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Kiezen of Delen

Voorwoord
Goeree-Overflakkee, kiezen of delen?

Dit rapport geeft op een heldere en toegankelijke wijze weer wat er op
sociaal, ecologisch en economisch gebied aan de hand is op ons eiland.

Ons eiland staat voor een aantal belangrijke keuzes. De ontwikkelingen

De studie levert tevens een bijdrage aan de discussie over de toekomst

op sociaal, economisch en ruimtelijk vlak in onze samenleving gaan

van Goeree-Overflakkee.

snel. Deze ontwikkelingen laten ook ons eiland niet onberoerd.
De samenstelling van de bevolking verandert. De vergrijzing vraagt

Onze dank gaat uit naar de samenstellers, maar zeker ook naar de mensen

om adequate voorzieningen, zorg en huisvesting. De agrarische sector

die vanuit hun eigen discipline in de diverse workshops met open vizier

verandert van positie en van gezicht. In de toeristisch-recreatieve sector

hebben gediscussieerd en zo een zeer waardevolle bijdrage hebben

is ruimte voor uitbreiding en kwaliteitsverhoging. De vier zelfstandige

geleverd aan de kwaliteit van dit rapport (zie bijlage voor een overzicht

gemeenten op ons eiland zijn van mening dat samenwerken, samen

van de aanwezige organisaties bij de workshops).

één visie ontwikkelen voor Goeree-Overflakkee, noodzakelijk is.
Daartoe zullen duidelijke keuzes moeten worden gemaakt.

Wij wensen u veel leesplezier en wij hopen dat de inhoud bijdraagt aan
uw visie op de toekomst van Goeree-Overflakkee.

Rabobank Goeree-Overflakkee, sinds 1 maart 2006 één Rabobank op
het eiland, is een betrokken bank. Wij willen die betrokkenheid onder
meer inhoud geven door initiatieven te ontplooien om de maatschappelijke vraagstukken in kaart te brengen en hier met elkaar antwoorden

J.A. Verhage MBA

A.H. Jongepier

op te vinden. Daarom hebben we dit rapport samengesteld.

Coöperatie adviseur

Directeur commercie

Inleiding



Inleiding
Goeree-Overflakkee is een gebied met relatief weinig economische

genuanceerd beeld te kunnen geven van een regio, is een studie van

activiteit en dynamiek. De kracht van het eiland zit ‘m vooral in de rust,

bestaande onderzoeken, beleidsdocumenten en andere rapporten

de ruimte en de openheid. Die natuurlijke kracht wordt hoog gewaar-

nodig. Om ook niet gedocumenteerde kennis over de regio te benutten

deerd door de bewoners en maakt de regio tot een mooi gebied voor

zijn drie workshops georganiseerd met ambtenaren, de lokale besturen,

wonen en recreëren. Dit beeld geldt voor veel landelijke regio’s in

ondernemers en andere stakeholders uit de regio. Tijdens de drie work-

Nederland. Maar er is ook een keerzijde. Bezien vanuit de economische

shop is gediscussieerd over respectievelijk de sociaal-culturele kwaliteiten,

kracht (of zwakte) van het gebied dreigt een neerwaartse economische

de ecologische en economische kwaliteiten van het eiland. Een over-

spiraal. Die kan leiden tot ‘slaapdorpen’ of zelfs een slapende regio waarin

zicht van de aanwezigen bij de workshops vindt u in de bijlage.

dynamiek ver te zoeken is.
Meer uitleg over de Triple P methodiek leest u in het hoofdstuk
Om Goeree-Overflakkee geen slaapeiland te laten worden, is aandacht

‘De Triple P methode’. In drie daaropvolgende hoofdstukken behandelen

voor de economie nodig. In deze studie wordt daarom gezocht naar

we de drie kwaliteiten. Daarnaast staat in elk hoofdstuk een thema

mogelijkheden om de economie van het eiland een impuls te geven.

centraal. Die thema’s hebben elk een sterke relatie met de betreffende

Maar wel met de natuurlijk waarden in het achterhoofd. Dat is een

kwaliteit, maar ook met de andere kwaliteiten, en hebben elk een

kracht die het eiland niet mag verliezen en, zoals blijkt uit deze studie,

economisch belang. Hoofdstuk een gaat over de sociaal-culturele kwaliteit

die de economie juist goed kan gebruiken (lees níet: verbruiken).

(people) en onderzoekt hoe ‘het wonen’ een impuls kan geven aan de
economie. In hoofdstuk twee wordt naast de ecologische kwaliteit

In de studie wordt Goeree-Overflakkee op drie kwaliteiten onderzocht.

(planet) ingegaan op het economische belang van de landbouw voor

Dit zijn de sociaal-culturele kwaliteit, de ecologische kwaliteit en de

het eiland. Hoofdstuk drie behandelt de economische kwaliteit (profit)

economische kwaliteit, oftewel people, planet en profit. Samen vormen

van Goeree-Overflakkee en analyseert (het economische belang van)

deze kwaliteiten Triple P, een maat voor duurzaamheid in een gebied.

de sector toerisme & recreatie. Tot slot wordt in hoofdstuk vier de

De zogenoemde Triple P monitor, gevuld met reeksen datamateriaal,

balans opgemaakt van de drie kwaliteiten en worden de belangrijkste

vormt de kwantitatieve basis van dit onderzoek. Om echter een

conclusies beschreven.
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De Triple P methode
Wat is Triple P?

steeds vaker onderwerp van (politieke) discussies en komen steeds
vaker voor in beleidsstukken van overheden en jaarverslagen van bedrijven.

Onze samenleving verandert voortdurend.
Maatschappelijke trends leiden ertoe dat opvattingen van en over individuen, overheden en
bedrijven veranderen door de tijd. In de afgelopen
decennia zijn de meningen over de gevolgen van
economische activiteiten bijvoorbeeld verscherpt.
Veel meer dan vroeger worden ondernemingen
bekritiseerd op hun economisch handelen, zowel
nationaal als internationaal. Zij worden daardoor
gestimuleerd om ethisch, of maatschappelijk
verantwoord, te ondernemen. Met andere woorden:
van bedrijven wordt verwacht dat zij bij hun
economische activiteiten rekening houden met
hun omgeving, in de brede zin van het woord.

Het zijn zeer complexe begrippen die door tal van instellingen op
verschillende manieren worden ingevuld. Het is daarom van belang om
een duidelijke afbakening te geven van de manier waarop wij ze hier
interpreteren. In deze studie definiëren we leefbaarheid als volgt.
Leefbaarheid is de mate waarin een gebied haar bewoners in staat stelt
vorm te geven aan hun leefkwaliteit. Leefbaarheid heeft dus betrekking
op de kwaliteit van de leefomgeving in een bepaald gebied op dit
moment. Het gaat om het ‘hier en nu’. Duurzaamheid gaat een stap
verder. Naast het ‘hier en nu’ heeft duurzaamheid ook betrekking op het
‘daar en later’. Met andere woorden: bij duurzaamheid speelt de kwaliteit
van de leefomgeving in andere gebieden en voor toekomstige generaties
ook een rol. Zowel de ruimtelijke als de tijdsdimensie worden in het begrip
‘duurzaamheid’ dus breder opgevat. Duurzaamheid is leefbaarheid voor
iedereen (hier en daar), zowel in het heden als in de toekomst (nu en later).

De Triple P monitor
In deze studie meten we met behulp van de Triple P monitor de duurzaamheid van Goeree-Overflakkee. Alvorens in detail in te gaan op de
uitkomsten van de monitor, leggen we hier eerst uit volgens welke

Leefbaarheid en duurzaamheid

methodiek we dat doen.

De kritische blik op economische activiteiten is het gevolg van een
groeiend besef van het belang van onze leefomgeving. De meeste

De Triple P monitor is het instrument waarmee we in deze studie invulling

mensen willen in een mooie omgeving wonen met voldoende voor

geven aan de begrippen leefbaarheid en duurzaamheid. Triple P is

zieningen, het liefst in de buurt van het werk. In deze context zijn ‘leef-

afkomstig van de term ‘Triple Bottom Line’, waarmee John Elkington

baarheid’ en ‘duurzaamheid’ kernbegrippen geworden. Ze zijn dan ook

in zijn boek Cannibals with Forks verwijst naar de maatschappelijke,

Triple P
People - sociaal-cultureel

Planet - ecologisch

Profit - economisch

Sociale cohesie

Milieuverontreiniging

Intensiteit van de economie

Veiligheid en gezondheid

Natuur en landschap

Kracht van het bedrijfsleven

Woonklimaat

Ondernemingsklimaat
Sociaal-economische welvaart

De Triple P methode



ecologische en economische verantwoordelijkheid van ondernemingen.

Een vergelijking zonder waardering

Volgens de Triple P monitor bestaat de kwaliteit van de leefomgeving

De score voor een indicator is dus de waarde van de indicator voor een

uit drie deelkwaliteiten, te weten de sociaal-culturele, de ecologische en

bepaalde regio ten opzichte van de gemiddelde waarde van alle regio’s.

de economische kwaliteit, oftewel ‘People, Planet en Profit’. Samen vormen

In de Triple P monitor waarderen we die score niet met een rapportcijfer

deze kwaliteiten Triple P. De drie kwaliteiten zijn samengesteld uit clusters.

of een ‘goed’ of ‘slecht’. Eerder spreken we van ‘beter’ of ‘slechter’ dan het

People, Planet en Profit bestaan uit respectievelijk drie, twee en vier

gemiddelde. Immers, als de gemiddelde werkloosheid 20 procent bedraagt

clusters. De gedachte is dat alle factoren die de kwaliteit van de leef

en in een bepaalde regio 15 procent dan levert dat een goede score op,

omgeving bepalen, zijn toe te delen aan één van deze negen clusters.

maar desalniettemin is een werkloosheidscijfer van 15 procent erg hoog.

Op de vorige pagina vindt u een overzicht van de kwaliteiten en bijbeOngewogen indicatoren

horende clusters.

De score van een cluster is het ongewogen gemiddelde van de scores
Van indicatoren naar Triple P

van de afzonderlijke indicatoren. De indicatoren tellen dus allemaal

De Triple P monitor meet de duurzaamheid met behulp van indicatoren.

even zwaar mee in de berekening. De scores voor de clusters worden

Elk van de hierboven genoemde clusters bestaat uit een aantal indicatoren

op hun beurt ongewogen gemiddeld tot de score voor een kwaliteit.

die samen de score van de cluster bepalen. Dit werkt als volgt. Elke indi-

En de uiteindelijke score voor Triple P is het gemiddelde van de drie

cator heeft een waarde voor de betreffende regio. In de cluster ‘intensi-

kwaliteiten. Er zijn redenen om aan te nemen dat de ene indicator meer

teit van de economie’ is bijvoorbeeld de indicator ‘bedrijvendichtheid’

zegt over de duurzaamheid dan de andere. Het proces dat tot een

opgenomen. De waarde van die indicator is het aantal bedrijven per vier-

weging van de indicatoren leidt, is echter zeer gecompliceerd en per

kante kilometer. Die waarde berekenen we voor Goeree-Overflakkee en

definitie arbitrair. Het belang van een bepaalde indicator hangt namelijk

Nederland en vergelijken die met elkaar. Het resultaat hiervan is een

sterk af van de lezer. Voor een productieonderneming is de luchtkwaliteit

boven- of ondergemiddelde score voor Goeree-Overflakkee. Dit doen

wellicht van minder belang dan voor een atletiekvereniging. Daarom

we voor elke indicator. De score voor een bepaalde cluster is de gemid-

wordt een dergelijke weging in deze monitor niet gemaakt. De lezer kan

delde score van alle indicatoren in die cluster. Vervolgens worden de

zelf bepalen hoe belangrijk de indicator voor hem of haar is.

scores van de clusters gemiddeld om de score voor de betreffende
kwaliteit te bepalen. De finale score voor Triple P is het gemiddelde van
de scores van de drie kwaliteiten. Een compleet overzicht van de
indicatoren is opgenomen in de bijlagen.

Triple P monitor, van indicatoren naar Triple P

Indicatoren

Clusters

Kwaliteiten

Triple P
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1. People
In de Triple P methode staat People voor de
sociaal-culturele kwaliteit in een gebied.
Daarmee bedoelen we de mate waarin een
gebied haar bevolking een leefbare leefomgeving
biedt op sociaal-cultureel vlak. Omdat het om
sociaal-culturele kenmerken gaat, is dat onder
meer afhankelijk van het gedrag van de bevolking
zelf. Daarom laten we hier eerst zien welke
ontwikkeling de bevolking de afgelopen periode
door heeft gemaakt, hoe de bevolking is
opgebouwd en wat we in de toekomst aan
bevolkingsontwikkeling kunnen verwachten.

Nederland met 2 procent, terwijl de bevolking op het eiland met 2 procent
steeg ten gevolge van de binnenlandse migratie (ruim 900 mensen).
Die groei komt overigens vrijwel geheel voor rekening van gemeente
Middelharnis, de meest stedelijke van de vier (figuur 1.3). De herkomt en
richting van de migratie is overigens ook opvallend. De immigranten in
de afgelopen tien jaar (circa 10.400 mensen) waren voor 72 procent
afkomstig uit Zuid-Holland, terwijl van alle emigranten in die periode
(circa 9.500) slechts 55 procent voor die regio koos. Voor emigranten zijn
ook Zeeland (10 procent) en Noord-Brabant (13 procent) belangrijke
vestigingsgebieden.
Figuur 1.1 Bevolkingsontwikkeling
index: 1975 = 100
125
120
115

1.1 De bevolking

110

Goeree-Overflakkee

105

Nederlands platteland

Sinds 1975 is de bevolking op Goeree-Overflakkee met 25 procent

100

Nederland
75

gegroeid, van 38.000 tot 47.500 inwoners. Daarmee telt het eiland minder

85

95

05

Bron: CBS

dan 200 mensen per vierkante kilometer en behoort de regio volgens
de definitie van het CBS tot de niet stedelijke gebieden of het

Figuur 1.2 Samenstelling van de bevolkingsontwikkeling
1995-2005, in procenten

Nederlands platteland1. De gemeente Middelharnis is in die zin een
uitzondering. Met zo’n 300 mensen per vierkante kilometer behoort ze tot
de weinig stedelijke gemeenten en is bovendien met 17.500 inwoners

4

veel groter dan de andere drie gemeenten. Op gemeente Oostflakkee

3

na groeide het aantal inwoners in de afgelopen dertig jaar meer dan

2

Natuurlijke aanwas

landelijk en meer dan in andere plattelandsgebieden. Met name

1

Binnenlands

gemeente Goedereede kende een forse stijging van het aantal inwoners.

0

migratiesaldo

In de afgelopen drie jaar was de bevolkingsgroei op Goeree-Overflakkee

-1

Buitenlands

echter lager dan landelijk.

-2

migratiesaldo

-3
Goeree-Overflakkee

Uit figuur 1.2 blijkt dat de samenstelling van de bevolkingsgroei op

Platteland

Nederland

Bron: CBS

Goeree-Overflakkee nogal afwijkt van de ‘standaard’. De natuurlijke
aanwas (per saldo 1.400) en de buitenlandse migratie (per saldo 300)
zijn relatief laag, terwijl het binnenlands migratiesaldo juist bijzonder

1

hoog is. Tussen 1995 en 2005 daalde de plattelandsbevolking in

Wanneer dit lager is dan 500, dan wordt gesproken van een niet-stedelijk gebied (CBS).

De stedelijkheid van gebieden is gebaseerd op de omgevingsadressendichtheid.

People



Figuur 1.3 Migratie per gemeente
1995-2005

verwachting zelfs sneller stijgen dan landelijk en veel sneller dan op het

6.000

inwoners vanaf 2020 gaan dalen. Dit geldt ook voor de rest van

totale platteland in Nederland (figuur 1.5). Waarschijnlijk zal het aantal

4.000

Nederland, maar de afname begint eerder en is heviger op

2.000

Goeree-Overflakkee. Dit heeft te maken met de bevolkingsopbouw van

0

de regio. Naar verwachting zal de vergrijzing op Goeree-Overflakkee

-2.000

Vestiging

-4.000

Vertrek

zich in de toekomst sterker voordoen dan in Nederland als geheel.

