Economisch perspectief
regio Venray
Een belangrijke bijdrage aan de economische
ontwikkeling van Noord-Limburg

Voorwoord

Voor u ligt de publicatie ‘Economisch perspectief regio Venray’. Een rapport dat is opgesteld
door de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland, in opdracht
van Rabobank Venray. Dit rapport is mede gebaseerd op interviews met ondernemers uit de
regio, gemeente Venray en de Kamer van Koophandel. In deze studie worden onder meer
de economische prestaties van ons bedrijfsleven in kaart gebracht. Daarnaast geven de onderzoekers een visie op de thema’s Food & Agri, de Maakindustrie en Logistiek.
Tal van ontwikkelingen doen zich voor in Noord-Limburg waar de regio Venray op kan inspelen. Het is zaak om tijdig op de ontwikkelingen in te spelen en de mogelijkheden van de
gunstige ligging van de regio te benutten.
Rabobank Venray wil met dit rapport en de daarin uitgewerkte visie een nuttige bijdrage
leveren aan de ontwikkeling van de regio Venray. Wij zijn ervan overtuigd dat de regio vele
kansen biedt. Samen met andere belanghebbenden willen wij die kansen graag aangrijpen
om de regio te versterken!
Jan Vinkenvleugel
Voorzitter directie Rabobank Venray
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Inleiding
In deze studie komen vier thema’s aan bod. Het rapport start met een algemene economische schets van regio Venray, waarbij we inzoomen op het presteren van het bedrijfsleven
in de regio. Vervolgens diepen we drie thema’s verder uit: het food & agri cluster, de maakindustrie en de logistiek. De doelstelling van dit onderzoek is om over die drie thema’s een
aantal aanbevelingen te doen die de regio in economisch opzicht versterken.
Het economisch presteren meten we op basis van onze economische thermometer. In
hoofdstuk 1 leggen we uit hoe dit model werkt en hoe het bedrijfsleven in regio Venray en
andere Noord-Limburgse regio’s scoort op economisch presteren. In hoofdstuk 2 gaan we in
op de rol die het food & agri cluster speelt in de economie van Noord-Limburg. Op het niveau van regio Venray zoomen we vooral in op de primaire productie. Hoofdstuk 3 analyseert de maakindustrie. Tot slot behandelt hoofdstuk 4 de logistiek. Waar liggen de sterke
kenmerken van deze sectoren en wat is hun toekomstperspectief? Door hier antwoord op te
geven, zijn we in staat om de sectoren te versterken.
In deze studie staat regio Venray centraal.
Het onderzoeksgebied bestaat uit de gemeenten Venray, Meerlo-Wanssum en Bergen. Dit gebied komt ten dele overeen met
het werkgebied van Rabobank Venray, bestaande uit gemeenten Venray, het noordelijke deel van gemeente Meerlo-Wanssum
(inclusief Meerlo en Wanssum) en het zuidelijke deel van gemeente Bergen. Het
economische zwaartepunt van gemeente
Bergen ligt in het noorden. De meeste
agrarische activiteit vinden we echter in het
zuiden van de gemeente. Vandaar dat de
gemeente in haar geheel is meegenomen in
het onderzoeksgebied. Als we in dit onderzoek spreken van regio Venray, dan bedoelen we dus de drie gemeenten samen, tenzij anders vermeld. Regio Venray wordt in
deze studie veel vergeleken met drie andere regio’s in Noord-Limburg. Dit zijn regio
Venlo (Venlo, Arcen en Velden en Beesel),
Maashorst (Horst aan de Maas en Sevenum) en Peel en Maas (Helden, Kessel,
Maasbree en Meijel). Zie ook de kaart voor
deze regio’s. Daarnaast wordt regio Venray
vergeleken met Noord-Limburg, het totale
gebied dat is weergegeven in de kaart.
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Samenvatting en conclusies
Goede economische prestatie in 2008
Regio Venray scoort een 6,2 voor de prestaties van zijn bedrijfsleven in 2008, terwijl het
landelijk gemiddelde een 6,0 is. Bovendien krijgt de regio een hoger cijfer dan in 2007
(6,0). De regio heeft haar goede score te danken aan gemeente Venray (6,5). Gemeente
Bergen en gemeente Meerlo-Wanssum krijgen een 5,4 respectievelijk een 5,8. Dat is niet
verwonderlijk. Steden kennen over het algemeen meer economische dynamiek en scoren
meestal hoger dan meer landelijke gebieden. Hoewel Bergen en Meerlo-Wanssum wel degelijk van economisch belang zijn, hebben zij ook een belangrijke woonfunctie.
Economisch presteren in Noord-Limburg
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Voor economische groei en economische kracht, de twee onderliggende indicatoren van de
economische prestatie, krijgt regio Venray een 6,1 respectievelijk een 6,1. Beide lieten een
stijging zien ten opzichte van 2007. Binnen de economische groei scoort de regio vooral
goed op arbeidsvolumegroei (6,9) en investeringsgroei (6,5) en minder goed op productiegroei (5,6) en winstgroei (5,3). Op de indicatoren behorende bij economische kracht krijgt
regio Venray mooie cijfers voor investeringsratio (6,4) en werkgelegenheidsfunctie (6,5) en
een zeer hoog cijfer voor rendement op eigen vermogen (7,3). Voor arbeidsproductiviteit
krijgt de regio een onvoldoende (5,1).

