense bevolking. Dat kan Weerterland en Cranendonck echter alleen in georganiseerd
verband. Een hechte samenwerking tussen de gemeenten binnen deze regio alsook van Weerterland en
Cranendonck met de regio Roermond is nodig om voldoende ‘body’ te realiseren op bestuurlijk en
economisch gebied. Alleen zo komt Weerterland en Cranendonck werkelijk in beeld bij de (bestuurlijke)
regio Eindhoven, hogere overheden en investeerders, en bij nieuwe bewoners en bezoekers.
Historisch gezien bestaat er een mentale kloof tussen Weerterland en Cranendonck en de regio
Roermond. Uit deze studie komt echter ook de sterke wederzijdse gerichtheid van de beide regio’s
naar voren. Op het gebied van winkelen, werken en ook in het zakelijk contact zijn Weerterland en
Cranendonck en Roermond elkaars natuurlijke partners. In psychologisch en bestuurlijk opzicht
benaderen de beide regio’s elkaar vaak als rivalen. Om nieuwe economische ambities te kunnen
waarmaken en het pad van de ‘degelijke’ economische groei te kunnen verlaten, kan echter beter met
Roermond worden samengewerkt dan de stad als concurrent te zien. Een voorbeeld hiervan is de
eventuele aanleg van de IJzeren Rijn. Wanneer dit zijn doorgang vindt, ontstaat de vraag op welke
locatie een eventuele ontwikkeling van een multimodaal transportsysteem met aanpalende ‘Value
Added Logistics’ kan worden gerealiseerd. Op zich kunnen zowel Roermond als Weert hiervoor in
aanmerking komen. Een sterke gezamenlijke lobby van de beide steden vergroot echter de kans dat de
keuze voor het logistieke centrum op deze regio valt. Sterker, zonder samenwerking zal een logistiek
centrum waarschijnlijk aan de neus van beide steden voorbij trekken en terecht komen in Duits of
Belgisch gebied.
De door Rabobank bepleitte versterking van de oriëntatie van het bedrijfsleven in Weerterland en
Cranendonck op Eindhoven, mag niet ten koste gaan van de zakelijke en bestuurlijke relaties met de
regio Roermond en vice versa. Hoewel deze markt niet zo’n sterke groeimarkt is als die van Eindhoven,
zijn de bestaande economische relaties van groot belang. Het verder investeren in de wederzijdse
relaties zal de economische positie van én de regio Roermond én Weerterland en Cranendonck in
(inter)nationaal verband versterken.
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Economische continuïteit door creatief vernieuwen
Het is goed de degelijke economische basis van Weerterland en Cranendonck op waarde te schatten en
te koesteren. Het zou echter een misvatting zijn te veronderstellen dat een gestage toekomstige
ontwikkeling zich als vanzelf voordoet. Economische continuïteit betekent continu vernieuwen in
economische activiteit en ondernemerschap. Ook in een regio als Weerterland en Cranendonck, met
haar wat ‘gemiddelde’ economische profiel, vele productiegerichte bedrijvigheid en een mentaliteit van
hard werken, zijn creatief en innovatief ondernemerschap onontbeerlijke ingrediënten in de
economische ontwikkeling.
De ‘grote buur’ Eindhoven slooft zich de laatste jaren flink uit op het gebied van creatieve industrie,
vooral door zich te profileren als designstad. In Weerterland en Cranendonck kan men al snel denken
dat zoiets niet voor de regio is weggelegd. Op zich onderschrijft de Rabobank ook het uitgangspunt
van gemeente Weert dat zij te klein is om een eigenstandige rol te spelen op het gebied van innovatie
en creatieve industrie.
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Anderzijds heeft de regio al meer creatieve industrie in huis dan wellicht