Saldo

-6.000
Dirksland

Figuur 1.4 Migratie naar leeftijd Goeree-Overflakkee
1995-2005

Goedereede Middelharnis Oostflakkee

4.000

Bron: CBS

Vestiging

3.000

Een veel voorkomend probleem op het platteland is het vertrek van

2.000

jongeren, of jong volwassenen. Zij vormen een bron van arbeid, maken

1.000

Vertrek

Saldo

0

gebruik van voorzieningen, zorgen voor dynamiek en zijn daarom
belangrijk voor de economie. Figuur 1.4 toont de migratie in de periode

-1.000

van 1995 tot 2005 per leeftijdsklasse. De meeste dynamiek vindt plaats

-2.000

in de klasse van 15 tot 35 jaar. Veel mensen in deze groep verhuizen

-3.000

voor hun opleiding, hun werk en/of omdat ze kinderen krijgen. In de

-4.000

leeftijd van 15 tot 25 jaar, de enige leeftijdscategorie met een vertrek-

-5.000
0-14

overschot, verhuizen veel jongeren voor hun opleiding en hun werk van

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

Bron: CBS

het eiland naar de regio Rotterdam. Per saldo verlieten ruim duizend
mensen uit deze leeftijdsgroep de regio. In de leeftijdsgroep van 25 tot

Figuur 1.6 geeft de leeftijdsopbouw weer van de bevolking op

35 jaar vertrokken ook veel mensen van het eiland. De emigratie in deze

Goeree-Overflakkee en vergelijkt dat met Nederland in verschillende

leeftijdscategorie werd echter meer dan gecompenseerd door immi-

jaren. De bevolkingsopbouw in 2005 verschilt niet veel van die van heel

granten. Het is goed mogelijk dat een deel van deze immigranten

Nederland. Naar verwachting zal het aandeel van 65-plussers in de

terugkeert naar het eiland na hun studie of na het krijgen van kinderen.

bevolking de komende decennia fors toenemen. Dit is een landelijke

In elk geval is het belangrijk om te zien dat veel jong volwassenen de

trend, maar deze zet op Goeree-Overflakkee sterker door. In 2040 is naar

regio verlaten, maar dat ook veel van hen de regio in komen. Ondanks

verwachting 28 procent van de bevolking op het eiland 65 jaar of

het vertrek van jongeren blijkt Goeree-Overflakkee voor jong volwassenen

ouder, in heel Nederland is dat 23 procent.

een aantrekkelijk woongebied te zijn.
Volgens prognoses zal het aantal inwoners van Goeree-Overflakkee
grofweg de komende 15 jaar blijven groeien2. Ondanks de stagnatie
van de afgelopen drie jaar, geven prognoses aan dat die groei naar

2

Het prognose model van Primos houdt rekening met de natuurlijke bevolkingsontwikkeling

(door geboorte en sterfte), de buitenlandse migratie en de binnenlandse migratie. Bij de
binnenlandse migratie wordt ook rekening gehouden met de werkgelegenheidsontwikkelingen
en het woningbouwbeleid.

Kiezen of Delen



Figuur 1.7 De sociale cohesie op Goeree-Overflakkee

Figuur 1.5 Prognose bevolkingsgroei
2005-2040
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Figuur 1.6 Prognose bevolkingsopbouw
2005-2040, in procenten
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bezoek brengen aan het café en minder actief zijn binnen verenigingen,

20
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maar op de overige onderwerpen scoort de regio beter dan gemiddeld.

65+

Zo hebben de eilandbewoners over het algemeen relatief vaak contact

0
2005 2020 2040

2005 2020 2040

Goeree-Overflakkee

Nederland

Bron: Primos

In de volgende drie paragrafen wordt het Triple P model uitgewerkt

met buurtbewoners (figuur 1.8).
Figuur 1.8 Contacten in de buurt
2002, % huishoudens met veel contact met buurtbewoners

voor de clusters van people, de sociaal-culturele kwaliteit. Dit zijn de

60

‘sociale cohesie’, ‘veiligheid en gezondheid’ en het ‘woonklimaat’.

55

Nederland

50

1.2 Sociale cohesie
People, oftewel de sociaal-culturele kwaliteit, van Goeree-Overflakkee is
opgebouwd uit drie clusters. De eerste cluster, ‘sociale cohesie’, verwijst
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Bron: WBO 2002

naar de deelname aan maatschappelijke instituties en de sociale con-

In dat opzicht verschilt Goeree-Overflakkee behoorlijk van overig Zuid-

tacten die mensen met elkaar onderhouden.

Holland en lijkt het eiland ‘dichter bij’ Zeeland te liggen. Het kerkbezoek,
dat op het eiland zeer frequent plaatsvindt, speelt ook een grote rol bij

De manier waarop mensen met elkaar omgaan en deelnemen aan het

de sociale cohesie. Een derde van de bevolking zegt meer dan twee

maatschappelijk proces verschilt sterk binnen Nederland. Zo staan de

keer per maand naar de kerk te gaan (slechts 17 procent in heel

inwoners van de Randstad over het algemeen bekend om hun sterke

Nederland). Ook de verkiezingsopkomst is relatief hoog. Bij de Tweede

mate van individualisering, terwijl de bewoners in de landelijke gebieden

Kamer verkiezingen in 2003 ging 85 procent van alle stemgerechtigden

meer waarde hechten aan activiteiten binnen sociale structuren.

naar de stembus (80 procent in heel Nederland). De opkomst was met

People



89 procent het hoogst in gemeente Goedereede. Het CDA en de PvdA

Goeree-Overflakkee scoort beter dan gemiddeld op deze cluster.

waren de grootste partijen met respectievelijk 30 en 21 procent van de

Het eiland komt op de meeste onderwerpen goed uit de bus, met een

stemmen. Maar veel opvallender is het belang van de SGP. In heel

drietal positieve uitschieters. Zo zegt op Goeree-Overflakkee 17 procent

Nederland kreeg die partij slechts anderhalf procent van de stemmen

van de inwoners last te hebben van langdurige ziekten, terwijl dat in

terwijl maar liefst 15 procent van de bevolking op Goeree-Overflakkee

heel Nederland 21 procent is. Ook het gevoel over de eigen gezondheid

de partij steunde.

is veel beter dan gemiddeld. Beide uitkomsten zijn opvallend, omdat
het aandeel van ouderen in de bevolking hoger dan landelijk is (dit

Figuur 1.9 Huishoudenssamenstelling
prognose, in procenten

verklaart het relatief hoge sterftecijfer). Over het algemeen daalt de
gezondheid naarmate mensen ouder worden. Bovendien is het aanbod
Alleenstaand

van zorgdiensten op Goeree-Overflakkee benedengemiddeld. Op basis
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Samenwonend
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Figuur 1.11 Aanbod van zorgdiensten per inwoner op Goeree-Overflakkee
2005, index: Nederland = 100
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Ten slotte noemen we het relatief lage aantal alleenstaanden, weer

80

gegeven in figuur 1.9. Het aantal alleenstaanden is lager in landelijke
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gebieden en dat geldt ook voor Goeree-Overflakkee. Volgens prognoses

40

zal hun aandeel in het totaal aantal huishoudens in de toekomst wel
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stijgen, uitgaande van een verdere individualisering in Nederland. Naar
verwachting blijft het aandeel echter onder het landelijk gemiddelde.
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0
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1.3 Veiligheid en gezondheid

Figuur 1.11 toont het aanbod van zorgdiensten op Goeree-Overflakkee

De tweede cluster van de sociaal-culturele kwaliteit van Goeree-

gezet, zodat de figuur ook een vergelijking met het landelijk gemiddelde

Overflakkee is ‘veiligheid en gezondheid’. Deze cluster meet de mate

maakt. Ter illustratie: het aantal ziekenhuisbedden per inwoner is op

waarin de bewoners veilig en gezond (kunnen) leven in hun leef

Goeree-Overflakkee ongeveer even groot als in heel Nederland, maar

omgeving. Dat hangt onder meer af van het aanbod van zorgdiensten,

veel groter dan op het totale Nederlandse platteland. In vergelijking met

en het Nederlands platteland. Nederland als geheel is daarbij op 100

criminaliteit en de verkeersveiligheid.

Nederland scoort Goeree-Overflakkee benedengemiddeld, op het relatieve aantal wijkverpleegkundigen na. In vergelijking met andere platte-

Figuur 1.10 Veiligheid en gezondheid op Goeree-Overflakkee
People

landsgebieden is het aanbod van zorgdiensten echter niet slecht, of
zelfs veel beter.

Veiligheid en gezondheid
Geweldsdelicten & vernielingen

Over het algemeen zijn de meer landelijke gebieden in Nederland veiliger

Verkeersveiligheid

in termen van criminaliteit. Zo ook Goeree-Overflakkee (figuur 1.12),

Veiligheidsgevoel

Het aantal delicten per 1.000 inwoners op het hele eiland was in 2005

Sterftecijfer

ongeveer 24 en daarmee veel lager dan landelijk. In vergelijking met de

Wachtlijsten

gemiddelde criminaliteit op het platteland scoort Goeree-Overflakkee,

Langdurig ziek

op Dirksland na, echter slecht. Dat heeft vooral te maken met gewelds-

Ervaren gezondheid

delicten. In alle vier de gemeenten op het eiland is het aantal gewelds-

negatieve score
Bron: Rabobank

waardoor het veiligheidsgevoel van de inwoners relatief hoog is.

Zorgaanbod

gemiddeld

positieve score

delicten per inwoner ongeveer twee maal zo hoog als gemiddeld op
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het platteland. Desondanks zijn het de delicten met betrekking tot
vervoermiddelen, vooral autovernielingen en auto-inbraken, die het
meest voorkomen op het eiland.

Geweld

40

Overige

Vervoermiddelen

Nederland

Stedelijk
Centrum dorps

Platteland

Figuur 1.12 Aantal delicten per 1.000 inwoners
2005
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Figuur 1.14 Aandeel van woonmilieus
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Het aanbod van horecavoorzieningen is vergelijkbaar met dat in heel

10

Nederland. De verschillen binnen de regio zijn echter groot.

0

De gemeente Goedereede beschikt over een horeca aanbod dat, ten
Dirksland Goedereede Middelharnis Oostflakkee Nederlands Nederland
platteland

opzichte van de eigen bevolking, maar liefst twee keer zo hoog is als
landelijk. Vooral het aantal cafés is erg groot. Dit heeft te maken met het

Bron: AD Misdaadmeter

toeristische karakter van de gemeente, waarover u meer leest verderop
in dit rapport. Dat het aanbod van winkelvoorzieningen bovengemiddeld

1.4 Woonklimaat

is op het eiland, is ook opvallend voor een landelijk gebied. Het zijn de

Het woonklimaat, of de woonomgeving, is de derde cluster die de

een groot aanbod in respectievelijk de segmenten ‘mode en luxe’ en

sociaal-culturele kwaliteit op Goeree-Overflakkee meet. De woning-

‘artikelen voor in en om het huis’.

gemeenten Goedereede en Middelharnis die hieraan bijdragen, met

markt in het algemeen is een belangrijk thema in deze studie en zal
verderop in dit rapport uitvoerig worden behandeld.

In positieve zin springt met name de hoge tevredenheid met de woonomgeving in het oog. Die woonomgeving bestaat uit verschillende

Figuur 1.13 Het woonklimaat op Goeree-Overflakkee

woonmilieus (figuur 1.14). Het beeld van de figuur komt goed overeen

People

met de indruk die men krijgt tijdens een autorit over Goeree-Overflakkee.

Woonklimaat

Stedelijke woonmilieus komen op het eiland niet voor. Vooral de dorpse

Achterstandswijken

woonmilieus zijn sterk vertegenwoordigd, alsook de perifeer gelegen

Vraagdruk woningmarkt

landelijke gebieden. Door de rust en openheid is men in landelijke

Tevreden woonomgeving

gebieden over het algemeen meer tevreden met de woonomgeving.

Onderwijsvoorzieningen

Niet voor niets verruilen veel gezinnen de stedelijke centra voor een

Sportterreinen

minder stadse omgeving. In figuur 1.15 is dit onderwerp verder belicht.

Horecagelegenheden

Maar liefst de helft van de bevolking op Goeree-Overflakkee geeft aan

Winkelvoorzieningen

buitengewoon tevreden te zijn met de woonomgeving, aangevuld met

Cultureel aanbod

43 procent die zeer tevreden is. Daarmee scoort de regio ruim boven
negatieve score

gemiddeld

positieve score

Bron: Rabobank

het landelijk gemiddelde, maar ook hoger dan het gemiddelde van de
niet-stedelijke gebieden in ons land.

Op de meeste deelindicatoren van de cluster scoort Goeree-Overflakkee
bovengemiddeld. De negatieve uitschieter geldt voor de meeste landelijke

Het is bekend dat wonen een belangrijke sociale drager is van

gebieden. In die gebieden is het aanbod van culturele voorzieningen,

Goeree-Overflakkee, getuige figuur 1.15. Voor veel inwoners is het

zoals musea, bioscopen en theaters, beperkt. Daarvoor is men veelal op

woongenot een belangrijke reden om daar te gaan wonen. In de meer

de meer stedelijke centra aangewezen.

stedelijke gebieden hebben de inwoners vaak de werklokatie als motief.

People

De rust en de ruimte worden zeer positief ervaren en leiden tot een

betrekken, geven zij ook een impuls aan de regionale economie. Zij

hoge waardering van de leefbaarheid. Mede daardoor is het eiland

spenderen geld aan voeding, kleding, ontspanning, zorg, enzovoorts.

een forensenregio. Dagelijks pendelen een kleine 6.000 mensen de

Deze effecten zijn wel structureel. Bovendien zijn er naast de directe

regio uit, vooral richting Rotterdam, maar liefst een derde van de

effecten van de bouw en de consumptie ook indirecte effecten. Het

werkzame beroepsbevolking.

verdiende geld wordt immers opnieuw uitgegeven.
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Vaak wordt beweerd dat woningbouw en de daarmee gepaard gaande
Figuur 1.15 Tevredenheid met de woonomgeving
2002, in procenten

immigratiestroom het voorzieningenniveau in kleine kernen op pijl kan

100

en concentratie van detailhandel niet kunnen worden tegengegaan.

80

houden. Uit onderzoek blijkt echter dat hiermee de schaalvergroting
‘Er valt niet tegenop te bouwen’ (Van Dam et al, 2003).

60
40

Over de grootte van de economische effecten van wonen bestaat veel
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GoereeOverflakkee

Nederlands
platteland

Zeer tevreden

discussie. In 1999 verscheen een onderzoek naar de effecten van wonen

Buitengewoon tevreden

in het landelijk gebied in Zeeland. Daaruit blijkt dat één woning 0,3 full-

Nederland

Bron: WBO 2002

time arbeidsplaatsen genereert en jaarlijks ruim € 17.000 aan regionaal
inkomen oplevert, in het eerste jaar zelfs ruim € 25.000 (Buckers, 1999).
Uit vervolgonderzoek blijkt dat deze cijfers te strikt zijn en afhankelijk
van veel factoren. Zo is het effect afhankelijk van de vraag of een nieuwe

1.5 Wonen als economische drager

woning wordt bezet door een huishouden van binnen of van buiten de

Vaak wordt beweerd dat wonen en economische activiteiten met elkaar

Het werkgelegenheidseffect verschilt daardoor per situatie en ligt volgens

in conflict zijn. Economische activiteiten verstoren de rust in een gebied,

de onderzoekers tussen de 0,1 en 0,3 arbeidsplaatsen per woning.

regio en van het exacte inkomen en uitgavepatroon van dat huishouden.

en daarmee het woongenot. Vooral in landelijke gebieden, waar wonen

Hierdoor gaat de ‘drie-is-één-regel’ (drie woningen leveren één arbeids-

vaak de boventoon voert, stuiten beleidsmakers en bedrijven vaak op

plaats op) niet altijd op (Buckers et al, 2005). De werkelijke economische

weerstand wanneer zij het gebied een economische impuls willen

effecten zijn dus moeilijk voorspelbaar. Voorop staat echter dat het

geven. In veel gevallen verstoren deze economische activiteiten

wonen, of de woningmarkt, van economisch belang is.

inderdaad het woon- en leefklimaat. Veel economische activiteiten
‘passen’ nu eenmaal niet bij een rustige, natuurrijke woonomgeving.

Landelijk wonen nabij stedelijk gebied in trek

Maar dat betekent niet dat een prettig woon- en leefklimaat van een

Woningen op het Nederlandse platteland zijn schaars. Er worden slechts

gebied niet gepaard kan gaan met economische ontwikkeling. Er zijn

mondjesmaat woningen aan de voorraad toegevoegd, terwijl de vraag

voldoende economische activiteiten die de woonomgeving niet of

naar woningen in die gebieden hoog is. Dit komt onder meer door

nauwelijks beïnvloeden. Te denken valt aan kleinschalige zakelijke en

beleidsrestricties, die ervoor moeten zorgen dat het landelijk gebied

persoonlijke dienstverlening als accountancykantoren en adviesbureaus,

niet verstedelijkt. Ondanks de restricties is de vraag naar wonen in lande

of aan de later in deze studie besproken toeristische en recreatieve sector.

lijke gebieden groot en zal deze in de komende periode naar verwachting
verder toenemen. De druk op de woningmarkt is hierdoor groot en

Een economische drager die echter vaak wordt vergeten is het wonen

drijft de huizenprijzen op het Nederlandse platteland omhoog, vooral in

zelf. Het wonen zelf geeft namelijk een impuls aan de economie.

de bereikbare plattelandsgebieden in de buurt van de Randstad.