Food & Agri; benut de grote kracht van de sector
Kenmerken food & agri
Het belang van de agrarische sector in Noord-Limburg en regio Venray is groot. In beide
gebieden neemt ze 9 procent van de totale werkgelegenheid voor haar rekening (landelijk
slechts 3 procent). Zeker voor een gebied met een stad als Venray is dat bijzonder te noemen. Binnen de landbouw springen vooral de tuinbouw en de intensieve veehouderij in
Noord-Limburg in het oog. Deze deelsectoren hebben met elk een derde van de toegevoegde waarde een even groot economisch belang in de agrarische sector in regio Venray, maar
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het grote belang van de intensieve veehouderij springt daarbij het meest in het oog. In de
overige gebieden in Noord-Limburg is het belang van de tuinbouw veel groter dan van de
intensieve veehouderij.
De toegevoegde waarde van de tuinbouw in regio Venray bedraagt ongeveer € 56 miljoen
(in Noord-Limburg € 370 miljoen), die van de intensieve veehouderij ongeveer €60 miljoen (
in Noord-Limburg € 110 miljoen). Meer dan de helft van de toegevoegde waarde in de intensieve veehouderij in Noord-Limburg wordt dus gecreëerd in regio Venray. Binnen de
tuinbouw is de sierteelt in de open grond (€ 26 miljoen) van het grootste belang. Binnen de
intensieve veehouderij spelen de varkenshouderijen de grootste rol (€ 44 miljoen).
Food & agri is echter meer dan primaire productie. Toeleveranciers aan primaire producenten (machinebouw, tuinbouwzaden, kassenbouwers) en afnemers van primaire producenten
(logistiek, verwerkende industrie, groothandelaren) creëren samen een compleet food &
agri cluster in Noord-Limburg. Daarbij bestaan uiteraard ook veel relaties met bedrijven buiten Noord-Limburg. De tuinbouw- en de intensieve veehouderijketen representeren dus een
grotere waarde dan de primaire sector alleen. De totale toegevoegde waarde in de intensieve veehouderijketen, de glastuinbouwketen en de vollegronds tuinbouwketen in NoordLimburg bedraagt respectievelijk ongeveer € 710, € 520 en € 540 miljoen. Dat de waarde
van de intensieve veehouderijketen zo groot is in verhouding tot de waarde van de primaire
productie, komt doordat het eindproduct van de primaire producenten nog veel meer verwerking vereist dan bij veel tuinbouwproducten. Daardoor is de toegevoegde waarde na de
primaire productie relatief groot. Dit biedt grote kansen voor regio Venray, waar we later op
terug komen.
Aanbevelingen
De agrarische sector in Nederland is aan een aantal trends en ontwikkelingen onderhevig.
Deze hebben ook hun weerslag op Noord-Limburg en regio Venray. Als men hier niet op tijd
en adequaat op inspeelt, zal men de concurrentiestrijd met andere regio’s en het buitenland
verliezen. Positief gesteld biedt een aantal ontwikkelingen grote kansen voor de regio. Belangrijke trends en ontwikkelingen zijn de demografische ontwikkeling (vergrijzing en verzadiging van de markt door stagnatie bevolkingsgroei), veranderende consumenteneisen
(hogere kwaliteit en nieuwe producten), strenge(re) milieuwetgeving, toenemende internationale concurrentie, vrij(er) verkeer van arbeidskrachten, de toenemende internationalisering en globalisering, de komst van de Floriade 2012 en ontwikkelingen op Klavertje 4.
Optimaliseer de balans tussen kosten en opbrengsten
De primaire productie is de drijver onder de food & agri sector in Noord-Limburg. Nergens
ter wereld is de primaire productie van de intensieve veehouderij zo groot. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Maar de primaire productie staat wel onder druk en die druk zal
in de toekomst groter worden. De agrarische sector in Noord-Limburg heeft hierop gereageerd door middel van onder meer schaalvergroting, intensivering, specialisatie, innovatie
en inspelen op de ‘nieuwe arbeidsmarkt’. Het aantal kleine tuinders en intensieve veehouderijen daalt en de professionaliteit, intensivering en specialisatiegraad groeit al jaren. Deze
reacties zijn vooral gericht op het optimaliseren van de verhouding tussen de kosten en de
productie. Dit is een proces van vele jaren en zal ook in komende decennia nodig zijn om de
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concurrentiestrijd niet te verliezen. Deze processen kennen echter wel grenzen, schaalvergroting kan niet oneindig doorgaan. Dus: tuinders en veehouders, blijf optimaliseren en
zoek naar een balans die efficiënte productie in de hand werkt.
Creëer toegevoegde waarde en innovatieve producten na de primaire productie
Het zal echter niet voldoende zijn om alleen naar de kosten te kijken. Hier valt op een bepaald moment geen winst meer te halen. Ook een stijging van de opbrengsten is daarom
van groot belang. Hier speelt de waarde die wordt toegevoegd aan primaire producten door
bedrijven verderop in de keten een grote rol. Zij voegen waarde toe door producten te combineren, te versnijden en te verpakken. Uit de landelijke agrarische input-output tabellen
van het LEI blijkt dat de toegevoegde waarde van de verwerkende industrie in de intensieve
veehouderijketen ongeveer gelijk is aan die van de primaire productie. Hier is dus veel te
winnen voor de regio, aangezien de verwerkende industrie nog nauwelijks aanwezig is.
Denk daarbij niet alleen aan de standaard verwerking van primaire producten, maar ook
aan innovatieve producten en productcombinaties. Het meest sprekende voorbeeld hiervan
uit het verleden zijn de kant-en-klaar maaltijden die sinds een aantal jaren populair zijn bij
consumenten. Ondernemers zullen het lef moeten tonen om nieuwe producten te ontwikkelen.
Weer concurrentie af met kwaliteit
De internationale concurrentie neemt toe, onder meer door de uitbreidingen van de Europese Unie. De Nederlandse agrarische sector heeft echter een gezonde kostenstructuur, een
relatief hoge arbeidsproductiviteit, produceert efficiënt en is van hoge kwaliteit. Hierdoor
weet zowel de intensieve veehouderij en de tuinbouw de concurrentie vanuit veel andere
landen nog voor te blijven. Vanwege de groeiende concurrentie is het echter essentieel om
te blijven focussen op de voordelen die Nederland heeft ten opzichte van concurrerende
landen. Kwaliteit is daarbij van groot belang. De West-Europese consument vraagt kwaliteit
en is bereid daarvoor te betalen. Door daar op in te spelen, behoudt men een voordeel ten
opzichte van de bulkproducenten in Oost- en Zuid-Europa.
De Floriade komt snel dichtbij; maak het een succes
De Floriade kan een enorme impact hebben op de regio. Bezoekers en investeringen zorgen
naar verwachting voor een omzet van € 225 tot € 280 miljoen, aangevuld met een mogelijke toegevoegde waarde van € 160 miljoen door indirecte welvaartseffecten. Bovendien
biedt het terrein na de Floriade veel mogelijkheden voor de sector. Volgens velen is er sinds
2006 weliswaar vooruitgang geboekt, maar heeft er te weinig schot in gezeten. In dat opzicht komt 2012 snel dichtbij. Sinds kort lijkt de vaart er echter weer in te komen en is er
meer vertrouwen in de Floriade. Om de vaart erin te houden is regie het sleutelwoord. Volgens velen is dit er nog te weinig. Er zijn veel overlegorganen en netwerken, maar vaak met
eigen belangen. Daarom is behoefte aan een koepel die de regie in handen heeft, de gezamenlijke belangen behartig en partijen bundelt. Denk daarbij aan Brainport Eindhoven als
voorbeeld. Nederland kent Eindhoven als het centrum voor kennisintensieve, innovatieve
industrie. Zo zou men Noord-Limburg, of Zuidoost-Nederland, als het food & agri centrum
moeten kennen. Daar is regie voor nodig, met een duidelijke structuur, een eenduidige
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agenda en een heldere richting voor de hele regio. En eigenlijk gaat dit verder dan de Floriade, maar de Floriade is wel een mooie kans om hier een (door)start mee te maken.
Het succes van de Floriade zit voor een deel in de effecten ervan op de rest van de economie. Ook andere sectoren profiteren ervan. Daarom zal men nadrukkelijk moeten zoeken
naar combinaties tussen de Floriade en die sectoren. Gezien het grote aantal bezoekers, ligt
de combinatie tussen onderdelen van de food & agri ketens en toerisme & recreatie voor de
hand. Zoek de raakvlakken en benut ze.
Maar ook binnen food & agri zijn combinaties denkbaar. Als Noord-Limburg zich als het
‘food-centre’ van Europa op de kaart wil zetten, dan is de Floriade hiervoor een uitstekend
vehikel. Momenteel is de Floriade vooral gericht op de tuinbouw. Door ook de dierlijke sector toe te voegen, kan de externe profilering veel groter zijn. Door de producten van primaire producenten te combineren, daar waarde aan toe te voegen en vernieuwende consumentenproducten voor een veranderende, nieuwe markt te etaleren, kan de regio zich goed profileren. Laat de bezoeker voedsel ‘beleven’ met bijvoorbeeld proeverijen en kookworkshops
waarbij duidelijk wordt dat Noord-Limburg alles heeft.
Vul Klavertje 4 met completerende activiteiten
Een groot deel van Klavertje 4 is reeds bebouwd, maar er is nog voldoende ruimte voor uitbreiding en nieuwe activiteiten. Bij de invulling hiervan is het van belang om rekening te
houden met waar het food & agri cluster in Noord-Limburg behoefte aan heeft. Dat komt
ook terug in het Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo. Nieuwe bedrijven zouden onder meer moeten passen binnen de branchestructuur en een toevoeging
moeten zijn voor de keten. Denk daarbij aan de eerder genoemde bedrijven die waarde
toevoegen na de primaire productie.
Benut het beschikbare arbeidspotentieel
Als de Nederlandse arbeidsmarkt krap en dus duur is, is het economisch aantrekkelijk om
buitenlandse arbeidskrachten in te zetten. Deze mogelijkheid bevalt veel ondernemers goed
en biedt een uitkomst voor het tekort aan dure Nederlandse arbeidskrachten.
Kijk over de grenzen heen
Geen enkele regio binnen Zuidoost-Nederland heeft een eigen food & agri cluster. Alle regio’s hebben elkaar nodig om het food & agri centrum van Nederland compleet te maken.
Kijk daarom over de grenzen heen. Ga niet met elkaar in concurrentie, maar complementeer elkaar. Zodoende kan elke regio van elkaar en van ontwikkelingen in andere regio’s
profiteren.

Maakindustrie; focus op kennis en onderscheid
Kenmerken maakindustrie
De Nederlandse industrie behoort tot de grootste sectoren qua werkgelegenheid en omzet.
De sector is sterk internationaal georiënteerd en is goed voor ruim 60% van de export van
het Nederlandse bedrijfsleven. De heterogeniteit in de industrie is groot; veel bedrijven opeEconomisch perspectief regio Venray 8