gedacht. Ze scoort, naar Nederlandse maatstaven, gemiddeld op dit punt.40 Bovendien is het juist de
uitdaging om bij het invullen van een economisch toekomstperspectief voor de regio de platgetreden
paden te verlaten en nieuwe economische mogelijkheden te verkennen.
Daarom zijn, verspreid door de conclusietekst van deze studie studie, in kaders enkele denkrichtingen
voor vernieuwende economische activiteiten met een hoog creativiteitsgehalte uitgewerkt, waarvan het
de moeite waard is te bezien of ze ook in deze regio zouden kunnen gedijen. Activiteiten die
aansluiten bij de economische kwaliteiten van Weerterland en Cranendonck, activiteiten die het
economisch klimaat niet wezenlijk zullen wijzigen en bovendien alleen kans maken indien ze binnen
groter regionaal verband worden gesteund en gepromoot.
Verkenning naar de creatieve industrie in Weerterland en Cranendonck
Voor de zoektocht naar mogelijke meer creatieve ondernemersinitiatieven in Weerterland en
Cranendonck hanteren we het begrip ‘creatieve industrie’, dat we alsvolgt kunnen omschrijven:
‘De creatieve industrie is een specifieke vorm van bedrijvigheid die producten en diensten voortbrengt
die het resultaat zijn van individuele of collectieve, creatieve arbeid én ondernemerschap. Inhoud en
symboliek zijn de belangrijkste elementen van deze producten en diensten. Ze worden aangeschaft
door consumenten en zakelijke afnemers omdat ze een betekenis oproepen. Op basis daarvan ontstaat
een ervaring. Daarmee speelt de creatieve industrie een belangrijke rol in ontwikkeling en onderhoud
van levensstijlen en culturele identiteiten in de samenleving.’
Voor een overzicht van de creatieve industrie geeft bijlage C een afbakening van typen activiteiten die
eronder vallen.
Het ligt voor de hand naar creatieve economische activiteiten te zoeken die aansluiten bij de
economische traditie in de regio. Sterk aanwezige sectoren met mogelijke raakvlakken naar de
creatieve industrie zijn:
•

maakindustrie en logistiek

•

‘leisure’ en toerisme

•

agri en food

In de volgende blokken worden per sector de mogelijkheden voor de creatieve industrie in Weerterland
en Cranendonck nader verkend.
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Gemeente Weert (2005), Opmaat naar de toekomst – Op maat in 2015.

40

G.Marlet & J.Poost (red.), 2005, Cultuur en creativiteit naar waarde geschat.
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Maakindustrie en logistiek
Weert beschouwt zich vooral als een industriestad. Terecht, want deze sector levert circa 40% van de
werkgelegenheid. Alleen al daarom geldt de industrie als een belangrijke bron voor nieuwe, creatieve
bedrijvigheid voor de regio. Doordat ze in de toekomst meer gebruik maken van creatieve bedrijven
voor de ontwikkeling, vormgeving en marketing van haar producten. En doordat werknemers afkomstig
uit die industrie in een creatief beroep of een eigen onderneming stappen.
De aansluiting tussen de gevestigde maakindustrie en de creatieve industrie kan worden gezocht in de
mediasector (communicatie, grafische en virtuele vormgeving en uitgeverij) en de creatieve zakelijke
dienstverlening (reclame, ontwerp en techniek).
Concreet kan het gaan om activiteiten die aansluiten bij grafische bedrijven als Roto Smeets Weert en
bij (interieur)maakbedrijven als Delta Nederland, Trespa International, Rijvers Weert en Projecta.
Ook voor intermediair leverende bedrijven en de logistieke dienstverlening zijn milieu-, technologische
en zelfs vormgevingsgerelateerde innovaties van steeds groter belang. Denk aan handig, ruimte- en
gewichtsbesparend en aantrekkelijk verpakkingsmateriaal in de verpakkingsindustrie, waartoe onder
meer Acquarius en VH Verpakkingsmachines behoren.
‘Leisure’ en toerisme
Als woongebied beschikt Weerterland en Cranendonck over fraaie landschappen in Stramproyerbroek,
de Peel en de Kempen. Het gebied van de Kleine Dommel, grofweg lopend vanaf de A2 tot de A67, kent
een zeer grote afwisseling in water-, veen-, heide- en bosgebieden. Een prachtige ambiance voor de
mensen behorende tot de creatieve klasse, die een inspirerend buitengebied als woonlocatie verkiezen
boven een binnenstedelijke locatie vol culturele activiteit. Want op dat laatste gebied hebben
(historische) steden als Den Bosch, Eindhoven, Nijmegen en zelfs Roermond meer te bieden dan Weert
zelf.
Het fraaie Kempische platteland kan als woongebied verder worden verbeterd door uitbreiding van bedrijvigheid in - verblijfsvoorzieningen voor bewoner én bezoeker in de ‘verwennerij’ branche, zoals
de provincie Noord-Brabant het omschrijft.