De economische effecten hebben deels te maken met de bouw van

Hierdoor is het wonen op het platteland in toenemende mate voor

de woning. Hiervan profiteren veel marktpartijen, zoals makelaars,

behouden aan de rijkere huishoudens. In veel gebieden is dit ook voor

notarissen en aannemers. Deze effecten zijn eenmalig en eindigen als

de lokale bevolking een probleem. Zij worden ‘uit de markt geprijsd’

de woning wordt opgeleverd. Wanneer huishoudens nieuwe woningen

door nieuwkomers en krijgen zo weinig kans om een woning te
bemachtigen (Van Dam et al, 2003).

12

Kiezen of Delen

Figuur 1.16 Gemiddelde vraagdruk
1990 - 2002

zien dat de vraagdruk op Goeree-Overflakkee in zowel het koop- als het

2,0

Nederland is vooral groot in het huursegment. Dit heeft vooral te

huursegment groter is dan in heel Nederland. Het verschil met

1,5

maken met het lage aanbod van huurwoningen. De (eengezins-)koop-

1,0

woningen zijn erg populair op het eiland. In dit segment is de vraag het

0,5
0
Totaal

Koopwoningen

Goeree-Overflakkee

grootst en het aanbod beperkt. Wel moet worden gezegd dat de vraag-

Nederland

druk in het koopsegment in de jaren 1990, 1994 en 1998 veel groter

Huurwoningen

Bron: WBO 1990-2002

Ook op Goeree-Overflakkee is de vraag naar woningen groot en het

was dan in 2002. In de publicatie ‘Regionale Contourenvisie
Goeree-Overflakkee’ van het ISGO (2005) vind u een nauwkeurige
beschrijving van de woningmarkt per gemeente.

aanbod beperkt. Dat leidt tot een hoge vraagdruk op de woningmarkt3.
In de periode van 1990 tot 2002 was de vraagdruk op Goeree-Overflakkee

Bovenstaande houdt in dat woningbouw op Goeree-Overflakkee een

gemiddeld maar liefst 1,9 (figuur 1.16). Dat wil zeggen dat er voor elke

economische impuls lijkt te kunnen geven. De te bouwen woningen

vrijgekomen woning bijna twee gegadigden zijn. In Nederland als

kunnen gemakkelijk worden verkocht. Anderzijds kan woningbouw zorgen

geheel was de vraagdruk in die periode ongeveer 1,4. De figuur laat

voor verstoring van de natuurlijke waarden en is het de vraag of
woningbouw in de woningvraag van de eigen bevolking voorziet of
juist overkanters aantrekt. De balans tussen people, planet en profit

Box 1.1 Landgoederen; een combinatie
van wonen en natuurbehoud

verre men het wonen kan en wil benutten om de economie een impuls

De Provincie Zuid-Holland stimuleert het landelijk wonen en heeft de

te geven met het behoud van de natuurlijke waarden in het achter-

regeling omtrent het toekennen van nieuwe landgoederen verruimd.

hoofd. Aan het einde van dit hoofdstuk komen we daarop terug.

moet daarom niet uit het oog worden verloren. Het is de vraag in hoe-

Deze regeling houdt in dat nieuwe landgoederen in principe kunnen
worden gerealiseerd buiten recreatief terrein en natuurgebieden.

1.5.1 Voor wie?

Er dient wel aantoonbaar sprake te zijn van een grote ruimtelijke

Eenmaal gekozen voor meer woningbouw ter bevordering van de

kwaliteitsverbetering, waarbij de aanwezige waarden worden versterkt.

economische draagkracht van het gebied, doet zich een tweede vraag

De minimale omvang van een landgoed is 5 hectare, waarvan 20%

voor. Wat is de doelgroep? Huishoudens met een verschillende samen-

mag worden bebouwd. Minimaal 90% van het landgoed moet voor

stelling, leeftijd en inkomen hebben verschillende woonwensen.

het publiek toegankelijk zijn en worden ingericht met groene en/of

Bovendien leveren zij een verschillende bijdrage aan de economie door

blauwe functies. De recreatieve functies op het landgoed hebben een

verschillen in uitgavepatroon en door verschillen in behoeften.

extensief karakter. De eigenaar is verplicht het beheer van het landgoed, overeenkomstig verordeningen van de Provincie, op zich te

Bouwen voor de ‘rijken’ geeft een grote economische impuls

nemen. Zo kan deze rood-voor-groen regeling de band tussen

Puur bezien vanuit het oogpunt van de economische bijdrage, lijken in

woningbouw en landschapsontwikkeling garanderen (Provincie

eerste instantie de huishoudens met een hoog inkomen van buiten de

Zuid-Holland, 2006).

regio de aangewezen doelgroep. Zij hebben meer te besteden aan de
woning en geven doorgaans meer geld uit. Het creëren van landgoederen

De vraag is wat landgoederen voor Goeree-Overflakkee kunnen

(zie box 1.1) past hier goed bij. Bovendien trekt het bouwen van dure

opleveren? Door de rood-voor-groen regeling toe te passen, kan

woningen veelal mensen van buiten de regio. Nieuwe bewoners betekent

versterking van de landschapswaarde gecombineerd worden met

extra inkomsten. Wanneer een nieuwe woning door iemand uit de regio

landelijk wonen. De vergroting van de landschapswaarde komt ten

wordt bezet, bijvoorbeeld door iemand die ‘het ouderlijk huis’ verlaat, is

goede aan alle inwoners en bezoekers, aangezien het overgrote deel

deze impuls kleiner.

van het gebied openbaar zal zijn. Daarnaast past het landelijk wonen
in het profiel van Goeree-Overflakkee als aantrekkelijk woongebied.
Het vormen van een eilandelijke visie over hoe deze regeling moet
worden toegepast en welke impact deze kan hebben op het buitengebied is nodig. Om tot een eenduidige visie en beleid te komen is
samenwerking tussen de vier eilandgemeenten noodzakelijk.

3

De vraagdruk is afgeleid uit het Woningbehoefte Onderzoek van VROM. De vraagdruk

wordt hierin gedefinieerd als de vraag naar woningen ten opzichte van het aanbod van
woningen. De vraag en het aanbod worden gevormd door de woningen van huishoudens
die aangeven binnen twee jaar te willen verhuizen.

People
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Er kleeft echter een aantal kanttekeningen aan de ‘werving’ van deze

andere regio’s en dat geldt in sterke mate voor landelijke gebieden nabij

groep nieuwkomers. Veel van hen werken in de Randstad, met name in

een grootstedelijke regio. Wanneer men woonruimte wil bieden voor

Rotterdam, en pendelen dus dagelijks heen en weer. Deze pendel heeft

starters uit de eigen regio ontkomt men er dus niet aan om ook starters

ten eerste een negatieve uitwerking op het milieu. Vooral de N57 en de

woningen te bouwen voor deze specifieke groep.

N59 krijgen te maken met meer drukte. Ten tweede kunnen vraagtekens
worden gezet bij de bestedingseffecten. Veel pendelaars doen hun

Ook hier geldt dat ervoor gezorgd moet worden dat starters uit de

boodschappen bijvoorbeeld onderweg van hun werk naar huis.

eigen regio voor deze woningen in aanmerking komen. Het behouden

Bovendien hebben zij minder sociale binding met het eiland, waardoor

van starters uit de eigen regio is van belang omdat deze groep meer

ze eerder geneigd zijn om hun geld buiten de regio te spenderen. In

binding heeft met het eiland. Een grotere binding zorgt ervoor dat zij

welke mate dit het geval is, is moeilijk te becijferen en deels speculatief.

meer geneigd zijn om werk te zoeken op het eiland en hun geld op het

Het weerlegt daarom ook niet in zijn geheel de pluspunten van het

eiland uit te geven. Het behouden van jongeren zorgt daarnaast voor

trekken van ‘nieuwe welgestelde bewoners’ naar Goeree-Overflakkee,

een diverse en gezonde arbeidsmarkt en maakt het eiland aantrekkelijker

maar is hierop vooral een nuancering.

voor bedrijven. Uiteraard is dit deels een kip-ei-probleem; de bedrijven
komen pas als er voldoende arbeidspotentieel is en de werknemers

Jongeren geven ook een impuls aan de arbeidsmarkt

komen pas als er werk is. Om die reden is het de vraag of het behoud

Een alternatief of aanvulling hierop is bouwen voor de eigen bevolking.

van jongeren op Goeree-Overflakkee een haalbare zaak is, zelfs wanneer

Jongeren, of starters op de woningmarkt, vormen in dat opzicht een

er betaalbare woningen beschikbaar komen. Vanwege werk en opleiding

veelgenoemde doelgroep. In heel Nederland is het voor starters moeilijk

blijven zij vaak aangewezen op de meer stedelijke gebieden. Veel van

om een huis te kopen. Zij hebben vaak behoefte aan een huurwoning

hen zullen naar de stad verstrekken voor hun opleiding en daar ook een

of een goedkope koopwoning en vaak aan een meergezinswoning,

baan vinden. Dat gecombineerd met een veel hoger voorzieningenniveau

maar door de slechte doorstroming in de koopsector (onder meer door

maakt het niet ondenkbaar voor starters om in de stad te blijven wonen.

gestegen huizenprijzen) komen die nauwelijks vrij. Ondanks dat de
gemiddelde prijs lager dan landelijk en lager dan op het totale

Ouderen hebben behoefte aan ‘andere’ voorzieningen

Nederlandse platteland ligt, geldt dit ook voor starters op

Een andere, veelbesproken doelgroep zijn ouderen. De vergrijzing vindt

Goeree-Overflakkee. Veel van hen geven aan wel op het eiland te willen

overal in Nederland plaats en dus ook op Goeree-Overflakkee, zie

wonen, maar hebben daar de mogelijkheden niet voor. In de periode

figuur 1.6 op pagina 8. Dat betekent dat de behoefte aan bepaalde

van 1990 tot 2002 bedroeg de gemiddelde woningvraag van starters op

typen woningen snel zal toenemen. Met deze trend is in Nederland een

Goeree-Overflakkee ongeveer 1.400 woningen (WBO, meerdere jaren).

nieuwe markt ontstaan, waar Goeree-Overflakkee als regio op kan inspelen.

Ten opzichte van de woningvoorraad van ruim 18.000 woningen is

Het betekent ten eerste de bouw van een groot aantal nieuwe woningen

dat een fors aantal, al is de verhouding iets lager dan landelijk.

zelf. Daarbij is het belangrijk om een onderscheid te maken binnen de

Goeree-Overflakkee is dus ook onder starters populair. Anders dan

bevolkingsgroep. Vaak worden ouderen voor wat betreft hun behoeften

landelijk is de vraag van starters op Goeree-Overflakkee vooral gericht

over één kam geschoren, maar er bestaan grote verschillen tussen

op eengezinswoningen en koopwoningen. Dit heeft waarschijnlijk

bijvoorbeeld welvarende ouderen en minder welvarende ouderen en

(ten dele) te maken met het aanbod in de verschillende segmenten.

tussen 55-plussers en 70-plussers. Zo zullen 55-plussers zonder thuis

Meergezinswoningen zijn immers nauwelijks beschikbaar, waardoor

wonende kinderen een andere woning behoeven dan 70-plussers, die

starters in de andere segmenten zoeken. Ook de forse immigratie van

over het algemeen meer zorg nodig hebben. Veel 55-plussers zoeken

jong volwassenen, zoals blijkt uit figuur 1.4 op pagina 7, bewijst dat

tegenwoordig een woning waarin ze ‘zelfstandig oud kunnen worden’,

Goeree-Overflakkee ook onder deze groep populair is.

zogenoemde levensloopbestendige woningen, en waar ze in een later
stadium extramurale zorg kunnen krijgen4. Ouderen zijn langer vitaal

Een veel gebruikt instrument om goedkopere woningen vrij te krijgen,

dan vroeger en hebben daarom meer behoefte aan een woning die van

is het strategisch te bouwen in de duurdere segmenten, waardoor

gemakken is voorzien zonder een gevoel van verzorging te hebben.

doorstroming plaatsvindt. Hierdoor zouden starters in de eigen regio
kunnen doorstromen. Veelal zorgt het bouwen van woningen in de

4

duurdere segmenten echter voor immigratie van welgestelden uit

iemand die zelfstandig woont.

Zorg zoals die wordt aangeboden in een zorgcentrum, maar die wordt verleend aan
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Te denken valt aan luxe appartementen in de buurt van voorzieningen.

stand is ontstaan, een probleem waar veel Nederlandse gemeenten

De bouw van dergelijke appartementen bevordert bovendien de door-

mee te maken hebben gehad. Als we die woningen bij de opgave voor

stroming. Het risico dat deze worden bezet door mensen van buiten de

deze planperiode optellen, ligt er voor de periode van 2005 tot 2010

regio is namelijk kleiner dan bij dure eengezinswoningen.

een opgave van ongeveer 3.000 woningen5. Een deel daarvan is inmiddels

Naast de impuls van de woningbouw maken ouderen veel gebruik van

al opgeleverd en een deel is in aanbouw. De piek van de opgave ligt

bepaalde voorzieningen. Te denken valt aan vervoersdiensten, de bezor-

echter in 2007 en in iets mindere mate in 2008. In die jaren samen moeten

ging van kant-en-klaar maaltijden, een boodschappendienst en een

volgens de plannen zo’n 2.000 woningen worden gebouwd (ISGO, 2006).

bibliotheekdienst. Ook de zorgindustrie kan ervan profiteren. In een

Uit het ‘Regionaal Bouwprogramma Goeree-Overflakkee tot 2010’ blijkt

later stadium de verpleging en verzorging, en in eerste instantie vooral

dat het niet gaat om grootschalige bouwprojecten. Een groot deel van

de zorg in brede zin, zoals een passend wellness aanbod. Hoofdstuk 3

de projecten is zelfs zeer kleinschalig en blijft onder de 20 woningen.

gaat hier verder op in.

Dit past bij de kenmerken van het eiland. Grootschalige projecten en
woningbouw in het buitengebied tast het landelijke karakter erg aan en

1.5.2 Beleid

gaat ten koste van de woonkwaliteit van de regio.

Tot nu toe is voornamelijk gesproken over de kansen die ‘het wonen’

In de woonvisie van de Provincie Zuid-Holland is ook een programma

kan bieden voor de economie van Goeree-Overflakkee. Er bestaan echter

opgenomen voor de periode van 2010 tot 2015. Dat programma bevat een

ook bedreigingen. Ten eerste de aantasting van het landelijke karakter

bouwopgave van 600 woningen. Dat is beduidend minder dan de opgave

van het eiland. Grootschalige woningbouw en bevolkingsgroei, in welke

voor de komende vijf jaar, wat nogmaals benadrukt dat de regio een kans

vorm dan ook, verstoren per definitie de openheid en rust van het

heeft door zo veel woningen te kunnen bouwen in de komende jaren.

gebied. Ten tweede bestaat bij de Provincie Zuid-Holland de angst dat
de stad ‘leegloopt’ als gevolg van woningbouw op Goeree-Overflakkee.

In de contourenvisie van het ISGO is ook specifieke aandacht voor doel-

De kans is groot dat vooral de rijkere huishoudens de steden zullen

groepenbeleid, te weten starters en senioren. De visie erkent dat de

verlaten, met name Rotterdam, en zich vestigen op het eiland. Voor de

knelpunten op de woningmarkt niet veel afwijken van die in heel

provinciale overheid is dit een ongewenste trend. Om deze redenen han-

Nederland. Door de demografische ontwikkelingen ontstaan er tekorten

teert de Provincie voor de gemeenten op Goeree-Overflakkee de regel

aan goedkope koopwoningen en huurwoningen voor starters. Uit veel

dat men bij woningbouw moet uitgaan van een migratiesaldo van nul.

onderzoeken blijkt echter dat de totale vraag naar die woningen vaak

Met andere woorden, de gemeenten mogen alleen bouwen voor de

niet afwijkt van de voorraad. In dat geval vormt de doorstroming een

eigen bevolkingsgroei, de autonome groei. De angst voor een migratie-

knelpunt. Bewoners van die woning zijn zelf op zoek naar een andere

stroom vanuit de steden naar het eiland van rijke huishoudens is niet

woning die ze niet kunnen vinden. Om die reden is het veelal niet

ongegrond, maar gaat wel in tegen de marktwerking. In de praktijk is

gewenst om in het goedkope segment te bouwen, maar juist in de

het bovendien erg moeilijk om koopwoningen toe te wijzen aan de

duurdere segmenten om de doorstroming te bevorderen. Dat geldt ook

eigen bevolking.

voor Goeree-Overflakkee, wat betekent dat strategisch bouwen
gewenst is. Anderzijds speelt bij strategisch bouwen het eerder

Op basis van de te verwachten autonome bevolkingsgroei heeft de

genoemde risico dat de dure woningen worden bezet door ‘overkanters’,

Provincie in haar woonvisie voor de periode 2005 tot 2010 voor

waardoor de gewenste doorstroming minder op gang komt. Dat wil

Goeree-Overflakkee een bouwopgave van 900 woningen opgenomen.

niet zeggen dat strategisch bouwen niet kan werken, maar men dient

De streekplannen van de Provincie van voor die periode voorzagen ook

5

Voor het complete bouwprogramma, inclusief een beschrijving van de bouwprojecten,

in een aantal woningen voor het eiland. Om allerlei redenen is een deel

wordt u verwezen naar de publicatie ‘Regionaal Bouwprogramma Goeree-Overflakkee tot

van die woningen destijds niet gebouwd, waardoor een grote achter-

2010’ van ISGO (2006).