reren op specifieke en welgekozen nichemarkten. Ook specifiek de maakindustrie neemt een
belangrijke plaats in binnen de Nederlandse economie. Het economische belang houdt echter niet op bij de directe werkverschaffing. De maakindustrie staat bekend als een sector die
vanwege omvangrijke inkopen van goederen en diensten voor veel indirecte werkgelegenheid zorgt. Voor een deel gaat het om inkooprelaties binnen de maakindustrie zelf maar
deels ook om de inkoop van diensten als vervoer, advies, onderzoek, ICT.
Het aandeel van de maakindustrie in de totale werkgelegenheid in Nederland is sterk gedaald en daalt nog steeds. Bepaalde regio’s in ons land (vooral de minder verstedelijkte)
hebben het exclusieve recht over de industriële bedrijvigheid verworven. De maakindustrie
concentreert zich sterk in clusters rondom grote industriële bedrijven. Philips in Eindhoven is
hiervan nog altijd een goed voorbeeld, maar ook DSM in Sittard-Geleen en Océ in Venlo
hebben een dergelijke functie. Op basis daarvan mag Zuidoost-Nederland zich het centrum
noemen van de (hoogwaardige) industrie.
Met ruim 20.000 arbeidsplaatsen (15% van de totale werkgelegenheid) is de maakindustrie
ook voor Noord-Limburg een belangrijke werkverschaffer. Qua totale industriële omzet bevindt Noord-Limburg zich in de middenmoot van Nederlandse regio’s. Regio Venlo vormt
hierin het zwaartepunt. Ook voor regio Venray is de maakindustrie een belangrijke werkgever. Het aandeel in de totale werkgelegenheid bedraagt 14 procent (landelijk 8 procent).
Van de totale industriële productie die in Noord-Limburg wordt gerealiseerd, vindt bijna een
kwart zijn oorsprong in de regio Venray. Binnen de regio Venray zelf is dit 30 procent van
de totale toegevoegde waarde die hier wordt gerealiseerd. Binnen de maakindustrie in regio
Venray is de productie van machines en apparaten het grootst. Daarnaast springt het relatief grote belang van de productie van auto’s en transportmiddelen in het oog.
In het afgelopen decennium daalde de werkgelegenheid in de Nederlandse maakindustrie
fors. Terwijl het aantal bedrijven is toegenomen. Dit komt doordat Nederlandse fabrikanten
van eindproducten zich steeds meer ontwikkelen tot kop-staart-bedrijven die de arbeidsintensieve delen van de productie uitbesteden. Dat geldt ook voor Noord-Limburg en daarbinnen voor regio Venray. In de afgelopen tien jaar daalde de werkgelegenheid in regio Venray
in de maakindustrie met een kwart, terwijl het aantal vestigingen met 15 procent steeg.
Aanbevelingen
Ook de maakindustrie in regio Venray is aan een aantal landelijke en internationale trends
en ontwikkelingen onderhevig. Zo zien we dat de internationale concurrentiepositie te wensen over laat door een middelmatige arbeidsproductiviteit, beperkte investeringen in hoger
onderwijs en benedengemiddelde investeringen in R&D. Uitbesteding van arbeidsintensieve
productie is de afgelopen decennia een belangrijke trend geweest, mogelijk gemaakt door
de voortdurende globalisering. Steeds vaker zien we echter dat bedrijven hier op terug komen en de productie terug halen vanwege stijgende loonkosten, kwaliteitsproblemen, lange
levertijden en hoge transportkosten. De zoektocht naar onderscheidend vermogen is een
derde trend die zichtbaar is. Vooral vanuit concurrentieoogpunt (hoge loonkosten) zijn specialisatie, focus op nichemarkten, samenwerking, innovativiteit en klantfocus herkenbare
trends. Vergrijzing en een slechte aansluiting van onderwijs op de industrie zorgen voor een
krappe arbeidsmarkt voor de sector. In Noord-Limburg komt daar het vertrek van jongeren
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nog bij. Anderzijds biedt de uitbreiding van de Europese Unie met de Oost-Europese lidstaten kansen voor de instroom van arbeidsmigranten. Ten slotte heeft de huidige economische recessie haar weerslag op de industrie. In 2009 heeft de sector zware klappen gekregen, wat heel duidelijk in Zuidoost-Brabant heeft voorgedaan, maar ook in andere industriële regio’s.
Verplaatsing productieactiviteiten
Volgens de Kamer van Koophandel zullen productiebedrijven en toeleveranciers zich niet
moeten afzetten tegen Oost-Europese concurrentie en concurrenten uit het Verre Oosten.
Het is veel verstandiger om strategische allianties aan te gaan. Bovendien is verschuiving
van productie naar Oost-Europa of naar het Verre Oosten niet te vermijden. Het gaat om de
productie van industriële producten met een lage toegevoegde waarde. Door een focus op
de meer kennisintensieve bedrijvigheid kan de maakindustrie in Venray zich onderscheiden.
De industrie zal hierin dan ook een duidelijke positie moeten kiezen voor hoogwaardige producten met een hoge toegevoegde waarden (nichemarkten in plaats van commodities). Bedrijven zullen hiervoor moeten investeren in hightech productiemiddelen en R&D.
Economische diversiteit
Het sterke punt van Noord-Limburg is dat de regio zowel agrarisch als industrieel is. In een
periode waarin in hoog tempo de slag wordt gemaakt van een economie op basis van de
inzet van spierkracht naar een economie op basis van de inzet van kennis, is het een groot
voordeel dat de regio beschikt over een grote verscheidenheid van economische activiteiten,
die de regio geschikt maakt om in veel van de relevante ontwikkelingen een rol te spelen.
Die flexibele uitgangspositie van Noord-Limburg biedt Venray de uitdaging om zich zo goed
mogelijk te positioneren en in te spelen op de mogelijkheden die zich aandienen. Ook kunnen de ontwikkeling van de economie in de richting van de Green Life Sciences, de ontwikkeling van de regio Venlo tot Greenport en de komst van de Floriade naar de regio worden
benut voor een verdere versterking van de industriële bedrijvigheid in Venray. Venray kan
zodoende voortborduren op de ontwikkelingen die in de regio plaatsvinden. Speel in op die
ontwikkelingen en leg waar mogelijk combinaties tussen verschillende sectoren.
Arbeidsmarkt
Het wordt steeds moeilijker om aan goed geschoold (technisch) personeel te komen. Dit
heeft te maken met enerzijds weinig aanbod van vooral vakmensen en het slechte imago
van technische beroepen en anderzijds lukt het ook niet goed hoger opgeleiden te binden
omdat het woonklimaat en de bereikbaarheid van Noord-Limburg ogenschijnlijk slecht scoren voor inwoners uit de Randstad. Als de sector echter een hoge toegevoegde waarde wil
creëren is daar hoogwaardig personeel voor nodig. Dit betekent ook dat de sector en de regio zich zelfbewust moeten presenteren om daardoor een ander imago naar de jeugd, naar
opleidingen en naar de omgeving te creëren. De regio heeft immers een prettige leefomgeving. Maar dan moet de rest van Nederland het wel weten.
Daarnaast is het belangrijk om de beschikbare arbeid goed te benutten. De nabijheid van de
Duitse arbeidsmarkt is in dat opzicht een voordeel. Maar ook de inzet van Oost-Europese
arbeidsmigranten wordt door veel bedrijven positief ervaren.
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Logistiek; benut de goede ligging en creëer synergie
Kenmerken logistiek
Een sterke logistieke keten is belangrijk voor de Nederlandse economie. Niet alleen de inen uitvoer van goederen van en voor het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse consumenten, maar zeker ook de doorvoerfunctie voor het Europese achterland. De bruto toegevoegde waarde van de logistieke sector voor de Nederlandse economie bedraagt 42,3
miljard euro: 8 procent van de totale gecreëerde toegevoegde waarde door de Nederlandse
economie. Van de totale werkgelegenheid in Nederland neemt de sector 6 procent (485.000
personen) voor haar rekening.
Deze belangrijke logistiek functie heeft Nederland te danken aan haar unieke geografische
ligging, de aanwezigheid van mainports Rotterdam en Amsterdam en overige zee- lucht-, en
binnenhavens en de uitstekende achterlandverbindingen over water, weg en spoor en via
buisleidingen. Hoewel de logistieke bedrijvigheid zich sterk concentreert zich in de clusters
rondom de belangrijkste mainports timmeren ook andere regio’s in dit opzicht goed aan de
weg. Zo is Limburg op Flevoland na de provincie die de afgelopen 10 jaar de sterkste groei
van logistieke werkgelegenheid heeft laten zien. Limburg ligt strategisch tussen de mainports Rotterdam, Antwerpen en Amsterdam en de centrale Europese markten. Dit heeft
Limburg van oudsher tot een belangrijk knooppunt gemaakt waar vervoer over water en
land als vanzelfsprekend samenkomen.
In Noord-Limburg is de logistiek goed voor ruim 11.000 arbeidsplaatsen (8 procent van de
totale werkgelegenheid). Qua totale logistieke toegevoegde waarde (2008) bevindt NoordLimburg zich met ruim € 500 miljoen in de middenmoot van Nederlandse regio’s waarbij de
gemeente Venlo het absolute zwaartepunt vormt (€ 250 miljoen). De helft van alle logistieke bedrijvigheid in Noord-Limburg is gevestigd in de regio Venlo en deze bedrijven zorgen
voor 40% van de Noord-Limburgse logistieke werkgelegenheid. Venray is met een toegevoegde waarde van € 90 miljoen eveneens een belangrijk logistiek knooppunt. In regio Venray is de logistiek met bijna 3.200 arbeidsplaatsen dan ook een belangrijke werkgever en
neemt hiermee bijna 30% van de totale logistieke werkgelegenheid in Noord-Limburg voor
haar rekening. Opvallend is de schaalgrootte van de logistieke sector in Venray. De gemiddelde omvang van de logistieke bedrijven in de regio Venray is namelijk een stuk groter dan
in de regio Venlo en in de rest van Noord-Limburg.
Als naar de verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende subsectoren wordt gekeken (figuur 4.2) valt op dat Noord-Limburg vooral groot is in de logistieke dienstverlening. Binnen Noord-Limburg positioneren vooral de regio Venray en Peel en Maas (dankzij
de vestiging van DHL in Beringe) zich hierin sterk. Deze regio’s onderscheiden zich hiermee
van de andere Noord-Limburgse regio’s. Als we kijken naar de ontwikkeling van de logistieke sector in Nederland blijkt dat deze gedurende het afgelopen decennium is gegroeid in
zowel aantal vestigingen als werkgelegenheid. In Noord-Limburg is de logistieke werkgelegenheid bovengemiddeld gegroeid terwijl het aantal vestigingen juist iets minder snel is gegroeid dan in de rest van Nederland. Dit duidt op een schaalvergroting van de logistieke
sector in Noord-Limburg. Opvallend is de extreem sterke groei van 150 procent van de logistieke werkgelegenheid in Venray, waarbij de grootste groei in 2008 plaatsvond. Deze
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groei is te verklaren vanuit de verschuiving van productie naar Value Added Logistics (VAL).
Ondanks deze sterke groei en de duidelijke positionering van Venray als logistiek centrum
geeft de gemeente in haar economische visie tot 2020 aan niet actief te in te zetten op
meer logistieke bedrijvigheid.
Aanbevelingen
Net als de agrarische sector en de maakindustrie heft de logistiek met een aantal trends en
ontwikkelingen te maken die van invloed zijn op de sector in Noord-Limburg en regio Venray in het bijzonder. De belangrijkste hiervan zijn de verschuiving richting value added logistics of het zoeken naar onderdelen van de keten waar waarde kan worden toegevoegd,
het toenemende belang van informatietechnologie (navigatiesystemen, tracking & tracing),
de opkomst van logistieke centra buiten de mainports, internationalisering (opening van
kantoren/logistieke centra dichtbij de productie in lage-lonen-landen), een krappe arbeidsmarkt, schaalvergroting, toenemende congestie.
Benut de gunstige ligging en infrastructuur
Venray ligt in de transportzone die loopt van Rotterdam via de Brabantse stedenrij naar het
Duitse achterland en sinds de openstelling van de A73-Zuid ook aan de nationale noordzuidas. Van belang is ook de ligging in een relatief open gebied tussen de stedelijke centra
Eindhoven/Helmond, Arnhem/Nijmegen en de verschillende Duitse stedelijke centra. Specifiek voor de logistiek is de ligging van Venray tussen de mainports Rotterdam en Schiphol
en het Duitse Ruhrgebiet van belang. Het gebied vormt de schakel tussen mainports Rotterdam en Antwerpen en de grote Europese consumentenmarkt.
De gunstige ligging betekent samen met de vele modaliteiten waarover de regio beschikt
goede kansen voor de regio. De gemeente Venray is goed bereikbaar via de weg, waarbij
zich knelpunten voordoen bij Helmond en ook de doorstroming bij Venray kan op termijn in
gevaar komen. Voor de bereikbaarheid per spoor ligt Venray met een station aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo-Roermond. Nadeel is het ontbreken van elektrische stroom en het feit
dat het grotendeels een enkelspoor betreft. Voor het goederentransport over water speelt
de nabijgelegen Maashaven te Wanssum een belangrijke rol. Vanaf 1 januari 2010 maken
Wanssum en de haven deel uit van de gemeente Venray. De haven is voor Venray van groot
economisch belang, alleen al vanwege de aan- en afvoer van containers naar bedrijven in
Venray. De containerfunctie van deze haven is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Veel
Venrayse bedrijven maken gebruik van deze transportmodaliteit en dragen hiermee bij aan
de “modal shift” (de vervanging van goederenvervoer over de weg door andere vormen van
vervoer zoals per schip en over het spoor). Voor de haven in Wanssum ligt een concreet
uitbreidingsplan. Havenbedrijf Rotterdam participeert in de uitbreiding van de haven. Vanwege de groei van de containeroverslag zoekt het Havenbedrijf Rotterdam namelijk naar
meer mogelijkheden om containers over de binnenlandse wateren te vervoeren. Het is
daarom van groot economisch belang om die plannen te implementeren. Voor het luchtverkeer is het vliegveld te Weeze een sterk groeiende luchthaven, al is het goederentransport
vanaf de luchthaven momenteel nog beperkt.
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Arbeidsmarkt
Ook in de logistiek is de arbeidsmarkt krap, maar kan men goed gebruik maken van de
Duitse en Oost-Europese arbeidsmarktmigranten met een goed arbeidsethos. Deze mensen
werken op uitzendbasis en wat het bedrijfsleven flexibiliteit biedt. Hierdoor is werkloosheidspercentage in de regio zelf dan ook relatief laag.
Benut de kansen van globalisering
De kans op externe schokken stijgt onder invloed van de voortschrijdende globalisering van
handelsstromen. De bedreiging die daarvan uitgaat, geldt in principe echter zowel voor de
regio Venray als voor concurrerende regio’s. Tegelijkertijd vormt de toenemende fragmentatie van de productie, waarbij de productieketen steeds verder wordt opgesplitst, een kans
voor logistieke regio’s als Venray om een positie als ketenregisseur of minimaal uitvoerder
van ketenprocessen in te nemen. Eindproducten worden steeds dichter bij de eindconsument geassembleerd. De goederen-, gegevens- en geldstromen worden hierdoor steeds
complexer. De kansen die hieruit voortvloeien voor de logistieke sector zijn tweeledig. In de
eerste plaats neemt de vraag naar internationaal goederenvervoer toe. In de tweede plaats
wordt logistiek steeds belangrijker vanwege de toenemende vraag naar assemblerende bedrijven. Hoewel de productie voor een deel naar Oost-Europa en Azië verplaatst, blijft de
consument namelijk hier. Globalisering zorgt enerzijds dus voor een afnemende vraag naar
dienstverlening in de vroegere fasen in de productieketen, anderzijds voor een toenemende
vraag naar VAL (value added logistics) in de eindfase van de keten.
Speel in op strengere milieueisen
De filedruk rond Rotterdam zal toenemen. Uitgaande van de geprognosticeerde groei van
het aantal containers zullen deze niet allemaal over de weg verplaatst kunnen worden. De
binnenvaart wordt daardoor steeds belangrijker. Bovendien is de binnenvaart een stuk milieuvriendelijker. Deze milieuvriendelijkheid zal in de toekomst waarschijnlijk een steeds belangrijker thema worden waarop het bedrijfsleven afgerekend zal worden. Met de haven in
Wanssum dient zich hiermee een grote kans aan voor regio Venray.