4

Praktische voorbeelden van verwennerij bedrijven zijn

sauna’s, beautyfarms en healthclinics. Dergelijke dienstverleners hebben ook raakvlakken met de
gezondsheidssector en de adviesbranche voor persoonlijke (geestelijke) ontwikkeling en spiritualiteit.
Om het toeristische structuur van de regio te versterken bepleit de provincie Noord-Brabant een extra
‘Kempisch sausje’: het steviger inzetten van de kleinschalige dorpen, de cultuurhistorische waarden, de
evenementen en het verenigingsleven als exponent van ‘de mens’ in het gebied.4 De raakvlakken met
de cultuursector zijn evident.
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Denk alleen al aan toneel- en muziekspektakels en beeldende

kunstvormen met de regio als inspiratiebron.
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Provincie Noord-Brabant (2001), Beleidskader toerisme en recreatie – (Ont)Spannend Brabant.
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Agri en food
In het verlengde van het voorgaande liggen kansen voor creatieve en innovatieve impulsen in de
voedingsmiddelensector. Variërend van het ontwikkelen en vermarkten van streekproducten uit de
Kempen en de Peel tot product- en marketinginnovaties in de ‘traditionele’, meer grootschalige en op
export gerichte voedingsmiddelen industrie. De Budelse brouwerij is een bestaand voorbeeld van de
eerste categorie. Naar het voorbeeld van ‘Heerlijkheid Heuvelland’
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kan een regionale organisatie

namens creatieve agrariërs en voedingsbedrijven de ontwikkeling, promotie en afzet van
streekproducten in de Kempen en de Peel bevorderen.
Binnen de laatste categorie spelen in deze regio de vlees- en de eierindustrie een prominente rol. Daar
lijken mogelijkheden voor verdergaande innovatie groter dan voor de creatieve industrie. Vooral
doordat deze bedrijvigheid sterk wordt gedreven door kostenbeheersing en productiviteitsverhoging.
Ondersteuning door bedrijvigheid in technologische innovaties sluit dan ook beter aan bij de
bioindustrie dan een door creatieve bedrijvigheid.
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Provincie Limburg / Liof (2005), Heerlijkheid Heuvelland – nieuwe markten en allianties voor toerisme in het Heuvelland.
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Bijlage A: Groei per sector per jaar, volgens het Global Economy-scenario (%)
Sector

Groei Toegevoegde

Groei

Waarde

Werkgelegenheid

Landbouw en visserij

1.5

-2.4

Voedings- en genotmiddelenindustrie

3.1

0.3

Overige industrie

1.7

-0.8

Chemische, rubber- en

3.4

-1.0

Metalektro-industrie

1.5

-2.3

Aardolie-industrie

3.5

1.2

Delfstoffenwinning

kunststofverwerkende industrie

-3.5

-5.8

Openbare Nutsbedrijven

2.2

0.9

Bouwnijverheid en –installatiebedrijven

2.5

1.2

Verhuur van en handel in onroerend goed

1.6

1.4

Handel- en reparatiebedrijven

4.1

1.0

Transport- en opslagbedrijven

5.4

1.1

Communicatiebedrijven

6.1

1.3

Bank- en verzekeringswezen

3.3

1.2

Overige tertiaire diensten

2.8

1.2

Gezondheids- en welzijnszorg

3.1

1.9

Overheid

1.6

0.1

Totale economie

2.9

0.7

Bron: CPB (Huizinga en Smid).

Bjlage B: Interviews
Drs. R.T.S.M. Harbers – is senior beleidsadviseur Economie bij het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven.
Prof. Dr. H. Kasper - is directeur van regionaal-economisch onderzoeksbureau E,til in Maastricht en is
als hoogleraar Marketing, marktonderzoek en retail management verbonden aan de Universiteit van
Maastricht.
J.P.A. Kroese – is directielid Ruimte Economie Zorg bij het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en
tevens actief als Project Manager in het samenwerkingsverband ELAT (Eindhoven Leuven Aachen
Triangle).
Drs. L. Zwiers – is algemeen secretaris bij de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) in Roermond.
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Bijlage C: Afbakening van de creatieve industrie

Bron: TNO (2004), De creatieve industrie in Amsterdam en omgeving.
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