People

wel rekening te houden met dit verschijnsel. Direct bouwen voor starters

doordat veel marktpartijen ervan kunnen profiteren. Daarna, wanneer

is hierdoor ook belangrijk, zoals ook wordt aangegeven in de contourvisie.

de woningen worden bezet, hebben die huishoudens een structurele

Door de demografische ontwikkelingen ontstaat ook een tekort aan

invloed op de economie, direct met hun eigen uitgaven en indirect

seniorenwoningen. Ook aan die woningen wordt aandacht geschonken

doordat dat geld opnieuw wordt uitgegeven.

in de contourvisie (ISGO, 2005).

Door het beleid te richten op verschillende doelgroepen, zoals in de
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woonvisie die door het ISGO is opgesteld, zijn ook de economische
Een regionaal programma vergt samenwerking

effecten verschillend. Rijkere huishoudens die meer spenderen dan

Als de bouwopgave zoals beschreven door het ISGO inderdaad wordt

andere hebben wellicht meer effect op de economie dan huishoudens

uitgevoerd, dan wordt de woningvoorraad in de komende jaren met

met een kleiner budget maar kunnen door verhoogde pendel

16 procent uitgebreid. Dat is een enorme groei in vergelijking met de

mobiliteitsknelpunten veroorzaken. Anderzijds spelen starters waarschijnlijk

jaren ervoor, maar ook in vergelijking met andere gebieden met een

een grotere rol op de arbeidsmarkt, waardoor de regio aantrekkelijker

landelijk karakter. Een dergelijke uitbreiding van de woningvoorraad zou

kan worden voor bedrijven, maar hebben minder te spenderen.

een impuls aan de economie kunnen geven zoals hiervoor beschreven.

Ten slotte creëren ouderen een markt voor bepaalde voorzieningen,

Maar dan moeten niet dezelfde vertragingen worden opgelopen als in

waaronder de zorgsector, al zijn zij minder vitaal dan de jongere bevolking.

de voorgaande periode.

Het gaat erom dat de keuze voor bepaalde woningen en dus voor een

De achterstand in de woningbouw die Goeree-Overflakkee in de afgelopen

bepaalde doelgroep ook een economische keuze.

jaren heeft opgelopen, heeft meerdere oorzaken, van meer dan tien jaar
durende rechtszaken tot het veel langer dan verwacht in beslag nemen

Een meer fundamentele keuze is echter of Goeree-Overflakkee een

van het bouwrijp maken van arealen. Wanneer sprake is van een groot

woonregio wil worden. Een belangrijk thema in deze studie is de balans

aantal kleine projecten, zoals het geval is op Goeree-Overflakkee,

tussen de sociaal-culturele, de ecologische en de economische waarden

bestaat opnieuw het risico van vertraging. Een belangrijk aandachts-

van Goeree-Overflakkee, people, planet en profit. Uitgaande van het

punt is dan ook om oplossingen te bedenken voor de vertragingsoorza-

belang van de natuurlijke waarden van het gebied zijn grote economische

ken in het verleden. Een goede samenwerking tussen de vier gemeen-

ontwikkelingen en grote woningbouwprojecten niet gewenst. En

ten is daarvoor een vereiste. Maar ook een goede samenwerking met

andersom bestaat het gevaar van slaapdorpen, of zelfs een slaapeiland,

het ISGO, de Provincie Zuid-Holland en de betrokken marktpartijen is

wanneer geen aandacht aan de economie wordt besteed.

noodzakelijk. In het verleden is hier veel over gesproken, maar van een
structurele, vruchtbare samenwerking tussen alle partijen is nog geen

Hierin zal de regio keuzes moeten maken. In welke mate wil men de

sprake. Het ISGO geeft aan dat de contourvisie meer zou moeten zijn

rust, natuur en ruimte opgeven voor sociale en economisch ontwikkeling?

dan de som der delen. Dat geldt ook voor de uitvoering van die visie en

Het antwoord op die vraag is belangrijk voor de totale ontwikkeling van

het daaraan gekoppelde bouwprogramma. Om daartoe te komen zullen

Goeree-Overflakkee. Maar het is geen vraag die de vier gemeenten

de gemeenten elkaar meer dan vroeger moeten opzoeken.

afzonderlijk kunnen beantwoorden. Op alle vlakken is samenwerking

1.5.3 Tot slot: keuzes maken

Dat geldt zeker voor de woningmarkt. De woningmarkt is namelijk bij

‘Het wonen’ biedt kansen voor Goeree-Overflakkee. Zoals eerder gezegd

uitstek een regionale markt en geen lokale markt. Zonder juiste afstemming

in dit hoofdstuk is moeilijk aan te geven wat de economische effecten

tussen partijen kan die markt niet optimaal worden bediend.

gewenst tussen gemeenten, tussen marktpartijen en onderling.

precies zijn. Maar wanneer een regio met 18.000 woningen dat aantal
met 3.000 woningen kan uitbreiden, heeft dat ongetwijfeld effecten op
de economie. De woningbouw zelf geeft een economische impuls
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2. Planet
Planet staat in de Triple P monitor voor de ecologische kwaliteit van een regio. Deze ecologische
kwaliteit is lastig in cijfers uit te drukken.
Aangezien het model kwantitatief van aard is
hebben we een aantal aspecten van de ecologie
benaderd die goed in cijfers zijn uit te drukken.
De ecologische kwaliteit bestaat uit twee clusters,
namelijk milieuverontreiniging en natuur en landschap. De eerste cluster ‘milieuverontreiniging’
beslaat enerzijds de mate waarin het milieu in de
provincie is vervuild en anderzijds het milieuvervuilend gedrag van de inwoners. De tweede cluster
‘natuur en landschap’, gaat in op de ruimte die
aan natuur en landschap is gegeven in een regio
en de waardering daarvan.

lang niet altijd voor de milieubelasting per inwoner (lees: het vervuilend
gedrag per inwoner). Zo wordt in stedelijke regio’s vaak op een meer
efficiënte wijze aan afvalverwerking gedaan, waardoor de (milieu-)kosten
per inwoner lager uitvallen dan in veel landelijke regio’s. Ook is de autovervuiling per inwoner beperkter, vanwege het lagere autobezit en de
kleinere reisafstanden met de auto dan in landelijke gebieden. Bovendien
hebben verstedelijkte regio’s veel minder te maken met vervuiling door
de landbouw. Bewoners van landelijke gebieden zijn echter over het
algemeen meer milieubewust dan bewoners van stedelijke gebieden,
omdat zij meer geconfronteerd worden met de natuur om hen heen.
Een indicator hiervoor is de mate waarin de inwoners afval scheiden.
Figuur 2.1 Milieuverontreiniging op Goeree-Overflakkee
Planet
Milieuverontreiniging
Autovervuiling naar inwoner
Autovervuiling naar oppervalkte
Geluidsbelasting
Afvalkosten
Afvalscheiding

2.1 Milieuverontreiniging
De mate van milieuverontreiniging en de manier waarop mensen met
het milieu omgaan, verschilt per regio in Nederland. Zo is de uitstoot

Milieudruk industrie
Mestproductie
negatieve score

gemiddeld

positieve score

Bron: CBS, Alterra, AOO, bewerking Rabobank

van gassen door industrie en verkeer hoog in de verstedelijkte gebieden.

Deze verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden zijn deels ook

Aan de andere kant wordt de kwaliteit van de grond in landelijke gebieden

van toepassing op Goeree-Overflakkee. Zo is het autogebruik per inwoner

verslechterd door de schadelijke stoffen in de landbouw (bijvoorbeeld

hoger en de score op afvalscheiding iets positiever. De mestproductie

mest en mineralen). Het blijkt dat verstedelijking een belangrijke motor

laat echter niet het typische beeld voor plattelandsgebieden zien. Er zijn

is voor milieuverontreiniging. Hoe meer mensen in een gebied wonen

naar verhouding weliswaar veel agrarische bedrijven, maar de mest

hoe groter de milieuverontreiniging. Mensen produceren afval, brengen

productie ligt onder het gemiddelde. De reden hiervoor is dat er relatief

economische activiteiten naar een gebied als industrie en zorgen voor

weinig veehouderijen en veel akkerbouwbedrijven op het eiland zijn.

luchtvervuiling door o.a. autogebruik.

In deze cijfers kunnen niet alle bronnen van milieuverontreiniging worden
opgenomen. Individuele gevallen kunnen zorgen voor grote milieu

Goeree-Overflakkee staat bekend om haar rust en de geringe mate van

belasting of hinder. Zo hebben bewoners van Middelharnis al jaren te

verstedelijking. Dit verklaard de positieve score op milieuverontreiniging.

maken met stankoverlast die voor een groot deel wordt veroorzaakt

Dat landelijke gebieden beter scoren op milieuvervuiling geldt echter

door een composteerbedrijf en varkenshouderij.

Planet
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Al met al zorgen de lage bevolkingsdichtheid en het weinig intensieve

afwisseling van ringpolders en aandijkingen (Landschapsontwikkelingsp

grondgebruik ervoor dat de regio als geheel bovengemiddeld scoort.

lan Goeree-Overflakkee, 2003). De meeste gegevens die zijn gebruikt in
de Triple P monitor zijn beschikbaar op gemeenteniveau. Aangezien

2.2 Natuur en landschap

zowel de Kop als de Hals liggen binnen de gemeentegrenzen van

De tweede cluster waarmee we de ecologische kwaliteit van

Kop) met Overflakkee (Romp: gemeenten Dirksland, Middelharnis en

Goeree-Overflakkee in kaart brengen, is ‘natuur en landschap’. Deze cluster

Oostflakkee).

Goedereede vergelijken we in dit hoofdstuk de Kop van Goeree (Hals en

verschaft een beeld van de landschappelijke en uiterlijke kwaliteiten van
het eiland. Het landschappelijk uiterlijk in Nederland varieert sterk per

Gezien de natuurlijke kwaliteiten van het eiland is de positieve score op

regio. Door deze landschappelijke verscheidenheid wordt het uiterlijk

natuur en landschap niet opvallend. De lage score op natuurlijke variatie

van de regio’s verschillend gewaardeerd.

wel. De indicator natuurlijk variatie geeft aan hoe het landschap wordt

Figuur 2.2 Waardering van natuur en landschap op Goeree-Overflakkee
Planet

hoeveelheid natuurlijke vegetatie (inclusief bos), de afwisseling in begroeiing
en de hoeveelheid opgaande begroeiing. Opgaande begroeiing, met

Natuur en landschap

name bos, maar ook bijvoorbeeld houtwallen en singels, verhogen de

Stedelijk

belevingswaarde van landschappen. De lage score geldt overigens niet

Horizonvervuiling

voor het hele eiland. De Kop van Goeree scoort namelijk wel erg hoog.

Water

In vergelijking met Schouwen-Duiveland scoort de Kop van Goeree ook

Natuurlijke variatie

erg hoog. De variatie op Overflakkee is echter laag.

Historische kenmerkendheid
Bebouwd gebied
negatieve score

gewaardeerd door Nederlanders. Deze waardering wordt bepaald door de

Naast natuurlijke variatie scoort Goeree-Overflakkee ook laag op historische
gemiddeld

positieve score

Bron: Alterra, CBS, bewerking Rabobank

kenmerkendheid. Deze indicator is gebaseerd op het aantal cultuur
historische monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten, dat

Goeree-Overflakkee is een baken van rust en ruimte nabij de grootste-

geregistreerd is door Monumentenzorg. De historische kenmerkendheid

delijke gebieden aan de overkant. Het eiland wordt gekenmerkt door

van Schouwen-Duiveland is duidelijk groter. De indicator horizonvervuiling

polders, dijken, dijkdorpen, havenkanalen, kreken, akkerbouwgebieden

modelleert de negatieve waardering door Nederlanders van storende

en natuurgebieden. Er zijn echter verschillen in landschap op het eiland.

elementen in het landschap. Het eiland als geheel scoort hierop positief.

De vele inpolderingen in verschillende perioden hebben gezorgd dat

Oostflakkee en Middelharnis scoren iets beneden gemiddeld. De posi-

de oorspronkelijk verschillende eilanden tot één eiland zijn gevormd.

tieve score voor Overflakkee is dan ook te danken aan een hoge score

Zo zijn drie landschappen duidelijk te onderscheiden op het eiland;

voor Dirksland. De indicator stedelijkheid geeft de negatieve waardering

Kop (Goeree), Hals (Stellendam e.o.) en Romp (Overflakkee). Op de Kop

weer door Nederlanders van bebouwing in het landelijk gebied. Het

van Goeree is het landschap kleinschalig met veel afwisseling tussen

spreekt voor zich dat het eiland hier op een positieve manier uitspringt.

duinen, (kleinschalige) akkers, natuurgebieden en kreken. De hals vormt

Tot slot zorgt het feit dat het eiland vanzelfsprekend door water wordt

de verbinding tussen Overflakkee en de Kop van Goeree en de polder-

omringd tevens voor een hoge waardering van het landschap. In box 2.1,

structuur is sterk oost-west gericht. De romp van Overflakkee wordt

op de volgende pagina, staat beschreven hoe het eiland momenteel actief

gekenmerkt door grootschalig polderlandschap met kenmerkende

is om het water een grotere rol te laten spelen in de ruimtelijke ordening.
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2.3 Landbouw: drager van het landschap

Figuur 2.3 Waardering van natuur en landschap naar
deelgebied en Schouwen-Duiveland
Overflakkee

Schouwen-Duivenland

Kop van Goeree

belastende effecten. Waar echter vaak aan wordt voorbijgegaan zijn de

Natuur en landschap

positieve invloeden die de landbouw heeft op de waardering van het
landschap en het landschapsbeheer. Het agrarische grondgebruik is

Stedelijkheid

gezichtsbepalend en heeft ook grote cultuur-historische waarde voor
het Nederlandse platteland. Nederland beschikt over ruimt twee miljoen

Horizonvervuiling

hectare vruchtbare en goed bewerkbare landbouwgronden, waarvan
naar verwachting over twintig jaar nog steeds meer dan 90 procent voor

Water

de landbouw beschikbaar zal zijn (SER, 2005). Het belang van deze sector
voor het Nederlands landschap zal dus ook in de toekomst groot blijven.

Natuurlijke variatie

Evenals op het platteland elders in het land is op Goeree-Overflakkee de

Historische kenmerkendheid
negatieve score

Landbouwactiviteiten hebben zoals besproken in paragraaf 2.1 milieu

landbouw een dominerende factor in het landschap. De landbouw op
gemiddeld

positieve score

Bron: Alterra, CBS, bewerking Rabobank

Goeree-Overflakkee bestaat voornamelijk uit akkerbouw. Verder is er
een groeiende tuinbouwsector en ook de grasveehouderij neemt toe.
Hierbij moet onderscheid gemaakt worden in de groei van het areaal
cultuurgrond en de ontwikkeling van het aantal landbouwbedrijven.
Het aantal landbouwbedrijven volgt namelijk de landelijk dalende trend.
In 1990 waren er nog 730 bedrijven op het eiland. In 2005 was dit aantal

Box 2.1 Versterking eilandkarakter door natte
natuur aan de randen
Water speelt een belangrijke rol op het eiland. Landbouw, recreatie,
natuur en wonen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van
voldoende water van goede kwaliteit en van een goed peilbeheer.
Met name door de klimaatveranderingen, met meer extremen van
droogte tot wateroverlast, speelt water ook op Goeree-Overflakkee
een steeds dwingender rol in de ruimtelijke inrichting.
Voor een goed waterbeheer is het essentieel dat de systemen veerkrachtiger en duurzamer worden ingericht, waarbij knelpunten
worden opgelost. Zo is, om wateroverlast te voorkomen, vergroting

gezakt tot 423. In tegenstelling tot de landelijke dalende trend is het
areaal cultuurgrond op het eiland licht toegenomen sinds 1990.
Figuur 2.4 Grondgebruik
Nederland
Plattelandsgemeenten

Bos en natuur
Bewouwd

Kop van
Goeree

Recreatie
Verkeer

Overflakkee
0%

van de oppervlakte open water noodzakelijk. Ook het toekomstige
grondgebruik is hierbij een belangrijk aspect.