Visie
Regio Venray heeft een aantal sterke troeven in handen. De belangrijkste daarvan zijn een
zeer sterke agrarische sector, een aantal sterke andere sectoren die daar deels mee samenhangen en haar gunstige ligging en bereikbaarheid. Door daarop in te zetten heeft de regio
goede economische vooruitzichten.
Word het food & agri centrum van de wereld
Noord-Limburg, of Zuidoost-Nederland zou zich moeten profileren als het food & agri centrum van Europa, zo niet de wereld. Nergens is de primaire sector zo sterk aanwezig en
nergens is het food & agri cluster zo compleet en sterk vertegenwoordigd als in deze regio.
Hier profiteert Noord-Limburg al decennia lang van, maar de profilering op dit gebied kan
beter. De benoeming van regio Venlo als één van de Nederlandse Greenports draagt daaraan bij, evenals de komst van de Floriade in 2012. Dergelijke ontwikkelingen moeten als
vliegwiel worden benut om de regio op de kaart te zetten en te versterken.
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Inzetten op het food & agri cluster doet niets af aan de ontwikkelingskansen voor andere
sectoren. Sterker nog, het food & agri cluster is zo sterk verweven met aanpalende sectoren
dat andere sectoren profijt hebben van de ontwikkeling van het food & agri cluster. Denk
daarbij toeleverende en afnemende bedrijven, zoals de bouwsector, de zakelijke dienstverlening en de logistiek. Een nog sterker sterk food & agri cluster biedt dus kansen voor de
hele regionale economie. Het is daarom van belang om in het beleid ook ontwikkelingsmogelijkheden te bieden voor de sectoren rondom het cluster.
Zoek naar een passende rol voor regio Venray
Regio Venray maakt onderdeel uit van de regio die zojuist is beschreven. Voor regio Venray
en alle andere deelregio’s geldt dat zij elkaar hard nodig hebben. Geen enkele deelregio beschikt over een ‘complete’ economie en geen enkele lokale economie houdt rekening met
gemeentegrenzen, en ook steeds minder met landsgrenzen. De economische ontwikkeling
moet daarom op grotere schaal worden gezocht, tenminste op de schaal van NoordLimburg, maar liever nog groter. Het is vervolgens aan de deelregio’s, dus ook aan regio
Venray, om binnen die grotere regionale economie een passende rol te formuleren en te
vervullen. Dat zal voor een deel in overleg moeten gebeuren. Idealiter is er een heldere
economische koers en agenda voor Noord-Limburg, waar alle deelregio’s of gemeenten achter staan. Dat iedere gemeente ook haar eigen agenda heeft, staat dit niet in de weg, als er
maar duidelijke gemeenschappelijke belangen zijn waarover overeenstemming bestaat.
Wat betreft het food & agri cluster heeft regio Venray een duidelijke rol als primaire producent. De tuinbouw is van belang, maar de regio blinkt uit als het gaat om intensieve veehouderij. Daarmee heeft de regio een duidelijke onderscheidende functie ten opzichte van
andere Noord-Limburgse regio’s. Daarnaast zijn de maakindustrie en de logistiek nog steeds
belangrijke sectoren voor de eigen regio, maar ook voor de omliggende economie. De
maakindustrie neemt weliswaar af in termen van werkgelegenheid, maar het belang is nog
steeds erg groot. Steeds meer wordt gezocht naar delen van de keten waarin bedrijven in
de regio de meeste waarde kunnen toevoegen. Dat de bulkproductie inmiddels grotendeels
is verhuisd, doet niets af aan de kracht en de kansen voor de sector. Bovendien heeft de
maakindustrie nauwe banden met andere sectoren, zoals de logistiek, waarvoor het een belangrijke klant is. Ook de logistiek zelf is van wezenlijk belang voor regio Venray en het omliggende gebied. Na Venlo is Venray het logistieke centrum van de regio en vervult zij een
belangrijke functie voor het regionale bedrijfsleven, maar ook voor de mainports Amsterdam en Rotterdam die hun goederen via Noord-Limburg naar het Europese achterland vervoeren. De regio heeft een gunstige ligging en beschikt over vier modaliteiten (weg, spoor,
water, lucht) in of nabij de eigen regio. Gezien de verwachtte toename van containervervoer
vanuit Rotterdam en de toenemende congestie biedt de haven van Wanssum een grote kans
voor de regio. De ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is essentieel om die kans
te benutten.
Leg verbindingen tussen sectoren, werk samen en zoek de synergie
Samenwerken is een cliché als het gaat om economische ontwikkeling. Maar niet voor niets.
Zeker als het gaat om van oudsher standaard producten zoals in de agrarische sector is
winst te behalen door met behulp van bovensectorale samenwerking te komen tot nieuwe
producten en een efficiënt opererende keten. Het kan niet vaak genoeg worden gezegd,
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kant-en-klaar maaltijden zijn het beste voorbeeld van samenwerking tussen sectoren in een
ogenschijnlijk verzadigde markt. De markt verandert namelijk. We zien bijvoorbeeld vergrijzing en andere consumentenbehoeften. Dit is een bedreiging voor bedrijven die daar niet op
inspelen, maar positief gesteld een kans voor bedrijven die dat wel doen. Dit vergt ten eerste lef van ondernemers, maar ook om een grote organisatiekracht. Verschillende partijen in
de keten, toeleveranciers, primaire producenten, logistieke dienstverleners, moeten samenkomen en samenwerken om dergelijke innovatieve producten te ontwikkelen.