Landbouw

SchouwenDuivenland

25%

50%

75%

100%

Bron: CBS

Zo zal de noordrand van het eiland Goeree-Overflakkee de komende

Er zijn wederom verschillen waar te nemen tussen de Kop van Goeree

jaren sterk veranderen: het Haringvliet wordt weer brak en er zal een

en Overflakkee. Meer dan 80% van de totale oppervlakte van

groot robuust natuurgebied worden aangelegd met slikken en schorren.

Overflakkee wordt ingenomen door de landbouw. Op de Kop van

Recreatieve functies zullen een plek krijgen in een nieuw deltalandschap

Goeree is dat slechts 50%. Op dit deel van het eiland is daarentegen het

in plaats van bij afzonderlijke dorpen. Hierdoor wordt het eiland

areaal bos en natuur erg groot (36% van het totale oppervlak) (figuur 2.4).

karakter op een regionaal niveau versterkt. De dorpen krijgen net als
vroeger een directer contact met het water door de randen van het

2.3.1 Het economische belang van de landbouw

eiland om te vormen tot natte natuur. Deze ontwikkelingen zorgen

Het economische belang van de landbouw in termen van werkgelegen-

ervoor dat het als saai gewaardeerde landschap op Overflakkee

heid is gering. De bruto toegevoegde waarde geeft echter een betere

gevarieerder wordt en dus hoger gewaardeerd zal worden door
bewoners en bezoekers.

Planet
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indicatie van het belang van deze sector. De toegevoegde waarde van

bedrijven op de Kop van Goeree is veel kleiner. De gemiddelde grootte

de productieactiviteiten in de landbouw op Goeree-Overflakkee is zo’n

ligt op de Kop van Goeree op 72 Nge. Op Overflakkee is dat maar

44,7 miljoen euro. Dat is zo’n 6,1 procent van de totale toegevoegde

liefst 97 Nge. De bedrijven zijn hier ook een stuk groter dan gemiddeld

waarde op het eiland. Landelijk ligt dat percentage op 2,1% en op het

in Nederland (88 Nge). De landbouwbedrijven op de Kop van Goeree

buureiland Schouwen-Duiveland op 5,9%. Het economische belang van

mogen dan de kleinste schaal hebben, ze hebben wel een grote inhaal-

de landbouw op Goeree-Overflakkee is dus nog behoorlijk groot.

slag gemaakt.

De traditioneel sterke akkerbouw op het eiland heeft de afgelopen jaren
Figuur 2.6 Ontwikkeling van het aantal bedrijven naar Nge grootteklasse
1990-2005

echter veel terrein moeten prijsgeven. De akkerbouw blijft weliswaar de
economisch belangrijkste agrosector op Goeree-Overflakkee, maar de

Kop van Goeree

tuinbouw en combinatiebedrijven zijn sterk in belang toegenomen.

Overflakkee

Nederland

Grote bedrijven

2.3.2 De kracht van de landbouw

(< 100 NGE)

Door toenemende concurrentie, regelgeving en kwaliteitseisen zien

Middelgrote bedrijven

veel landbouwbedrijven al jaren de bedrijfskosten toenemen en de

(50-100 NGE)

opbrengsten afnemen. Een groeiende groep boeren kiest ervoor te

Kleine bedrijven

stoppen of heeft geen perspectief voor bedrijfsopvolging. Anderen

(> 50 NGE)
-100% -75% -50% -25%

kiezen voor schaalvergroting en intensivering van hun activiteiten.

0%

25% 50% 75% 100%

Bron: CBS

Deze processen hebben ertoe geleid dat het aantal agrarische bedrijven
sterk is afgenomen. De gemiddelde bedrijfsgrootte is daarentegen sterk

In figuur 2.6 zien we dat het aantal grote landbouwbedrijven op de

toegenomen. Door deze schaalvergroting of intensivering blijven veel

Kop van Goeree het sterkt is toegenomen (+80%) en het aantal kleine

boerenbedrijven levensvatbaar.

bedrijven het sterkst is afgenomen (-67%). Aangezien de gemiddelde
schaalgrootte van bedrijven op Overflakkee al bovengemiddeld was, is

Schaalvergroting en intensivering

de schaalvergroting achtergebleven bij de Kop van Goeree en het

Wij gebruiken Nederlandse grootte eenheden (Nge)6 om de bedrijfs-

gemiddelde in Nederland.

grootte te meten en vergelijken. Agrarische bedrijven van 79 Nge of
meer worden levensvatbaar geacht. Bedrijven kleiner dan 70 Nge zijn

Verdieping en Verbreding

(op den duur) te klein om te voorzien in het levensonderhoud van de

Naast schaalvergroting en intensivering kiezen ook veel agrarische

ondernemer (LEI, 2001).

ondernemers voor verdieping en of verbreding van hun activiteiten.
Verdieping richt zich op de verhoging van de toegevoegde waarde per

Figuur 2.5 Verdeling van het aantal landbouwbedrijven naar grootteklasse
2005, in procenten

product. Door verdieping blijft een groter deel van de opbrengst binnen
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Verdieping kan enerzijds plaatsvinden in de vorm van kostenbeheersing,
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het bedrijf, bijvoorbeeld ten behoeve van een hoger ondernemersinkomen.
bijvoorbeeld door een efficiënter gebruik van arbeid en middelen.
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Anderzijds houdt verdieping verhoging van de opbrengst in door het
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aanboren van nieuwe afzetmarkt (biologische teelt) of door het omzeilen

20

Middel

van partijen die tussen de agrarische producent en consument in staan

Klein

(eigen verkoop) (Rabobank, 2003; WLTO, 2004).
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Kop van Goeree
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Bij verbreding gaat het om het realiseren van andere activiteiten naast

In figuur 2.5 zijn de agrarische bedrijven ingedeeld naar bedrijfsgrootte.

de reguliere, landbouwkundige activiteiten, zoals zorg, recreatie en land-

De schaalgrootte is een goede indicator om de kracht van de land-

schapsbeheer. Het zijn veelal de wat grotere, professionele bedrijven

bouwbedrijvigheid te meten. Op Overflakkee is het aandeel grote

6

Nge staat voor ‘Nederlandse grootte eenheid’. De Nge is gebaseerd op de bruto standaard-

bedrijven met 30% groter dan in Nederland gemiddeld (26%) en op de

saldi per diersoort en per hectare gewas. Deze saldi worden berekend door de opbrengsten

Kop van Goeree (22%). De gemiddelde schaalgrootte van de landbouw-

met bepaalde bijbehorende specifieke kosten te verminderen.

20
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met jongere en hoog opgeleide ondernemers die zich richten op

Op Goeree-Overflakkee zijn ook veel boerenbedrijven, die hun eigen pro-

verdieping of verbreding. De toegevoegde waarde van diverse vormen

ductie en huisverkoop van land- en tuinbouwproducten verzorgen. Ook

van verbreding loopt nogal uiteen. Zo lijken activiteiten gericht op de

hier geldt echter dat dit aandeel op Schouwen-Duiveland iets hoger ligt.

consument (denk bijvoorbeeld aan eigen productie van kaas) in financieel
opzicht veel aantrekkelijker voor het bedrijf. Ze vergen echter tevens
een grote inzet van arbeid en investeringen. In die zin zijn de diverse

Figuur 2.8 Verbrede landbouw naar segment
2003, als percentage van totaal landbouwbedrijven

vormen dan ook onvergelijkbaar.
Nederland
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Figuur 2.7 Bedrijven met verbrede landbouw
2003, als percentage van totaal landbouwbedrijven
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Een andere vorm van verbrede landbouw is de beheerslandbouw.

Figuur 2.7 laat zien dat de verbrede landbouw inmiddels gemeengoed

Bij agrarisch natuurbeheer gaat het om agrarische grond waar natuur-

is in de Nederlandse landbouw. Op een kwart van alle landbouwbedrijven

beheer wordt bedreven door de grondgebruiker. Op basis van een

in Nederland komt enigerlei van verbreding voor. Op veel van deze

beheerovereenkomst levert de grondgebruiker natuur. Deze overeen-

bedrijven vinden verschillende vormen van verbredingsactiviteiten

komst kan al dan niet onder betrokkenheid van een natuurvereniging

plaats. In de CBS-gegevens valt ook loonwerk voor derden onder

tot stand zijn gekomen. Op de Kop van Goeree heeft zo’n 13% van

verbredingsactiviteiten. Het grootste deel van dit loonwerk komt voor

de agrarische bedrijven een beheersovereenkomst. Landelijk ligt dit

rekening van akkerbouwers die zich in laten huren door andere akker-

percentage op 11,5%. Op Overflakkee is er veel minder sprake van

bouwers. Deze vorm van verbreding wordt echter niet altijd meegeno-

beheerslandbouw. Slechts zo’n 5% van de agrarische bedrijven heeft

men in de definitie van verbrede landbouw en daarom is in figuur 2.7

hier een beheerovereenkomst.

ook het percentage weergegeven van verbrede landbouw exclusief
loonwerk. Loonwerk blijkt op Goeree-Overflakkee een zeer groot aan-

Potentie verbrede landbouw beter benutten

deel in de verbrede landbouw in te nemen. Inclusief loonwerk voor der-

Verbrede landbouw biedt enerzijds de mogelijkheid om het contact

den is het aandeel verbrede landbouw op Goeree-Overflakkee boven-

tussen maatschappij en landbouw te herstellen en waardevolle cultuur

gemiddeld, maar exclusief loonwerk ligt het rond het landelijke gemid-

en natuur te behouden. Anderzijds biedt de verbrede landbouw de

delde. Vooral op Overflakkee is dit verschil groot. Dit heeft vooral te

agrarische sector volop mogelijkheden om economisch het hoofd

maken met de grote akkerbouwsector, waarin veel van loonwerkers

boven water te houden. Om deze potentie beter te benutten zal er

gebruik wordt gemaakt.

zowel door overheid als bedrijfsleven gewerkt moeten worden aan
strategie- en beleidsvorming. Hiervoor is een aantal aanbevelingen

Agro-toerisme: de koeien zorgen voor brood op de plank en de

geformuleerd (PPO, 2006):

recreanten voor het beleg

- Verbeteren van het ondernemerschap: de marktpotentie wordt beter

In figuur 2.8 is ingezoomd op de verschillende segmenten waaruit de ver-

benut als meer ondernemers kennis, vaardigheden en eigenschappen

brede landbouw bestaat. Het eerder genoemde ‘loonwerk voor derden’

ontwikkelen om multifunctionele activiteiten succesvol te realiseren.

springt duidelijk uit de figuren. Op de Kop van Goeree biedt een groot

Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat het management en onder

aantal boerenbedrijven een vorm van verblijfsaccommodaties aan. Dit

nemerschap complexer wordt doordat meerdere functies op het

reflecteert de sterke toeristische sector op dit deel van het eiland, echter

bedrijf gecombineerd worden.

op Schouwen-Duiveland is het agro-toerisme nog veel sterker ontwikkeld.

- Aanpassen van het ondernemersklimaat, vooral gericht op verbetering

Planet
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van knelpunten in de wet- en regelgeving. In de regelgeving staat

Verdere verbreding en verdieping bieden gezien de ruimtelijke inrichting

vaak de primaire landbouwfunctie centraal en is geen rekening

en het karakter van het landschap meer perspectieven.

gehouden met het specifieke karakter van multifunctionele activiteiten.
- Zorgen voor inspiratie: potentiële vragers en aanbieders van multi-

Op Overflakkee is de landbouw grootschaliger. Verdere schaalvergroting

functionele landbouw gaan aan de slag als ze kansen zien voor zichzelf

zal hier naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden. Dit betekent echter

en hun eigen bedrijf en daarbij handvaten krijgen om deze kansen

niet dat verbreding van de landbouw op Overflakkee geen toekomst

concreet op hun eigen bedrijf toe te passen. Dit betekent bijvoorbeeld

heeft. Ook hier leent het landschap en de toeristisch-recreatieve potentie

de behoefte aan een verbinding tussen potentiële aanbieders en vragers.
- Meer waardering van de maatschappij voor de bijdrage van landbouwers

zich voor onder meer agro-toerisme en natuurbeheer. Een mooi voorbeeld van een initiatief, dat navolging verdient, is het project ‘bloemrijke

aan natuur en landschap. Momenteel uit zich deze waardering slechts

akkerranden’. De bloeiende akkerranden regeling houdt in dat een

in een beperkte geldstroom naar landbouwers. Landbouwbedrijven

strook van minimaal 3,5 meter langs een watervoerende sloot wordt

die in hun voortbestaan worden bedreigd hebben minder tijd en geld

ingezaaid met bloemrijk of wildafleidend kruidenmengsel of met gras.

beschikbaar voor het onderhoud van groene ruimte. Dit kan grote

Op deze strook mag dan geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen wor-

gevolgen hebben voor de kwaliteit van de groene ruimte en ons

den gebruikt. Voor het anders beheren van de randen, ontvangen de

cultuur-historisch erfgoed (WLTO, 2004).

deelnemers een vergoeding van € 0,50 per strekkende meter (ISGO, 2006).
Dit komt ten goede van de waterkwaliteit en levert een prachtig beeld

2.3.4 Tot slot: perspectieven voor landbouw

op in het landschap. Deze manier van werken en denken zorgt voor een

De landbouw op Goeree-Overflakkee is nog altijd krachtig. De gemiddelde

verdere verduurzaming van de landbouw en stimuleert een gezonde

schaalgrootte is gezond te noemen. Vooral de akkerbouw, die sterk op con-

balans tussen landbouw en landschap.

sumptieaardappelen en uien is gericht, is dominant op Overflakkee. Deze
gewassen kennen echter een gemiddeld matige opbrengst en staan onder

Binnen deze diversiteit aan ontwikkelingsrichtingen zijn drie aspecten

druk van grote concurrentie, onder andere vanuit Oost-Europa. De afname

van groot belang voor de toekomstige ontwikkelingen van de sector.

van het areaal akkerbouw zal naar verwachting in het komende decennium

Dat zijn duurzaamheid, innovatie en samenwerking (WLTO, 2004). Vooral

doorgaan. Dit ten gunste van andere agrarische activiteiten, maar ook

vanuit de consument worden steeds hogere eisen gesteld aan de duur-

andere functies zoals recreatie, natuur en wonen.

zaamheid van de productie. Er is veel potentieel binnen de landbouw
om aan te sluiten bij maatschappelijke wensen om de milieubelasting,

Het platteland en met name de landbouw is dus volop in beweging.

die onvermijdelijk samenhangt met de teelt, te verminderen. Innovatie

Agrarische bedrijven zijn genoodzaakt om te veranderen om zo de financiële

speelt hierbij een cruciale rol. De landbouw doet echter al heel veel op

continuïteit van het bedrijf veilig te stellen. Deze ontwikkelingen hebben

dit vlak, maar loopt hier nog te weinig mee te koop. Er moet effectiever

ook hun invloed op het landschap. Een kenmerk van de ontwikkelingen

gecommuniceerd worden over de resultaten die op het gebied van

van agrarische bedrijven is dat bedrijfsleiders veelal individuele besluiten

duurzaamheid worden bereikt. Het tweede aspect betreft innovatie.

nemen. Dit leidt tot een grote diversiteit van ontwikkelingen op het platte-

Ondernemers moeten open staan voor vernieuwing en het adopteren

land. Een deel van de ondernemers zal kiezen voor grootschalige productie

een mogelijkheid tot het verlagen van kosten door een innovatie.

en voortgaande mechanisatie en automatisering. Een andere deel van de

Innovatie dient hier breed opgevat te worden. Het kan gaan om nieuwe

ondernemers zal de bedrijfsactiviteiten verbreden, waardoor meerdere

technologische toepassingen, nieuwe teelttechnieken, nieuwe rassen,

inkomensbronnen bijdragen aan het bedrijfsinkomen. Een klein deel van de

een aanpak in de keten of mogelijkheden om de keten te verkorten.

ondernemers kiest voor een deeltijdbaan buiten het bedrijf.
Juist deze duurzaamheid en innovatie vragen om samenwerking.
De Kop van Goeree kent een kleinschalige landbouwsector die zich

Ondernemers die hun kennis, kunde en capaciteiten inzetten, blijken voor

meer op verbredende activiteiten heeft gericht in vergelijking met de

meerdere partijen op de arbeidsmarkt interessant te zijn. Het verkrijgen van

rest van het eiland. Verbreding in de vorm van agro-toerisme en natuur-

een positie op de arbeidsmarkt lukt beter wanneer er een (kleine) organisatie

beheer is hier al verder ontwikkeld. Dat heeft te maken met de oudsher

is, die zorg draagt voor coördinatie en continuïteit. Door samenwerking van

kleinschaligere landbouw, de aanwezige natuurwaarden en toeristisch-

en tussen ondernemers in een gebied is dit te realiseren. Die samenwerking

recreatieve potentie. Voor een klein deel van de bedrijven op de Kop

kan zijn op gebieden van het gebruik van machines, menskracht, in- of

van Goeree zal schaalvergroting een toekomstperspectief bieden.

verkoop. Verwacht wordt dat samenwerking verder zal toenemen.
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3. Profit
De indicatoren die de economische kwaliteit van
Goeree-Overflakkee toetsen, kunnen we indelen
in vier clusters. Dit zijn de ‘intensiteit van de
economie’, de ‘kracht van het bedrijfsleven’, het
‘ondernemingsklimaat’ en de ‘sociaal-economische
welvaart’.