Tot besluit
Sectoren
- Versterk de belangrijkste kracht van de regio, het food & agri cluster, geef die kracht de
ruimte om te ontwikkelen, alsmede de sectoren die deel uitmaken van de gehele keten
en op andere manieren toeleveren of afnemen van het cluster.
- Vergeet de van oudsher sterke industrie niet, maar focus daarbij op de kennisintensieve,
innovatieve activiteiten die de meeste waarde toevoegen en waarin de regio zich kan
onderscheiden.
- Benut de kansen voor de logistieke sector. Besef dat de sector van groot economisch
belang is en zie de mogelijkheden van de gunstige ligging en de beschikbare modaliteiten.
Processen
- Werk samen op bovenregionaal niveau, formuleer een heldere economische koers en
agenda voor de grotere regio en kies daarbinnen een passende rol voor regio Venray.
- Leg verbindingen tussen sectoren en toon het lef om de samenwerking aan te gaan. Besef dat sectoren van elkaar afhankelijk zijn.
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1

Het economisch presteren

In dit hoofdstuk gaan we in op de economie van de regio Venray. Alvorens in te gaan op de
kenmerken en prestaties van het bedrijfsleven in de regio beschrijven we de context waarin
het regionale bedrijfsleven opereert.

1.1

De economie in regio Venray

De economie in cijfers
In vergelijking met Nederland zijn de industrie, de agrarische sector en in mindere mate de
logistiek oververtegenwoordigd in regio Venray. Vooral de industrie en de agrarische sector
vallen op. Hoewel de agrarische sector in Peel en Maas en in Maashorst nog veel sterker is
vertegenwoordigd, is een belang van bijna 10 procent in de totale werkgelegenheid ook erg
hoog. Landelijk gezien valt slechts 3 procent van de werkgelegenheid in de agrarische sector. De zakelijke dienstverlening is juist sterk ondervertegenwoordigd in regio Venray.
Slechts 8 procent van de werkgelegenheid komt voor rekening van deze sector. Het lage
belang van de zakelijke dienstverlening zien we ook in de ander Noord-Limburgse regio’s.
Landelijk ligt het aandeel van de sector in de totale werkgelegenheid op 18 procent (zie figuur 1.1).
In 2008 is de werkgelegenheid ten opzichte van 2007 in Noord-Limburg en de verschillende
regio’s toegenomen. Sinds 1996 steeg het aantal banen in Noord-Limburg met 14 procent,
ver onder het landelijke groeicijfer van ruim 25 procent. Ook in regio Venray is de werkgelegenheid sinds 1996 minder hard gegroeid, met ruim 16 procent. Binnen Noord-Limburg
kende Peel en Maas de grootste stijging. Sinds 2000 (weergegeven in figuur 1.2) steeg de
werkgelegenheid in Noord-Limburg en regio Venray om vervolgens vanaf 2002 te dalen. Na
2005 zette de stijging van de laatste jaren in. De huidige economische recessie zien we nog
niet terug in deze cijfers. De gevolgen hiervan zien we pas in de cijfers over 2009 en 2010.
Figuur 1.1: Productiestructuur werkgelegenheid, 2008

Figuur 1.2: Werkgelegenheidsindex, index (2000 = 100)
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De regio Venlo is met ruime voorsprong de grootste regio qua aantal vestigingen, gevolgd
door regio Venray. Wat betreft het percentage starters1 bevindt regio Venray zich met gemiddeld 9 procent per jaar in de periode 2006-2008 in de middenmoot van Noord-Limburg
(zie figuur 1.3). In Noord-Limburg ligt het percentage starters op gemiddeld 9,1 procent, in
Nederland is dat 8,7 procent. In regio Venray startten in de periode 2006-2008 gemiddeld
ongeveer 300 ondernemers per jaar een bedrijf. Daarnaast waren er in dezelfde periode
gemiddeld bijna 100 oprichtingen per jaar van nevenvestigingen door reeds bestaande bedrijven. Daar staat tegenover dat per jaar gemiddeld ongeveer 180 ondernemers hun bedrijf hebben opgeheven. Het ‘normale’ starterspercentage in Venray (in vergelijking met
Noord-Limburg en Nederland) gaat gepaard door een relatief beperkt aantal opheffingen
(5,5 procent). In Noord-Limburg is het gemiddeld aantal opheffingen 6,1 procent, in Nederland is dat 5,9 procent.
Figuur 1.3: Bedrijvendynamiek, gemiddeld over periode 2006-2008

Figuur 1.4: Pendel naar richting (2005)
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Figuur 1.4 toont de inkomende en uitgaande pendel naar en vanuit regio Venray. Van de
werkzame beroepsbevolking in de regio werkt twee derde in de regio zelf. De overige 34
procent werkt voor de helft in een andere Noord-Limburgse gemeente, de andere helft
werkt buiten Noord-Limburg. Andersom bekeken, van alle mensen die in regio Venray werken, komt 63 procent uit de regio zelf. Bijna een kwart komt uit de rest van Noord-Limburg
en 14 procent van daarbuiten.
In tabel 1.1 is een overzicht gegeven van de omvang van het bedrijfsleven in de NoordLimburgse regio’s. Regio Venray is ongeveer twee maal zo groot als Maashorst en Peel en
Maas, maar slechts half zo groot als Venlo. Opvallend is dat dit niet opgaat voor het aantal
bedrijfsvestigingen. Dat is in regio Venray nog geen anderhalf keer zo groot als in Maashorst en Peel en Maas. Dit duidt op relatief grote bedrijven in regio Venray (ten opzichte van
Maashorst en Peel en Maas). Binnen regio Venray is gemeente Venray ongeveer vijf keer zo
groot als gemeente Meerlo-Wanssum en ongeveer drie keer zo groot als gemeente Bergen.

1 Starters zijn nieuw opgerichte bedrijven. Oprichtingen zijn oprichtingen van nevenvestigingen van reeds bestaande bedrijven.
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Tabel 1.1: Omvang bedrijfsleven, 2008
Regio
Venray
Brutowinst (€ mln.)
Bruto toegevoegde waarde (€ mln.)
Investeringen (€ mln.)
Aantal bedrijfsvestigingen
Arbeidsvolume

2.856
1.964
445
3.684
27.078

Maashorst
1.421
970
208
2.233
13.689

Peel en
Maas
1.468
1.073
243
2.676
14.453

Regio Venlo
5.886
4.035
811
6.335
52.350

Bron: Rabobank
Economische ambitie gemeente Venray
Volgens de gemeente Venray brengt de ligging van Venray grote kansen met zich mee. De
gemeente is van mening dat optimaal gebruik moet worden gemaakt van het in Eindhoven
aanwezige cluster van hoogwaardige bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen en van
het nog uit te bouwen cluster van agro-food-bedrijven en instellingen in de Greenport Venlo. De kennis die op die plekken wordt ontwikkeld, zal in Venray moeten landen. De gemeente geeft aan daarbij niet te willen concurreren met de andere regiogemeenten om het
binnenhalen van nieuwe bedrijven. De acquisitie van bedrijven moet volgens de gemeente
door de Noord-Limburgse regio’s gezamenlijk worden opgepakt om vraag en aanbod zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen. De gemeente wil vooral stimuleren dat het bestaande lokale bedrijfsleven beter profiteert van de regionaal aanwezige kennis. De kennisontwikkeling in Greenport biedt namelijk ook voor de bestaande Venrayse bedrijven en instellingen geweldige kansen. De agro-food en -logistiek is van oudsher ook in Venray sterk
vertegenwoordigd. Deze bedrijfstak staat voor de geweldige uitdaging te voldoen aan de
toenemende vraag naar nieuwe, gezonde en kwalitatief hoogwaardige producten. Daarbij is
er sprake van een harde internationale concurrentie. De clustering van kennis en innovatieve kracht waarop Greenport zich richt is daarom van levensbelang voor de toekomst van
deze bedrijven. De gemeente erkent hierbij de centrale rol van Venlo en is van mening dat
de fysieke focus van de agro-food en agro-logistieke ontwikkeling in het Klavertje 4 gebied
moet liggen. Venray is van mening dat een dergelijke clustering essentieel is voor een goed
functioneren van de Greenport en wil dan ook een actieve bijdrage leveren aan de realisatie
hiervan.
De gemeente Venray gaat voor een economische ontwikkeling die kwalitatief van aard is
hetgeen betekent dat ze nadrukkelijk zullen kijken naar de toegevoegde waarde van nieuwe
werkgelegenheid en naar de mate waarin nieuwe bedrijven kunnen worden verankerd in de
lokale economie. Juist omdat de gemeente de regionale samenwerking van groot belang
acht, zal Venray zijn inzet in de regio Venlo versterken en van daaruit een actieve rol spelen
bij de verdere uitbouw van Greenport Venlo.
De ontwikkeling van de haven in Wanssum is specifiek van belang voor Venray, alleen al
vanwege de huidige aan- en afvoer van containers naar en van bedrijven in Venray. De haven is één van de drie Maashavens in Noord-Limburg en heeft dagelijkse verbindingen met
Rotterdam. Gezien de verwachtte toename van goederen vervoer over de Maas, biedt de
capaciteitsuitbreiding van het haven- en industrieterrein grote economische kansen.
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Hoewel de relaties met de stadsregio Arnhem-Nijmegen minder sterk zijn zal de gemeente
de ontwikkeling ook in die regio nauwlettend volgen. Wanneer daartoe aanleiding is zal ook
met die regio de samenwerking worden gezocht. Daarnaast wordt volgens de gemeente de
Euregionale samenwerking in toenemende mate belangrijk, zeker gezien het feit dat de
Duitse buurregio een belangrijke agro-functie heeft en daarmee in feite onderdeel uitmaakt
van de Greenport. Bovendien heeft de Floriade van 2012 grote grensoverschrijdende effecten en is er van Duitse zijde grote belangstelling om bij dit evenement te worden betrokken.
Ten slotte kijkt de EU steeds minder naar de landsgrenzen en laat dit bij de toekenning van
financiële middelen tot uiting komen. Willen Venray ook in de toekomst van EU-steun gebruik blijven maken, zal de gemeente de samenwerking met de Duitse partners verder
moeten intensiveren. Venray zal daarom de ambtelijke inzet in Euregio Rijn Maas Noord
verhogen. 2

1.2

Over de thermometer

De economische thermometer meet de economische prestaties van Nederlandse regio's en
vergelijkt die met het Nederlandse gemiddelde. De prestaties worden gemeten aan de hand
van acht variabelen. Deze acht variabelen zijn ondergebracht bij twee indicatoren: 'economische groei' en 'economische kracht'. Samen vormen zij de score voor de 'economische
prestatie'. In de onderstaande figuur wordt de opbouw van het model weergegeven.

De economische prestatie van een regio waarderen we met een rapportcijfer. Voor elke variabele zetten we de gemiddelde waarde in Nederland op een zes. Stel dat de gemiddelde
winstgroei in Nederland 10 procent bedraagt, dan krijgt een regio met een gemiddelde
winstgroei van 10 procent een waardering van een zes. Op het moment dat het cijfer boven
de zes ligt, betekent dit dat de regio een hogere winstgroei heeft gekend. Een waardering
met een cijfer onder de zes duidt op een minder dan gemiddelde score en wordt daarom als
onvoldoende beoordeeld.3 Het rapportcijfer voor 'economische groei' en 'economische
kracht' is het ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor respectievelijk de vier
2 Bron: Economische Visie Venray 2008-2020.
3 De rapportcijfers variëren van 3 tot 9. De mate waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle regio's (de standaarddeviatie) vertaalt zich in punten die de regio meer of minder krijgt toebedeeld dan dat landelijke gemiddelde: een zes.
Economisch perspectief regio Venray 19

groei- en de vier krachtvariabelen. Het rapportcijfer voor de economische prestatie is het
ongewogen gemiddelde van de cijfers voor groei en kracht.
De rapportcijfers zijn berekend op basis van verschillende bronnen. Dit zijn onder andere de
MKB-database en de Monitor Bedrijfsactiviteit van de Rabobank, de financiële jaarrekeningen van het CBS en de werkgelegenheidscijfers uit het zogenoemde LISA-bestand (Landelijk
Informatie Systeem Arbeidsorganisaties).

1.3

Thermometerstand

De economische prestatie bestaat uit de economische groei en de economische kracht.
Noord-Limburg komt in 2008 uit op een rapportcijfer voor economische prestatie van 6,0
wat overeenkomt met het landelijk gemiddelde. Regio Venray scoort met een 6,2 in 2008
boven het Nederlands gemiddelde en beter dan Maashorst en Regio Venlo (figuur 1.5). In
de figuur valt verder te zien dat regio Venray en Peel en Maas in 2008 beter presteerden
dan in 2007 en het omgekeerde geldt voor Maashorst en Regio Venlo.
Figuur 1.5: Economisch presteren in
Noord-Limburg
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Het bedrijfsleven in Noord-Limburg scoort in 2008 een 6,0 op economische groei. Regio
Venray scoort met een 6,1 net boven het landelijk gemiddelde en heeft na Peel en Maas de
hoogste score binnen Noord-Limburg (figuur 1.6). In regio Venray steeg het rapportcijfer
van een 5,9 in 2007 naar een 6,1 in 2007.
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Figuur 1.6: Economische groei in NoordLimburg
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Figuur 1.7: Economische kracht in
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Het bedrijfsleven in Noord-Limburg scoort in 2008 een 6,1 op economische kracht, waarmee
Noord-Limburg het iets beter doet als het totale Nederlandse bedrijfsleven. Regio Venray
scoort met een 6,3 eveneens beter dan het landelijk gemiddelde en bovendien het beste
van alle regio’s in Noord-Limburg (figuur 1.7). Verder valt op dat de scores voor alle regio’s
in Noord-Limburg niet veel verschillen met 2007. Over het algemeen verschillen de scores
op economische kracht voor een regio door de jaren weinig. Dat komt doordat de indicatoren behorende bij economische kracht structureler van aard zijn dan de groei-indicatoren.
De indicatoren behorende bij economische groei kunnen meer als conjunctuurcijfers worden
benoemd. Ten slotte valt op dat Peel en Maas haar goede score voor economische prestatie
vooral te danken heeft aan een bovengemiddelde economische groei (wat vooral te maken
heeft met de logistiek), terwijl regio Venray haar relatief hoge economische prestatie met
name dankt aan een hoge economische kracht.

1.4

Economische groei

Regio Venray krijgt een 6,1 voor economische groei in 2008. Dat is een lichte verbetering
ten opzichte van de 5,9 in 2007. Hieronder gaan we in op de onderliggende indicatoren die
samen de economische groei bepalen. Dit zijn arbeidsvolumegroei, investeringsgroei, productiegroei en winstgroei. In figuur 1.8 zijn deze indicatoren voor de vier regio’s en NoordLimburg weergegeven.
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Figuur 1.8: Rapportcijfers indicatoren
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Arbeidsvolumegroei hoger dan landelijk
Regio Venray komt uit op een 6,9 voor arbeidsvolumegroei. Dat is hoger dan het landelijk
gemiddelde. De arbeidsvolumegroei was in 2008 in regio Venray 1,8 procent ten opzichte
van de landelijke groei van 1,4 procent. De hogere groei heeft de regio te danken aan de
logistiek en de zakelijke dienstverlening. Ook de agrarische sector droeg eraan bij, doordat
de werkgelegenheid in die sector in de regio minder daalde dan landelijk. In de gezondheidszorg was de groei juist lager dan landelijk.
Investeringsgroei boven landelijk niveau
In Nederland was de investeringsgroei in 2008 5,9 procent. Regio Venray scoort hierop een
6,5 wat een groei van 6,1 procent betekent. Dat is bovendien hoger dan in de jaren daarvoor. In de zakelijke dienstverlening was de investeringsgroei relatief hoog, terwijl het omgekeerde geldt voor de industrie.
Productiegroei lager dan landelijk
De productiegroei in regio Venray blijft achter bij die in heel Nederland. De regio krijgt met
een groei van 4,4 procent een 5,6. De landelijke groei bedroeg 4,8 procent. In de agrarische
sector, de industrie en de bouw was de productiegroei relatief laag. In de horeca en vooral
de zakelijke dienstverlening was de groei van de productie hoger dan landelijk.
Winstgroei ruim onder landelijk niveau
Voor winstgroei krijgt regio Venray een 5,3, het laagste cijfers van de vier groei-indicatoren.
Dat staat gelijk aan een daling van 0,3 procent. De landelijk groei van de winst kwam in
2008 uit op 2,4 procent. Die daling heeft de regio vooral te danken aan een winstdaling in
de agrarische sector, de industrie, de logistiek. De zakelijke dienstverlening en vooral de
zorg in de regio zagen hun winst juist fors toenemen, ook in vergelijking met Nederland.