De werkgelegenheidsfunctie geeft de verhouding weer tussen het aantal
banen en de beroepsbevolking. Wanneer het aantal banen groter is dan
de beroepsbevolking kan het gebied getypeerd worden als een werkgebied en andersom een woongebied. Goeree-Overflakkee typeert zich
duidelijk als een woongebied. Verschillen tussen de gemeenten op het
eiland laten zien dat Middelharnis het centrum van bedrijvigheid en
werkgelegenheid is op het eiland, terwijl Dirksland en Oostflakkee de
minste bedrijfsactiviteiten kennen. Naast de centrumfunctie van
Middelharnis is de toeristische sector in de gemeente Goedereede
belangrijk voor de regionale economie.

3.1 De intensiteit van de economie
De eerste cluster, ‘intensiteit van de economie’, komt hier aan de orde.
Deze cluster gaat onder andere in op de productiviteit en het investe-

Figuur 3.2 Bedrijvendichtheid (bedrijven per km2) en werkgelegenheidsfunctie
(banen / beroepsbevolking), 2005

Bedrijvendichtheid (linkeras)

ringsniveau van het bedrijfsleven.
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schil kleiner maar de bedrijvigheid ligt nog steeds lager (figuur 3.2).
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werk heeft op het eiland zelf. Daarvan is het overgrote deel werkzaam

Dirksland nog wel banengroei kenden. Vooral in de gemeente Dirksland

in Middelharnis, waar zich 47% van de banen op het eiland bevindt.

is het aantal banen toegenomen. Deze groei was vooral te danken aan

De inkomende pendel is zeer beperkt (figuur 3.3).

een banengroei in de zorgsector. In de gemeente Goedereede concentreerde de groei zich in de toeristisch-recreatieve sector.

Figuur 3.3 Pendelstromen van en naar de gemeenten op Goeree-Overflakkee
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Figuur 3.4 Werkgelegenheidsgroei
(index: 2000=100)
104

Goeree-Overflakkee

102

Oostflakke

100

Middelharnis

98

Platteland

96

Nederland

Goedereede

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Dirksland
-10.000

Goeree-Overflakkee

Bron: LISA werkgelegenheidsregister

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

Bron: Provincie Zuid-Holland, bewerking Rabobank

Het aantal bedrijfsvestigingen is sterk afgenomen op Goeree-Overflakkee
sinds 2000, terwijl er landelijk en op het Nederlands platteland nog wel
sprake was van een lichte toename (figuur 3.4). In alle vier de gemeenten

3.1.1 Economische ontwikkeling op het eiland
blijft achter

op het eiland is er sprake geweest van een afname van het aantal

De ontwikkeling van het aantal banen en bedrijfsvestigingen geeft een

van het aantal banen en hierdoor is er enige mate van schaalvergroting

indicatie van hoe de intensiteit van de economie zich heeft ontwikkeld.

opgetreden op Goeree-Overflakkee. De afname van bedrijfsvestigingen

Op het eiland is sprake van een groei van het aantal banen tot en met 2003.

concentreert zich evenals bij de werkgelegenheid in de gemeenten

Vanaf 2003 zien we dat het aantal banen sterk is afgenomen (figuur 3.4).

Middelharnis en Oostflakkee (figuur 3.5).

bedrijfsvestigingen. De afname is dan ook groter geweest dan de afname

Deze ontwikkeling is afgezet tegen de ontwikkeling van het aantal
banen in heel Nederland en op het Nederlandse platteland.

Dit alles wijst op een geringe intensiteit van de economie in absolute

We zien dat de werkgelegenheid in Nederland ook iets afneemt vanaf

zin. Naast economische massa in termen van banen, bedrijven en

2002, maar over de gehele periode hoger is dan op Goeree-Overflakkee.

verplaatsingen, kan de intensiteit van de regionale economie worden

De groei op het Nederlandse platteland is iets lager dan in Nederland

gemeten door de productiviteit in kaart te brengen. De gemiddelde

gemiddeld, maar is hoger dan op het eiland. Het blijkt dat de afname

toegevoegde waarde per werknemer zegt niets over de economische

van het aantal banen op Goeree-Overflakkee zich vooral concentreerde

massa, maar wel over hoe productief de bedrijvigheid op het eiland

in Middelharnis en Oostflakkee, terwijl de gemeenten Goedereede en

gemiddeld genomen is. De gemiddelde toegevoegde waarde per werk-
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nemer op Goeree-Overflakkee blijkt zo’n 47.000 euro per werknemer te
zijn. Daarmee blijft deze sterk achter bij het Nederlands gemiddelde van

Figuur 3.7 Werkgelegenheidstructuur
2005
Landbouw

52.000 euro per werknemer. Let op, dit zegt niets over het arbeidsethos
en dus hoe hard de eilanders werken. Dit zegt echter wel wat over wat
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een belangrijke werkgever. In de gemeente Oostflakkee zijn de landbouw en de transportsector sterk vertegenwoordigd. De productiestructuur in Dirksland kenmerkt zich door een grote zorgsector.
Dit komt door de aanwezigheid van Van Weel-Bethesda ziekenhuis in

3.2 De kracht van het bedrijfsleven

Dirksland. De landelijk snel groeiende sector commerciële dienstverlening

De tweede cluster die de economische kwaliteit van Goeree-Overflakkee

belangrijkste reden voor de lagere score op productiestructuur.

is op het eiland sterk ondervertegenwoordigd en dat is tevens de

meet, is ‘kracht van het bedrijfsleven’. Deze cluster kan worden gezien
Figuur 3.8 Startersdynamiek per jaar t.o.v. het totale bedrijfsleven
1996-2005, in procenten

als economische barometer van de regio.
Figuur 3.6 De kracht van het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee
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De autonome bedrijvendynamiek op Goeree-Overflakkee ligt iets onder

Het bedrijfsleven in en rond de steden in het westen van Nederland is

het landelijk gemiddelde (figuur 3.8). Het autonome saldo van deze bedrij-

krachtiger dan in de meer perifere gebieden van ons land. De kracht

vendynamiek berekenen we door, bij het aantal starters, het aantal

van het bedrijfsleven op Goeree-Overflakkee blijft ook achter bij het

oprichtingen van nevenvestigingen op te tellen en het aantal opheffin-

gemiddelde in Nederland. De functie van Middelharnis als dienstverlenend

gen van bedrijven daarvan af te halen. Cijfers betreffende immigratie of

en zorgcentrum op het eiland heeft als gevolg dat een groot deel van

emigratie van bedrijven zijn hierbij niet betrokken (deze komen in de

de inwoners werkzaam is in de dienstverlening en zorg (figuur 3.7).

volgende paragraaf aan bod). Het blijkt dat zowel het aantal starters als

Profit
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de oprichtingen van nevenvestigingen relatief gezien lager liggen dan

en universitaire instellingen. Daarnaast bieden die instellingen mogelijk-

landelijk. Hetzelfde geldt echter voor het aantal opheffingen. Hierdoor

heden voor bedrijven om gebruik te maken van studenten voor stages

vallen de verschillen in saldi nog enigszins mee.

en onderzoeken en het vergaren van kennis. Door het ontbreken van
HBO en universitaire instellingen op het eiland trekken veel jongeren

3.3 Het ondernemingsklimaat

van het eiland naar de stad voor hun opleiding. Het opleidingsniveau

De derde cluster waarmee we de economische kwaliteit van Goeree-

in Nederland (figuur 3.10).

van de beroepsbevolking op het eiland is hierdoor lager dan gemiddeld

Overflakkee in kaart brengen, is ‘ondernemingsklimaat’. Het ondernemingsklimaat bepaalt de aantrekkelijkheid van een gebied als vestigingsplaats
voor bedrijven.
In sterk stedelijke gebieden is de economie intensiever en krachtiger

Figuur 3.10 Opleidingsniveau bevolking
2002
Goeree-Overflakkee

Plattelandsgemeenten

Nederland

dan in landelijke gebieden. Deze hogere intensiteit van de economie en
het krachtigere bedrijfsleven zijn sterk gerelateerd aan een hogere waardering van het ondernemingsklimaat. Afgezien van de files op de weg is
door de hoge dichtheid van het (spoor)wegennetwerk in de Randstad
vooral de bereikbaarheid erg goed. De bereikbaarheid is voor bedrijven
één van de belangrijkste redenen om zich ergens te vestigingen.
De bereikbaarheid van het landelijke Goeree-Overflakkee is slechter dan

Lager

57%

50%

45%

in de stedelijke gebieden van de Randstad. Dit komt door de lage

Middelbaar 26%

30%

29%

bevolkingsdichtheid, en daarmee samenhangend een minder uitgebreid

Hoger

20%

26%

17%

wegennetwerk en het ontbreken van spoor. De gebrekkige infrastructuur
resulteert in langere reistijden van en naar de werklocaties. Daarentegen

Bron: WBO 2002, bewerking Rabobank

wordt het wegennetwerk minder intensief gebruikt met minder files als

Tenslotte is de aanwezigheid van voldoende en betaalbare bedrijfs

gevolg. Echter ook Goeree-Overflakkee ontkomt niet aan de toename van

locaties voor ondernemers een belangrijke vestigingsfactor. Ruimte

de mobiliteit en het daarmee samenhangende dichtslibben van wegen.

voor bedrijvigheid is gemeten door de hoeveelheid beschikbare

Het eiland heeft slechts twee ontsluitingswegen richting de Randstad.  

bedrijfsruimte te relateren aan de gemiddelde opname van bedrijfs-

Deze wegen staan steeds vaker vast, vooral op zomerse dagen wanneer

ruimte over de afgelopen jaren. Hieruit blijkt dat Goeree-Overflakkee

naast pendelaars ook toeristen en recreanten zich op de weg begeven.

niet erg ruim in zijn jasje zit. De komende jaren zal de ontwikkeling
van 25/30 ha bedrijventerrein Oostflakkee bij Oude Tonge er echter

Figuur 3.9 Het ondernemingsklimaat op Goeree-Overflakkee

voor zorgen dat de regio nog een aantal jaren vooruit kan.

Profit
Ondernemingsklimaat

Figuur 3.11 Uitgeefbaar netto-areaal bedrijventerrein 2004 in jaren
bij uitgiftetempo 1996-2003
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Bedrijfsmigratie

Nederland

Opleidingsniveau
Bedrijfsruimte

Plattelandsgemeenten

Bereikbaarheid
negatieve score

gemiddeld

positieve score
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Een andere belangrijke reden voor bedrijven om zich in een bepaalde
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6

Voorraadruimte bedrijventerrein in jaren

regio te vestigen is het opleidingsniveau van potentiële werknemers.
Dit wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van HBO

Terstond

Bron: VROM, IBIS
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3.4 De sociaal-economische welvaart

Figuur 3.13 Arbeidsparticipatie
Nederlandse mannen

De vierde en laatste cluster is de ‘sociaal-economische welvaart’.

Plattelandsmannen

Met deze cluster gaan we na hoe welvarend de bevolking op Goeree-

Mannen op
Goeree-Overflakkee

Overflakkee over het algemeen is.
Figuur 3.12 De sociaal-economische welvaart op Goeree-Overflakkee
Profit

werken

Nederlandse vrouwen

Werkloos

Plattelandsvrouwen

Werkzaam

Vrouwen op
Goeree-Overflakkee

Sociaal-economische welvaart
Werkeloosheid

< 15 of > 65
0%

Werkenden t.o.v. bevolking

20%

40%

60%

80% 100%

Bron: Etin

Bijstandsuitkeringen

Ondanks het geringe aantal werkenden in de bevolking ligt het huishoud-

Huishoudens, lage inkomens

inkomen op het eiland ongeveer op het landelijk gemiddelde.

Huishoudensinkomen
negatieve score

Kan of wil niet

Het betreft hier het besteedbaar huishoudensinkomen dat is gecorrigeerd
gemiddeld

positieve score

Bron: Rabobank

voor huishoudenssamenstelling en huishoudensgrootte. Het
niet gestandaardiseerde huishoudinkomen ligt boven het Nederlands

De scores op deze cluster wijken af van het patroon dat we in de eerdere

gemiddelde, maar met name door de gemiddeld iets grotere huishoudens

drie profit-clusters hebben gezien. Dat patroon wees op hoge scores in

op het eiland ligt het gestandaardiseerde huishoudinkomen iets lager.

stedelijke gebieden. De Nederlandse welvaart concentreert zich echter
niet in de grootstedelijke gebieden, maar juist net daarbuiten.

Figuur 3.14 Werkloosheid naar leeftijdklasse

De zwakke economie van Goeree-Overflakkee heeft gevolgen voor de

Goeree-Overflakkee

welvaart in de regio. Zo is het aantal werkenden op het eiland relatief

Plattelandsgemeenten

Nederland

laag. Dat heeft twee belangrijke oorzaken. Ten eerste de bevolkings
opbouw. Zo is de potentiële beroepsbevolking (mensen in de leeftijd
van 15 tot en met 64 jaar) laag, doordat zowel het aandeel kinderen als
het aandeel ouderen hoger dan gemiddeld is in Nederland. Ten tweede,
laat figuur 3.13 zien dat de arbeidsparticipatie van vrouwen erg laag is
op Goeree-Overflakkee. Zelfs in vergelijking met de gemiddelde participatie
van vrouwen in plattelandsgemeenten in Nederland is dit aandeel laag.

15 tot 24 jr 22%

27%

23%

Aangezien deze groep niet wordt toegerekend aan werklozen, maar aan

25 tot 34 jr 21%

20%

24%

de groep die niet kan of wil werken, is de werkloosheid op Goeree-

35 tot 44 jr 24%

24%

26%

Overflakkee iets lager dan landelijk. In figuur 3.14 is de verdeling van de

45 tot 64 jr 33%

29%

27%

werklozen getoond naar leeftijd. In plattelandsgemeenten is het aandeel
van werkloze jongeren in het algemeen hoger dan landelijk.
Op Goeree-Overflakkee zien we echter dat dit aandeel met 22% zelfs
iets lager ligt dan landelijk en dat vooral de groep werklozen in de leeftijd
45-64 jaar het grootst is.

Bron: Etin
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3.5 Toerisme en recreatie; eiland met veel
(onbenut) toeristisch potentieel

3.5.1 Het economische belang van toerisme
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Het belang van toerisme en recreatie voor de regionale economie kan
op verschillende manieren worden benaderd. De bestedingen van

Het Nederlands platteland is naarstig op zoek naar economische activi-

toeristen en recreanten geven een goede indicatie, maar zijn erg lastig

teiten die de nodige dynamiek in gang kunnen zetten. Toerisme en

te achterhalen. Het onderzoeksbureau ZKA heeft bestedingscijfers voor

recreatie wordt door deze gebieden vaak aangehaald als economische

Goeree-Overflakkee berekend voor het jaar 2000. Volgens ZKA kwamen

activiteit die de benodigde dynamiek kan brengen. En terecht, want

de totale bestedingen op zo’n 64 miljoen euro. Daarvan concentreert

toerisme en recreatie is een sector in beweging en het platteland is

zo’n 70% zich op de Kop van Goeree en 63% in bungalowvakanties.

volop in trek bij toeristen en recreanten. Niet in alle plattelandsgebieden
komt dit echter even goed van de grond. Een gebied moet aan een

Naast bestedingen geeft ook de werkgelegenheid een indicatie van het

aantal kenmerken voldoen om in deze toeristisch-recreatieve markt een

economische belang van de sector. Toeristisch-recreatieve activiteiten

rol te kunnen spelen. Belangrijk zijn de nabijheid van de markt, dus

spreiden zich uit over diverse economische sectoren. In deze studie is

nabije ligging en goede bereikbaarheid tot stedelijke gebieden.

gebruik gemaakt van een definitie die is opgesteld door RECRON en

Belangrijker is echter nog het bieden van een uniek aanbod en vooral

MKB Nederland. In de definitie zijn activiteiten tot op brancheniveau

ook de bekendheid en een goed imago bij de toeristen en recreanten.

geselecteerd en in grove lijnen vallen hieronder activiteiten in de logiessector, daghoreca, vervoer- en huurgoederen, detailhandel in recreatie-

Goeree-Overflakkee beschikt over een aantal unieke kenmerken

goederen en cultuur, recreatie, sport & amusement. Het belang van de

waardoor het aantrekkingskracht heeft op toeristen en recreanten.

toeristisch-recreatieve sector voor de lokale economie is weergegeven

Een eiland spreekt tot de verbeelding van toeristen en recreanten en

in figuur 3.15. Deze figuur laat namelijk het aandeel zien van de toeristisch-

biedt mogelijkheden voor waterrecreatie en natuurbeleving. Het eiland

recreatieve werkgelegenheid in de totale werkgelegenheid. Landelijk

van kust, rust en ruimte ligt bovendien in relatieve nabijheid van de

ligt dit aandeel rond de 7%. Op de Kop van Goeree is dit maar liefst

Randstad, waar zo’n 5 miljoen mensen wonen. We gaan in dit hoofdstuk

24%. De werkgelegenheid op Overflakkee blijft achter met 5%.

in op het toeristische profiel, aanbod, vraag en het economische belang

Deze aandelen zijn bovendien vergeleken met het gemiddelde in

van de toeristisch-recreatieve sector. Het hoofdstuk zal worden besloten

de Nederlandse Noordzeekustgemeenten (9%). Ook in vergelijking

met een beschouwing van het toeristische potentieel op basis van

daarmee scoort de Kop van Goeree bovengemiddeld.

sterkten en zwakten.
Goeree-Overflakkee is een eiland met twee gezichten; de Kop van
Goeree en Overflakkee. De Kop bestaat uit de gemeente Goedereede
en Overflakkee uit Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee. De Kop van
Goeree kenmerkt zich door een sterk toeristisch-recreatief karakter.
Het landschap, bestaande uit kust, duin en kleinschalig agrarisch grondgebruik, maakt dit gebied aantrekkelijk voor recreatie. Het gebied

Figuur 3.15 Aandeel banen en vestigingen in toerisme en recreatie
in het totale aantal banen en vestigingen 2005
Nederland
Kustgemeenten
Overflakkee

Bedrijfs-

beschikt over een breed scala aan recreatieve voorzieningen en de aanwezige kernen, Ouddorp en Goedereede zijn leuke plaatsjes om als
bezoeker te vertoeven en tevens de (vissers)haven van Stellendam heeft
toeristische aantrekkingskracht. Ook Overflakkee heeft een aantal leuke
plaatsjes met toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht, maar het karakter

vestigingen

Kop
van Goeree

Banen
0%

5%

10%
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Bron: LISA werkgelegenheidsregister

van het ommeland is anders. Museumbezoek, winkelen in Middelharnis

Evenals de conclusies van ZKA komt ook hier de dominantie van de

en het fort Prins Hendrik in Ooltgensplaat bieden interessante aanvullingen

bungalowsector naar voren. Niet minder dan 64% van de werkgelegenheid

op het toeristisch-recreatieve aanbod. Het ommeland wordt daaren

op de Kop van Goeree is hierin te vinden. Het bungalowpark Port

tegen als minder aantrekkelijk ervaren. Het landschap op Overflakkee is

Zélande neemt een groot deel van de werkgelegenheid op zich.

vlak en wordt door bezoekers als eentonig gewaardeerd (Alterra, 2005;

Dit verklaart ook het relatief lage aandeel bedrijfsvestigingen in vergelijking

ZKA, 2000).

met banen op de Kop van Goeree.
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Het economische belang van de toeristisch-recreatieve sector is dus

3.5.2 Het toeristisch-recreatieve aanbod in kaart

vooral op de Kop van Goeree erg groot. Port Zélande zorgt voor veel

Om de mogelijkheden te benoemen ten einde het economische belang

bestedingen en werkgelegenheid, maar ook zonder dit bungalowpark

van de sector beter te benutten, behandelen we in deze paragraaf aanbod

zou het toerisme op de Kop van Goeree sterk zijn ontwikkeld. Toch kunnen

en vraag in de toeristisch-recreatieve sector. Een inventarisatie van het

we niet voorbij de grote invloed die dit park heeft. Ook de banengroei is

toeristisch-recreatieve aanbod op het eiland geeft ons een beeld van

namelijk voor een groot deel toe te wijzen aan het bungalowpark. In de

hoe toerisme en recreatie op het eiland wordt beleefd.

periode 2000-2005 is de werkgelegenheid in toerisme en recreatie
zowel op Overflakkee (14%) als op de Kop van Goeree (34%) sterker
gegroeid dan gemiddeld in Nederland (5%) en de Nederlandse kust
gemeenten (7%). Toerisme en recreatie blijkt een belangrijke stuwende
sector te zijn wanneer de groeipercentages worden vergeleken met de
totale banengroei (figuur 3.17)

Figuur 3.18 Toeristisch aanbod, aantal vestigingen per 10.000 inwoners
2005
Cultuur &
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Snackbars &
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Figuur 3.16 Banen naar toeristische subsector
2005
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Het aanbod is weergegeven in het aantal vestigingen per 10.000 inwoners

Bungalowparken 64%

0%

2%

en kan zodoende worden vergeleken met gemiddelden in de kust

Campings en
jeugherbergen

Figuur 3.18 geeft het aanwezige toeristische aanbod weer. Hier is tevens
onderscheid gemaakt tussen de Kop van Goeree en Overflakkee.

Restaurants

9%

14%

21%

gemeenten en Nederland. Duidelijk is dat het toeristische aanbod zich

Cafés

6%

10%

14%

concentreert op de Kop van Goeree en dat het aanbod op Overflakkee

2%

22%

10%

amusement

2%

15%

14%

ook voor de andere kustgemeenten in Nederland. Met uitzondering van

Overig

7%

32%

28%

campings is het toeristische aanbod op Overflakkee gering. Het hotel-

Snackbars en
ijssalons

veel minder groot is. Het aanbod op de Kop typeert zich door een zeer

Cultuur en

sterke logiessector (vooral campings en bungalows) en veel restaurants
en cafés. Vooral het culturele aanbod blijft achter, maar dat geldt overigens

en bungalowaanbod is klein op dit deel van het eiland. In vergelijking
Bron: LISA werkgelegenheidsregister

met de Kop van Goeree blijft het culturele aanbod op Overflakkee nog
verder achter bij het landelijke gemiddelde. Het Rien Poortvliet museum
in Middelharnis is overigens wel het belangrijkste museum op het
eiland. Dit museum zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort sluiten of
verplaatsen. Het zal weldegelijk een aderlating zijn voor het toch al
geringe culturele aanbod op het eiland. Halverwege de jaren ’90 trok
het museum toch nog zo’n 40.000 bezoekers per jaar. Dit aantal is

Figuur 3.17 Werkgelegenheidsgroei toerisme en recreatie ten opzichte
van de totale banengroei 1996-2005
Nederland
Kustgemeenten
Overflakkee

Toerisme en

afgelopen jaren gedaald tot minder dan 20.000 bezoekers en kwam
hierdoor in financiële problemen (Gooi en Eemlander, 2005). Andere
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belangrijke toeristentrekkers zijn de Havendagen in Middelharnis en

door dagrecreatieve voorzieningen met verblijfsaccommodaties te

Stellendam en het bezoekerscentrum de Grevelingen in Ouddorp.

verbinden. Hierdoor kan het verblijf van bezoekers in de regio worden
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verlengd, waarmee de economische spin-off groter wordt. Kansen zijn
Breid slechtweervoorzieningen uit

er onder andere in het versterken van de relatie van het eiland met

Gezien het wisselvallige klimaat en de sterke seizoenen zijn slechtweer-

bungalowpark Port Zélande. Port Zélande ligt tussen Goeree-Overflakkee

voorzieningen van groot belang voor een compleet toeristisch-recreatief

en Schouwen-Duiveland in en hemelsbreed ligt Port Zélande dichterbij

aanbod op Goeree-Overflakkee. Bij slechtweervoorzieningen moeten

Scharendijke op Schouwen-Duiveland dan bij Ouddorp. Het is dus zaak

we denken aan (overdekte) recreatie voorzieningen waar ook bij slecht

de vele toeristen die op Port Zélande verblijven te binden aan het eiland.

weer recreanten zich kunnen vermaken, bijvoorbeeld overdekt zwembad,

Daarnaast biedt het bungalowpark zelf een heel spectrum van dagre-

musea of klimwand. De aanwezigheid van slechtweervoorzieningen kan

creatieve activiteiten waar toeristen die elders op het eiland verblijven,

enerzijds bij een slechte zomer ervoor zorgen dat toeristen toch naar de

gebruik van kunnen maken.

regio blijven komen en anderzijds maakt het de regio interessant om

Ook investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur leiden tot

ook buiten het seizoen te bezoeken. Deze seizoensverlenging is nodig

een betere afstemming van het aanbod. Een initiatief dat inmiddels in

om de toeristische sector robuuster te maken en minder afhankelijk van

de regio is opgepakt, is de aanleg van het fietsknooppuntennetwerk.

een goede zomer.

Door onder meer bezienswaardigheden in de regio, horecagelegenheid
en detailhandel met elkaar te verbinden, kan zo’n knooppuntennetwerk

Investeer in kwaliteit jachthavens

leiden tot veel (economische) spin-off. Het opzetten van een soortgelijke

Waterrecreatie op het eiland vormt de spil in het toeristische potentieel.

structuur voor wandelpaden, kanoroutes en ruiterroutenetwerken kan

Jachthavens spelen hierbij uiteraard een cruciale rol. Investeren in de

toerisme en recreatie in de regio nog een extra impuls geven.

capaciteit en kwaliteit van de jachthavens op het eiland is van groot
belang. Waterrecreatie is een groeimarkt. Vooral de groeiende groep

Verbeter organisatiegraad van het bedrijfsleven

senioren is steeds vaker actief op het water. Om zich een positie te kunnen

Om initiatieven vanuit de sector meer kracht bij te zetten, is samenwerking

blijven verwerven, dienen jachthavens in toenemende mate te investeren

onontbeerlijk. Dat geldt even goed voor ondernemers als voor overheden.

in voorzieningen, zoals waterleiding, elektra en faciliteiten als draadloos

Verdere kwaliteitsverbetering van het toeristisch-recreatieve aanbod

internet. Ook verlangen de gebruikers van de jachthavens meer aanvul-

vraagt veel van het ondernemerschap. De toeristisch-recreatieve sector

lende diensten, zoals onderhoudswerkzaamheden, bewaking et cetera.

is immers constant in beweging, waardoor ondernemingen zich continu

Om investeringen in deze voorzieningen beter tot rendement te brengen,

zullen moeten vernieuwen.

is seizoensverlenging wenselijk. De aanwezigheid van deze elementen

Hoewel veel ondernemers uit de toeristisch-recreatieve sector verenigd

op en rond de haven bepalen in hoge mate haar aantrekkelijkheid.

zijn in lokale en landelijke belangenorganisaties als de RECRON, zijn nog

Op basis van het Streekplan Zuid-Holland Zuid zijn er inmiddels plannen

vooral veel kleine toeristische ondernemers niet georganiseerd. Uit

gemaakt om in de komende jaren de havencapaciteit op het eiland

Rabobank Cijfers & Trends blijkt dat in de horeca en recreatie relatief

flink uit te breiden en in de kwaliteit hiervan te investeren (Provincie

weinig samenwerking is tussen ondernemers (Rabobank Nederland,

Zuid-Holland, 2003; ISGO, 2005).

2005). Samenwerking is van groot belang voor ondernemers om
bijvoorbeeld gezamenlijk een vuist te kunnen maken tegen ongewenste

Verbind het toeristisch-recreatief aanbod

ontwikkelingen in een regio of om juist gewenste ontwikkelingen te

De huidige situatie op het eiland biedt voldoende aanleiding om de

promoten. Veel ondernemers zien helaas niet het belang in van samen-

afstemming en de relaties binnen het toeristisch-recreatieve aanbod te

werking. In de snel veranderende toeristisch-recreatieve sector wordt

verbeteren. Momenteel is de relatie tussen dagrecreatieve mogelijkheden

van ondernemers echter geëist dat zij visie hebben en dat zij durven te

onderling en verblijfs- en dagrecreatie nog te gering in de regio. Bij

investeren. Vooral veel kleine toeristische ondernemers hebben vaak

verbetering van afstemming en relaties binnen het toeristisch-recreatie-

moeite met investeringen die niet direct en uitsluitend de eigen

ve aanbod kan onder meer gedacht worden aan arrangementen en

bedrijfsvoering ten goede komen. Ook overheden zijn gebaat bij een

investeringen in de toeristisch-recreatieve infrastructuur.

beter georganiseerd bedrijfsleven, aangezien deze een professionelere

Initiatieven van samenwerkende toeristische ondernemers in de vorm

input kan geven en meer betrokken is bij het beleid.

van arrangementen, bieden veel mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld
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3.5.3 Wie komen er naar Goeree-Overflakkee?

Verder wordt Ouddorp door bezoekers vooral gewaardeerd als mooie,

Het toeristische profiel en aanbod op het eiland is vooral geschikt voor

vriendelijke en veilige bestemming (ZKA, 2004). Aspecten waar het

gezinnen. Gezinnen met kinderen waarderen de rust en ruimte op het

eiland slecht op scoort zijn exclusiviteit, avontuurlijkheid, dynamiek en

eiland. Voor jongeren is het eiland een minder in het oog springende

eigentijdsheid. Exclusiviteit is niet een aspect dat bij Goeree-Overflakkee

vakantiebestemming. Jongeren kiezen eerder voor meer dynamische

past. Het is een eiland dat juist voor iedereen toegankelijk wil en kan zijn.

bestemmingen met meer attracties en uitgaansmogelijkheden.

De slechte scores op de aspecten avontuurlijk, dynamisch en eigentijds

Het toerisme op het eiland is ook sterk afhankelijk van het hoogseizoen.

zijn zorgelijker. Deze aspecten zijn namelijk niet alleen voor jongeren

Een breed toeristisch-recreatief aanbod, met uitgebreide hotelvoor

van belang, maar ook gezinnen en ouderen zoeken steeds vaker naar

zieningen en slechtweervoorzieningen zijn van cruciaal belang om ook

een vorm van beleving in hun vrije tijd. Het wat oubollige en weinig

bezoekers buiten het hoogseizoen naar het eiland te trekken. Ook een

avontuurlijk en dynamische karakter past steeds minder goed bij de

uitgebreid cultureel aanbod kan een impuls geven aan de seizoens

wensen van de naar beleving zoekende bezoekers. Deze beleving speelt

verlenging van het toerisme.

een belangrijke rol in het hedendaagse toerisme. In de volgende
paragrafen worden enkele belangrijke trends, waaronder de belevings-

Werk aan gezamenlijke promotie van het eiland

economie, behandeld.

Harde gegevens over de bekendheid van het eiland bij (potentiële)
bezoekers zijn moeilijk te vinden. De belangrijkste badplaats van het

3.5.4 Trends in toerisme

eiland, Ouddorp, is wel meegenomen in het onderzoek van de Provincie

Het eiland moet interessanter worden voor de bezoeker en zij moet

Zuid-Holland7. Van alle Zuid-Hollandse badplaatsen blijkt Ouddorp de

trachten deze aan zich te binden. Beleving is waar het om draait in de

minst bekend te zijn onder Nederlanders. Aangezien Ouddorp de plek

toeristisch-recreatieve sector. Toeristen willen niet zo maar op vakantie

op het eiland is met de meeste toeristische bekendheid, is de geringe

vermaakt worden, maar willen het ook beleven. Pine en Gilmore intro-

bekendheid voor het hele eiland een beperking (figuur 3.19). Vooral op

duceren in hun veelgeciteerde boek ‘De beleveniseconomie’ het begrip

de Kop van Goeree wordt al actief aan het imago gewerkt, maar samen-

belevenis als een economisch verschijnsel. Zij definiëren belevenissen

werking met de gemeenten op Overflakkee is sterk aan te bevelen. Het

als zijnde ‘gebeurtenissen die mensen op een persoonlijke manier aan-

hele eiland heeft een completer aanbod dan enkel de Kop en het

spreken’. Vervolgens werken ze dat uit naar het kopen van een belevenis:

gebied kan zich als geheel ook als eiland promoten. Een eiland spreekt

‘Een belevenis kopen is betalen om tijd te besteden aan het genieten van

namelijk tot de verbeelding van de bezoeker.

een reeks memorabele gebeurtenissen die door de onderneming worden

Figuur 3.19 Mate van bekendheid met kustplaatsen in Zuid-Holland
onder Nederlanders 2003

georganiseerd om je er op een persoonlijke manier bij te betrekken’ (De
Baak, 2002).