Economisch perspectief regio Venray 22

1.5

Economische kracht

Voor economische kracht krijgt regio Venray een 6,3. Op economische kracht scoort de regio dus beter dan op economische groei en bovendien boven het landelijk gemiddelde. Economische kracht bestaat ook uit vier deelindicatoren. Dat zijn de werkgelegenheidsfunctie,
de investeringsratio, arbeidsproductiviteit en rentabiliteit op eigen vermogen. In figuur 1.9
zijn de scores voor de vier regio’s en Noord-Limburg op deze vier indicatoren weergegeven.
Figuur 1.9: Rapportcijfers indicatoren
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Relatief hoge werkgelegenheidsfunctie door gemeente Venray
De werkgelegenheidsfunctie toont de verhouding tussen het aantal banen en de beroepsbevolking (aantal personen in de leeftijd 15 tot 65 jaar dat zich beschikbaar stelt op de arbeidsmarkt) in een gebied. Het geeft weer in hoeverre een gebied haar eigen bevolking van
werk kan voorzien. Regio Venray krijgt met een werkgelegenheidsfunctie van 1,0 (voor elke
kracht in de beroepsbevolking is 1 baan beschikbaar) een 6,5 voor de werkgelegenheidsfunctie. Landelijk ligt de werkgelegenheidsfunctie op 0,9. Over het algemeen scoren de stedelijke gebieden in Nederland hoger dan de landelijke gebieden op deze indicator. Zo ook in
deze regio. In gemeente Venray is de werkgelegenheidsfunctie twee maal zo hoog als in
Bergen en Meerlo-Wanssum. Laatstgenoemde gemeenten kunnen dan ook meer als woondan als werkgemeente worden bestempeld.
Zoals gezegd geeft de werkgelegenheidsfunctie de mate waarin een gebied haar bevolking
van werk kan voorzien aan en zegt daarmee iets over de relatieve omvang van de economie. Een lage werkgelegenheidsfunctie hoeft niet erg te zijn wanneer de inwoners van het
gebied elders werk vinden. Het zegt dus niets over de werkloosheid.
Investeringsbereidheid in regio Venray bovengemiddeld
De investeringsratio wordt berekend door de investeringen te delen door de toegevoegde
waarde, oftewel het deel van de toegevoegde waarde dat wordt geïnvesteerd. Dit geeft een
indruk van de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. Met een investeringsratio van
23 procent en een rapportcijfer 6,4 scoort regio Venray boven het landelijk gemiddelde (21
procent). Vooral in de agrarische sector en de logistiek is de investeringsbereidheid relatief
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hoog in regio Venray. In de horeca wordt juist weinig geïnvesteerd in vergelijking met Nederland.
Arbeidsproductiviteit beneden peil
Om de arbeidsproductiviteit te meten wordt de bruto toegevoegde waarde gedeeld door het
totale arbeidsvolume. De arbeidsproductiviteit is dus de waarde die één fulltimer per jaar
toevoegt. Gemiddeld ligt de arbeidsproductiviteit in Nederland op zo’n €88.000. In alle regio’s in Noord-Limburg is de arbeidsproductiviteit lager dan landelijk. In regio Venray ligt de
arbeidsproductiviteit op ongeveer €73.000 waarmee de regio een 5,1 krijgt. In vrijwel alle
sectoren ligt de arbeidsproductiviteit lager dan landelijk, maar vooral de agrarische sector,
de logistiek en de industrie vallen in dat opzicht op.
Zeer hoge score voor rentabiliteit op eigen vermogen
De rentabiliteit op het eigen vermogen (rev) geeft een waardering voor het niveau van de
winst die door het bedrijfsleven is geboekt. Landelijk ligt de rev op 16 procent. Terwijl de
arbeidsproductiviteit in elke Noord-Limburgse regio lager is dan landelijk, geldt het omgekeerde voor de rentabiliteit op eigen vermogen. De regio Venray heeft een rev van 25 procent en krijgt hiervoor een 7,3, na Maashorst de hoogste score binnen Noord-Limburg. Sectoren die hieraan bijdragen zijn de industrie, de bouw en de handel. In de logistiek en de
horeca is de winstgevendheid juist relatief laag.
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2

Food & agri

2.1

Inleiding

Noord-Limburg staat onder meer bekend om haar sterke agrarische sector. Met name de
intensieve veehouderij en de tuinbouw zijn sterk vertegenwoordigd in de regio. De tuinbouw
is bovendien toonaangevend binnen Nederland. Maar er is meer dan primaire productie. Tal
van afnemers en toeleveranciers van producten en diensten maken Noord-Limburg tot een
compleet food & agri cluster4. Niet voor niets is de regio rondom Venlo benoemd als één van
de vijf Nederlandse Greenports.
Een aantal trends en ontwikkelingen zorgt ervoor dat de agrarische sector constant in beweging is. De internationale concurrentie neemt toe, milieuregels worden aangescherpt, er
komt grond vrij voor ontwikkeling. Voor agrarische bedrijven is het noodzakelijk dat zij constant alert zijn op ontwikkelingen en daarop inspelen om de concurrentiestrijd niet te verliezen.
In dit hoofdstuk gaan we in op de structuur van de agrarische sector in Noord-Limburg,
vooral de intensieve veehouderij en de tuinbouw, en de ontwikkeling die de sector in de afgelopen jaren doormaakte. We kijken naar de regio als geheel, aangezien het cluster zich
niet tot enkele gemeenten beperkt, maar we zoomen vooral in op regio Venray. Aansluitend
behandelen we de belangrijkste ontwikkelingen in de food & agri en de specifieke regionale
ontwikkelingen die van invloed zijn op de sector. Die ontwikkelingen kunnen de sector belemmeren, maar ook mogelijkheden bieden. Ze zorgen voor kansen en bedreigingen. In de
laatste paragraaf geven we aan hoe hierop kan worden ingespeeld en geven we een toekomstvisie voor de agrarische sector in Noord-Limburg, regio Venray in het bijzonder.

4 Het is lastig om te bepalen waar het food & agri cluster ophoudt. Er zijn immers relaties met bedrijven en instellingen ver buiten Noord-Limburg,
zelfs het buitenland. De keuze voor Noord-Limburg als referentiegebied is derhalve een arbitraire en wil niet zeggen dat het cluster zich enkel en
alleen binnen de grenzen van die regio bevindt.
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Kaart 2.1 Noord-Limburg en het Duitse achterland