Ouddorp

Het eiland beleven: zien, horen, voelen, ruiken en proeven

Rockanje

Deze vraag naar beleving heeft een grote invloed op toerisme en recreatie.
Idealiter wordt bij het beleven zoveel mogelijk zintuigen van de mens

Hoek van Holland

geprikkeld. Daarnaast worden ook creatieve en cognitieve ervaringen,
fysieke ervaringen en sociale ervaringen onderscheiden als mogelijke

Monster

effecten van de belevenis. Het mee laten beleven door de consument

Kijkduin

zit hem vaak in hele simpele dingen. Mogelijkheden zijn er te over.

Scheveningen
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Bron: ZKA, 2004
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Voorbeelden zijn restaurants die kookworkshops organiseren of restaurants
waar obers zingend serveren, boerderijen waar je zelf kaas kunt maken
of koeien kunt knuffelen, theatervoorstellingen of (cultuur)historische

7

In 2003 heeft ZKA in opdracht van de Provincie Zuid-Holland een enquête uitgevoerd

onder bezoekers om de toeristische vraag in Zuid-Holland te onderzoeken.

Profit

verhalen vertellen tijdens stadsrondleidingen of natuurwandelingen en

De aandacht voor bewegen en de positieve effecten hiervan op de

musea die interactieve informatie en communicatie technologie toepassen.

gezondheidstoestand nemen sterk toe. Sportieve activiteiten nemen
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hierdoor een steeds belangrijker deel van de vrije tijd in (Rabobank
Stijgende welvaart en vergrijzing betekent...

Nederland, 2006). Activiteiten waar aan gedacht kan worden zijn fitness,

De groei van de welvaart heeft uiteraard invloed op de wensen van

golfen, paardrijden, wandelen, fietsen en zeilen.

toeristen en recreanten. Continue aandacht voor de kwaliteit van het

Wellness biedt zeker kansen voor een water- en natuurrijk gebied als

toeristisch-recreatief is noodzakelijk. Toeristen hebben in toenemende

Goeree-Overflakkee. Om een graantje mee te pikken van deze sterk groei-

mate behoefte aan comfort en gemak. De vergrijzing van de bevolking

ende trend is een passend imago en faciliterend wellness aanbod nodig.

heeft ook invloed op de vraag. Senioren hebben over het algemeen
meer (vrije) tijd en geld te besteden. De toenemende levensverwachting

3.5.5 Waar liggen de kansen?

zorgt er ook nog voor dat ouderen langer kunnen genieten en consu-

Het feit, dat Goeree-Overflakkee omringd wordt door water, belemmert

meren. Daarnaast geldt dat door het stijgende opleidingsniveau van

op een aantal aspecten de economische ontwikkeling. Het toeristische

vrouwen, en het daarmee samenhangende stijgende inkomen van

potentieel is één van de weinige economische aspecten die wel kan

vrouwen, de invloed van vrouwen op de consumptieve bestedingen

profiteren van deze ligging.

verder toeneemt.

Het belang van de toeristisch-recreatieve sector op Goeree-Overflakkee

Dit alles uit zich in een sterke toename van de vraag naar luxueuze

is het afgelopen decennium toegenomen. Op de Kop van Goeree is

toeristische voorzieningen en zien we bijvoorbeeld terug in de trend

de groei echter sterker geweest dan op Overflakkee, waardoor het

van ‘wellness’ (NRIT, 2005).

(economisch) belang van de sector hier ook groter is. De ontwikkeling
van toerisme en recreatie op het eiland is dus versnipperd. Het onbenutte

...een groeiende vraag naar luxe en wellness

potentieel op toeristisch-recreatief vlak ligt onder meer in deze versnip-

Wellness is een trend die illustratief is voor de toenemende vraag aan

pering. Kansen liggen er in het komen tot één toeristisch-recreatief product

luxe in vrijetijdsbeleving. Letterlijk vertaald betekent het Engelse woord

voor het hele eiland. Overflakkee en de Kop van Goeree en meer specifiek

wellness niet meer of minder dan gezondheid. Wezenlijke elementen

de vier afzonderlijke gemeenten kunnen op deze wijze ieders sterkten

die bij wellness een rol spelen zijn: gezonde voeding, ontspanning, zelf-

benutten en de eigen zwakten compenseren. De belangrijkste sterkten

verantwoording, fitness en gezondheidszorg.

en zwakten van de toeristisch-recreatieve sector zijn in de tabel op de

Naast de groei van de welvaart, vergrijzing en toenemende invloed van

volgende pagina weergegeven.

vrouwen op de vrije tijdsbesteding (vrouwen worden gezien als de
pioniers van de wellnesstrend), wordt ook de verharding van de maat-

De combinatie van de verschillende sterke punten maken het toeristisch-

schappij gezien als een oorzaak voor de groeiende behoefte naar rust

recreatieve aanbod op Goeree-Overflakkee uniek. Onze aanbevelingen

en ontspanning. Stress en spanning op het werk zijn geen uitzondering

richten zich op de vraag hoe we deze sterkten beter kunnen benutten.

meer en mensen proberen op allerlei manieren even te ontsnappen aan

De belangrijkste aanbevelingen die in dit hoofdstuk zijn gedaan, betreffen

de harde werkelijkheid (Rabobank Nederland, 2006).

investeringen in de kwaliteit van het aanbod, afstemming van het aanbod
en een betere samenwerking. Deze samenwerking vormt de rode draad

Er zijn twee vormen van wellness te onderscheiden, namelijk wellness

van dit hoofdstuk en van dit rapport als geheel. Er is een duidelijke

door ontspanning (passief ) en wellness door inspanning (actief ). Bij de

behoefte aan betere samenwerking tussen overheden en ondernemers.

passieve stroming wordt de nadruk gelegd op ontspanning, rust en

De belangrijkste vlakken van samenwerking waarop winst te behalen is, zijn:

geestelijk welzijn. Deze vorm van wellness is een combinatie van de

- Gezamenlijk aanpakken van de toeristisch-recreatieve infrastructuur;

saunacultuur en het kuren. Hieruit zijn grote wellnesscentra ontstaan.

- Uitbreiden van luxe verblijfsaccommodaties;

Deze centra bieden een breed assortiment aan van sauna’s, behandelingen,

- Aanvulling van dagrecreatief aanbod met slechtweervoorzieningen;

eet- en drinkgelegenheden en eventueel slaapgelegenheden. Bij de

- Vormen van arrangementen;

actieve stroming gaat het om wellness door inspanning. Deze vorm van

- Versterken van het imago van het eiland o.a. door gezamenlijke

wellness legt de nadruk op het lichamelijke welzijn van mensen.

promotie;
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- Afstemmen van het toeristisch-recreatieve beleid tussen de
gemeenten;

De mogelijke rol van de overheid bij het stimuleren van samenwerking
tussen ondernemers lijkt gering. Zelf wijst de overheid terecht op de

- Voorlichting over dit beleid aan toeristische ondernemers;

eigen verantwoordelijkheid van de ondernemer. Maar ook voor de over-

- Betrekken van ondernemers bij de vorming en uitvoering

heid zijn de belangen groot. Initiatieven waarbij de gemeenten nauw

van dit beleid;

samenwerken met instanties als de Kamer van Koophandel, de VVV’s en

- Verbeteren van de organisatiegraad van toeristische ondernemers.

de RECRON kunnen het vonkje vormen waardoor de motor op gang
komt. Alles draait hierbij om een ondernemende overheid die de

Om als sector iets te bereiken is het vergroten van de organisatiegraad

samenwerking initieert en ondernemers die verder durven te kijken dan

van ondernemers cruciaal. Het onlangs opgerichte Innovatieplatform

hun kortetermijnbelangen.

Kop van Goeree is in dit kader een prachtig initiatief. Typerend is echter
wel dat dit Innovatieplatform zich beperkt tot de Kop van Goeree. Wij
bevelen aan om ook Overflakkee erbij te betrekken.

Sterkten-zwakten tabel
Sterkten

Zwakten

De ligging nabij de Randstad

Slechte bereikbaarheid

De ligging aan de Noordzeekust

slechtweervoorzieningen

De ‘eilandidentiteit’

toeristisch imago

Geringe aanwezigheid
Ontbreken van sterk
Natuur nog te weinig toegankelijk
voor bezoeker en landschap
De rust, ruimte en natuurwaarden

Overflakkee als saai gewaardeerd

De vele mogelijkheden voor
waterrecreatie

Gering cultuuraanbod

De aanwezigheid van Port Zélande
met een uitgebreid dag- en

Weinig avontuurlijk dynamisch en

verblijfstoeristisch aanbod

eigentijds aanbod

Actieve toeristische sector op de

Weinig combinaties van toeristische

Kop van Goeree

producten op het eiland

Verschillende gezichten Overflakkee

Ontbreken gezamenlijke

en de Kop van Goeree

toeristische visie op het eiland

Ruim dagrecreatief aanbod

Gering luxe logiesaanbod

Groeiend economisch

Achterblijvend belang

belang toerisme

toerisme op Overflakkee

De balans opgemaakt
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4. De balans opgemaakt
In de voorgaande hoofdstukken is voor elk van de
drie kwaliteiten (people, planet en profit) de
balans opgemaakt voor Goeree-Overflakkee.
Daarnaast behandelt ieder hoofdstuk een thema,
passend bij de betreffende kwaliteit, dat een sterke
relatie heeft met en een impuls kan geven aan de
economie van het eiland. In dit afsluitende hoofdstuk maken we de balans op van de duurzaamheid
van Goeree-Overflakkee door de drie kwaliteiten
te combineren. Ook blikken we terug op de
behandelde thema’s in de drie hoofdstukken en
geven we aanbevelingen.

Figuur 4.1 De Triple P balans
People

Nederland
Goeree-Overflakkee

Profit

Planet

Bron: Diverse bronnen, bewerking Rabobank

Bestaande spanningsvelden zijn bijvoorbeeld:
- Landbouw levert stankoverlast op voor bewoners en zorgt voor
schade aan het milieu;
- Toerisme en recreatie trekt bezoekers die zorgen voor veel drukte

4.1 Profit blijft achter bij People en Planet
Goeree-Overflakkee scoort in vergelijking met geheel Nederland goed
als het gaat om de sociaal-culturele kwaliteit en de ecologische kwaliteit.
De economische kwaliteit van het eiland loopt echter achter bij het

op het ‘rustige’ eiland (files);
- Nieuwe woningbouw trekt meer mensen van buiten het eiland
die zullen zorgen voor meer woon-werkverkeer (files);
- Meer bewoners en bezoekers zullen de druk op de natuur van het
eiland vergroten.

landelijke gemiddelde. In figuur 4.1 zijn de drie kwaliteiten geïntegreerd.
De figuur geeft in één oogopslag de Triple P situatie op Goeree-Overflakkee

Het betreft hier complexe spanningsvelden aangezien we de boven-

weer. Het oranje vlak staat voor de score van Nederland, de blauwe lijn

staande stellingen ook andersom kunnen formuleren:

voor die van Goeree-Overflakkee. In Nederland vinden we nauwelijks

- Het belang om de natuurlijke waarden en het prettige woonklimaat

regio’s die op elk van de drie kwaliteiten bovengemiddeld scoren.

te behouden beperkt de economische ontwikkelingsmogelijkheden

Elk gebied heeft zijn eigen sterke eigenschappen. Dat geldt ook voor

van het eiland in de zin van (grootschalige) woningbouw, toerisme en

Goeree-Overflakkee. People en planet springen er in positieve zin uit,

recreatie en landbouw.

profit in negatieve.
De (economische) ontwikkeling van het eiland lijkt hierdoor te stagneren.
Bedreigt de economie de ecologie of vice versa?

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat economische ontwikkeling niet kan

De situatie op Goeree-Overflakkee noodzaakt investeringen in de

plaatsvinden zonder dat bestaande waarden drastisch zullen veranderen

regionale economie. Dit is echter lang niet altijd gemakkelijk.

of zullen worden aangetast. Grootschalige economische ontwikkelingen

Investeringen in de economie lijken op gespannen voet te staan met

zullen inderdaad in het algemeen hun sporen nalaten. Er zijn echter

de bestaande landschappelijke waarden en het huidige woonklimaat.

voldoende mogelijkheden om de economie op een minder grootschalige
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wijze te stimuleren zonder dat er sprake is van een drastische aantasting

het aanbod door arrangementvorming en het aanleggen en verbeteren

van de bestaande natuurwaarden of het woonklimaat.

van de toeristische infrastructuur. Daarnaast zal ook het toeristisch-

Tot slot biedt deze studie daarom een aantal aanknopingspunten om

recreatieve imago van het eiland sterker in de markt moeten worden

tot dergelijke stimulansen over te gaan en acties te ondernemen die

gezet. Deze markt is wel degelijk aanwezig. Een zeer grote markt is het

buiten de spanningsvelden tussen people, planet en profit omgaan.

nabijgelegen Rijnmondgebied, maar ook veel Duitsers trekken nog altijd
naar de Hollandse kust.

4.2 Economische ontwikkeling en
duurzaamheid

Noodzaak tot meer samenwerking

Eén van die mogelijkheden om de economie te stimuleren betreft het

saties en instanties actief die het beste voor hebben met (delen van) het

benutten van wonen als economische drager. Met kleinschalige

eiland. De indruk bestaat echter dat de verschillende organisatie, net als

woningbouwprojecten, gericht op bepaalde doelgroepen, kan een

de overheden, nog te weinig met elkaar samenwerken en te weinig oog

Naast de vier gemeentelijke overheden zijn er op het eiland veel organi-

impuls worden gegeven aan de economie. Dit tast de natuurlijke omgeving

hebben voor het eiland als geheel. Hierdoor ontbreekt er visie op menig

slechts in beperkte mate aan. Dat de regio de mogelijkheid heeft om in

vlak. Visies op de toekomstige ontwikkeling van de landbouw, toerisme

vijf jaar tijd 3.000 woningen te bouwen, is dan ook een kans. De contour

en recreatie, zorg, wonen enzovoort zijn niet aanwezig, verouderd of

visie van ISGO geeft hier invulling aan. Een belangrijk aandachtspunt

hebben te weinig draagkracht. Het beleid is hierdoor nog veel te veel

daarbij is dat de fouten van het verleden, die hebben geleid tot de

versnipperd. Mede door deze versnippering hebben de organisaties te

grote achterstand, niet weer worden gemaakt. Goede afstemming en

weinig invloed op ontwikkelingen die het eiland beïnvloeden. Zo wordt

samenwerking (tussen gemeenten, marktpartijen en andere organisaties)

er te weinig of te laat ingespeeld op trends en ontwikkelingen of worden

zijn daarbij van eminent belang.

kansen om bijvoorbeeld subsidies te ontvangen van Provincie, Rijk en
EU gemist.

Een andere economische kracht van het eiland is en blijft de landbouw.
Van deze sector kunnen we weliswaar geen verdere economische groei

Als belangrijkste aanbeveling geldt dat een gestructureerde samenwer-

verwachten, toch blijft de landbouw een belangrijke speler op het

king nodig is tussen bedrijfsleven en gemeenten. Dat hoeft niet meteen

platteland. De sector heeft ten onrechte een statisch imago, want het

op alle terreinen die hierboven zijn genoemd. Eilandelijke samenwerking

is de landbouw die momenteel voor de nodige dynamiek zorgt op het

op het gebied van toerisme en recreatie zou een begin kunnen zijn.

platteland. Verdere verbreding van de sector biedt kansen voor het

Deze samenwerking zou moeten leiden tot het vormen van een visie

eiland. Verbreding waarbij agrarische bedrijven andere activiteiten

op deze sector voor het eiland, waarop beleid en een plan van aanpak

opstarten, zoals natuurbeheer en agrotoerisme. Dit zorgt voor het ver-

kunnen worden gebaseerd. Voor wat betreft het woningbouwbeleid

sterken van de relatie tussen landschap, consument en landbouw.

lijkt een eerste belangrijke stap in de richting van meer samenwerking
te zijn gezet. Met de Regionale contourvisie en het daaraan gekoppelde

Toerisme en recreatie is wel een sector met een sterk groeipotentieel.

bouwprogramma is vanuit het hele eiland gedacht. De grote uitdaging

Het eiland biedt veel mogelijkheden voor toerisme en recreatie en veel

zit ‘m echter in het voortzetten van die samenwerking en vooral in het

van deze mogelijkheden zijn slechts gedeeltelijk benut of zelfs nog

vormen en uitvoeren van een gezamenlijk beleid. Bovendien is 2010 al

onbenut. Veel valt te winnen door samenwerking en het verbinden van

dichtbij en is het zaak om nu al verder vooruit te kijken.
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