2.2

Food & agri in cijfers

Economische prestatie agrarische sector
In hoofdstuk 1 stond de prestatie van het bedrijfsleven in regio Venray centraal. Deze cijfers
zijn ook beschikbaar voor de agrarische sector. Figuur 2.1 en 2.2 tonen de indicatoren voor
economische groei en de economische kracht voor de agrarische sector5. Zowel voor NoordLimburg als voor regio Venray geldt dat de agrarische sector een forse daling van de winst
kende, terwijl die in Nederland ongeveer gelijk bleef. De groei van de productie en de investeringen waren wel positief, al bleef de groei onder het landelijke cijfer. Het arbeidsvolume
daalde in regio Venray, maar minder hard dan landelijk.
Figuur 2.1 Economische groei agrarische sector, 2008
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5 De indicator ‘werkgelegenheidsfunctie’ van economische kracht kan niet sectoraal worden weergegeven. Derhalve staan in figuur 2.2 drie indicatoren in plaats van vier.
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De indicatoren behorende bij economische kracht, de bedrijfseconomische kengetallen, zijn
middels een index weergegeven (figuur 2.2). Nederland is daarbij op honderd gezet. Wat
betreft de vergelijking met het totale bedrijfsleven laten Nederland, Noord-Limburg en regio
Venray hetzelfde beeld zien. De rentabiliteit op eigen vermogen is lager, evenals de arbeidsproductiviteit. Ter illustratie, per fulltime werknemer wordt in het totale bedrijfsleven
in Nederland €88.000 waarde toegevoegd. In de agrarische sector is dat €51.000. Dat laatste is gezien het arbeidsintensieve karakter van de agrarische sector niet verwonderlijk. De
investeringsratio, de mate waarin het bedrijfsleven investeert, ligt in de agrarische sector
juist ruim boven dat van het totale bedrijfsleven. Ook dat is verklaarbaar. Hier staat de sector om bekend. Vooral in de tuinbouw wordt fors geïnvesteerd om concurrerende landen
met lagere lonen, lagere grondprijzen, lagere energiekosten en minder strenge milieuwetgeving voor te blijven.
De agrarische sector in regio Venray presteert op economische kracht wisselend in vergelijking met de Nederlandse en Noord-Limburgse agrarische sector. De winstgevendheid en de
arbeidsproductiviteit liggen ruim lager. Dat heeft vooral te maken met het relatief kleine belang van de tuinbouw en daarbinnen het relatief kleine belang van de glastuinbouw, de
meest winstgevende en meest arbeidsproductieve branche binnen de sector. De investeringsratio ligt juist ruim boven het landelijke en Noord-Limburgse cijfer. Noord-Limburg
presteert over het algemeen iets beter dan landelijk.
Het belang van de primaire branches
Hoewel zich in Noord-Limburg een compleet food & en agri cluster bevindt, is de primaire
productie hiervan de basis. In de Nederlandse food & agri clusters zijn soms niet alle delen
van de cluster of de keten aanwezig, maar de primaire productie is er altijd. Dat geldt zeker
voor Noord-Limburg. De totale oppervlakte agrarische grond bedraagt ongeveer 40.000
hectare. Dat is ongeveer 2 procent van de totale 1,9 miljoen hectare in heel Nederland. Dat
lijkt in eerste instantie niet veel, maar het is belangrijk om te beseffen dat het overgrote
deel van de Nederlandse landbouwgrond bestemd is voor graasdierbedrijven. In NoordLimburg is het aandeel van graasdierbedrijven in de totale oppervlakte veel kleiner dan landelijk. Kijken we bijvoorbeeld naar de tuinbouw en de intensieve veehouderij (hokdierbedrijven), dan is het aandeel van Noord-Limburg in de totale oppervlakte in Nederland veel
groter (respectievelijk 8 en 7 procent).
Binnen Noord-Limburg bedraagt de oppervlakte van de agrarische grond in regio Venray
ongeveer 14.000 hectare. Daarmee is de agrarische sector in ruimtelijk opzicht in regio
Venray het grootst van de vier Noord-Limburgse regio’s. Van de totale agrarische oppervlakte in regio Venray nemen de graasdierbedrijven met 38 procent een relatief groot deel
voor hun rekening (figuur 2.3). De tuinbouw en de hokdierbedrijven (intensieve veehouderij) hebben juist een relatief laag aandeel in het totale landbouwareaal (respectievelijk 13 en
10 procent).
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Figuur 2.3 Belang in regionale primaire
sector (1.000 hectare), 2005
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Figuur 2.4 Belang in regionale primaire
sector (1.000 nge), 2005
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De verdeling van de oppervlakte over de vijf branches is echter bepaald geen afspiegeling
van hun economische belang. Dit blijkt uit figuur 2.4. Daarin is het economisch belang van
de branches weergegeven, gemeten in nge. Nge staat voor Nederlandse grootte-eenheid en
is een maatstaf voor de economische omvang van bedrijven of branches in de agrarische
sector. De totale waarde van de agrarische sector in Nederland bedraagt 7,2 miljoen nge, in
Noord-Limburg 360 duizend nge en in regio Venray ruim 90 duizend nge. Uit de figuur blijkt
dat landelijk gezien, en zeker in Noord-Limburg, de tuinbouw in economisch opzicht de
grootste branche is. Met een economisch belang van 33 procent van de tuinbouw en 34 procent van hokdierbedrijven wijkt regio Venray daarvan af. Uit de figuur blijkt ook dat de
ruimte voor de tuinbouw en de hokdierbedrijven in verhouding vele malen intensiever worden gebruikt dan die voor de andere branches. Ter illustratie, in Nederland bedraagt het
aantal nge per hectare in de tuinbouw 28 nge, in hokdierbedrijven 14 nge en in de akkerbouw en de graasdierbedrijven slechts 1,3 respectievelijk 2,2 nge. Uiteraard is vooral de
glastuinbouw hier debet aan. De ruimte voor glastuinbouw wordt zeer intensief gebruikt en
heeft een zeer hoge opbrengst per hectare. Aangezien het belang van glastuinbouw in de
totale tuinbouw in regio Venray lager is dan landelijk, is het aantal nge per hectare in de
tuinbouw in regio Venray lager (17 nge). Bij de hokdierbedrijven is het aantal nge per hectare juist relatief hoog (22 nge).
Bedrijven
In regio Venray zijn de tuinbouw en de intensieve veehouderij, met een aandeel van respectievelijk 33 procent en 34 procent in de totale economische waarde van de agrarische sector, in economisch opzicht de belangrijkste branches binnen de agrarische sector. In het
vervolg van dit hoofdstuk gaan we daarom vooral in op deze twee branches, te beginnen
met het aantal bedrijven.
Noord-Limburg telt ongeveer duizend bedrijven met tuinbouw in de vollegrond en ongeveer
550 glastuinbouwbedrijven6 (tabel 2.1). Met zes procent hebben beide een groot aandeel in
6 Het aantal bedrijven in de subbranches telt niet op tot het totaal. Het aantal bedrijven met glasgroenten en glassierteelt is samen bijvoorbeeld
552. Dat is meer dan het totaal aantal glastuinbouwbedrijven. Dat komt doordat sommige bedrijven zowel groenten als sierproducten onder glas
telen.
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het totaal aantal bedrijven in Nederland. Wat vooral opvalt, is het grote belang van de
groenteteelt. Regio Venray huist ongeveer een kwart van de Noord-Limburgse vollegrondstuinbouwbedrijven in haar gebied en slechts 12 procent van de glastuinbouwbedrijven.
Vooral de groenteteelt in de vollegrond is van groot belang in regio Venray. Ruim een derde
van de Noord-Limburgse bedrijven in die categorie zijn gevestigd in regio Venray.
Tabel 2.1 Aantal tuinbouwbedrijven, 20057
Regio
Venray
abs.
Vollegrond
Groenten

%

Regio
Venlo
abs.

%

Maashorst
abs.

%

Peel en
Maas
abs.

%

NoordLimburg
abs.

%

Nederland
abs.

%

243 100%

84 100%

294 100%

240 100%

959 100% 14.761 100%

199

82%

52

62%

142

48%

175

73%

585

61%

5.618

38%

Pit- en steenvruchten

58

24%

0

0%

6

2%

5

2%

37

4%

2.441

17%

Bloembollen

28

12%

0

0%

19

6%

0

0%

68

7%

2.176

15%

Overige

87

36%

48

57%

170

58%

64

27%

403

42%

6.225

42%

Glas

65 100%

163 100%

162 100%

142 100%

548 100%

8.600 100%

Groenten

50

77%

99

61%

87

54%

75

53%

297

54%

2.547

30%

Sier

40

62%

64

39%

74

46%

64

45%

255

47%

6.194

72%

Bron: CBS, bewerking Rabobank
Ook de intensieve veehouderij speelt een grote rol in Noord-Limburg, vooral in regio Venray. Dat bleek ook al uit figuur 2.4. Het belang van de Noord-Limburgse intensieve veehouderij in Nederland is echter beduidend kleiner. Als het gaat om de veehouderij, met name
de intensieve veehouderij, dan zijn regio’s als Oost-Brabant, de Veluwe, de Achterhoek en
Twente de grootste regio’s in Nederland. In Noord-Limburg vinden we vooral rundveebedrijven en varkenshouderijen (zie tabel 2.2). Er zijn ook veel bedrijven die paarden en pony’s
houden, maar die vallen niet binnen de intensieve veehouderij. Wat betreft intensieve veehouderij is regio Venray het centrum van Noord-Limburg, met vooral veel varkenshouderijen.

7 De meest recente cijfers dateren van 2005. Sindsdien hebben opschaling en de ontwikkeling op vooral Siberië geleid tot veranderingen in het
aantal bedrijven.
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Tabel 2.2 Aantal veehouderijbedrijven, 2005
Regio
Venray
abs.
Veehouderij

Regio
Venlo

%

abs.

%

420 100%

81

100%

Rundvee

149

35%

48

59%

Schapen

123

29%

22

Paarden & pony's

143

34%

41

10%

0

202

48%

57
9

Vleeskalveren
Varkens
Leghennen
Vleeskuikens

Peel en
Maas

Maashorst
abs.

%

abs.

%

NoordLimburg
abs.

%

Nederland
abs.

%

179 100%

234 100%

946 100%

47.181 100%

110

61%

113

48%

507

54%

37.319

79%

27%

37

21%

37

16%

185

20%

14.369

30%

81 100%

116

65%

123

53%

535

57%

17.691

37%

0%

11

6%

9

4%

47

5%

3.329

7%

18

22%

86

48%

130

56%

477

50%

9.686

21%

14%

0

0%

5

3%

5

2%

62

7%

1.531

3%

2%

0

0%

0

0%

8

3%

28

3%

762

2%

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Productgroepen
Hieronder is de structuur van de agrarische sector weergegeven naar de productgroepen,
gemeten in nge. We wisten al dat de veehouderij en de tuinbouw de belangrijkste branches
zijn in Noord-Limburg. Daarbinnen valt op dat met name de voedingsteelt onder glas (zeker
als we hier ook de paddenstoelenteelt toerekenen), in iets mindere mate de sierteelt in de
vollegrond en de varkens de belangrijkste productgroepen zijn (figuur 2.5). Regio Venray
wijkt daar duidelijk vanaf. De veehouderij speelt met maar liefst 54 procent een veel grotere rol, wat vooral ten koste gaat van de glastuinbouw (zowel sier- als groenteteelt onder
glas). Het belang van de open sierteelt is even groot als in Noord-Limburg, dat van de open
groenteteelt iets lager. Binnen de veehouderij heeft, zoals gezegd, de varkenshouderij met
28 procent het grootste economische belang.
Figuur 2.5 Economisch belang productgroepen in de primaire sector, NoordLimburg, 2007

Figuur 2.6 Economisch belang productgroepen in de primaire sector, regio
Venray, 2007
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Toegevoegde waarde
Op basis van cijfers over de omvang van de agrarische productie in de regio per product en
de economische waarde van primaire producten gemeten in euro’s, is een berekening gemaakt van de totale toegevoegde waarde van de tuinbouw en de intensieve veehouderij in
Noord-Limburg en de vier Noord-Limburgse regio’s (tabel 2.3 en 2.4).
De totale toegevoegde waarde van de agrarische sector in Noord-Limburg bedraagt ongeveer €572 miljoen. Daarbinnen is de tuinbouw verreweg de grootste branche, met €240 miljoen in de glastuinbouw en €130 miljoen in de vollegronds tuinbouw. De primaire productie
in de intensieve veehouderij voegt €110 miljoen aan waarde toe. Regio Venray neemt met
een toegevoegde waarde in de glastuinbouw van €23 miljoen slechts 10 procent van de
toegevoegde waarde van Noord-Limburg voor haar rekening. Wat betreft de vollegrondsteelt heeft regio Venray een prominente positie binnen Noord-Limburg. Met een toegevoegde waarde van €32 miljoen bedraagt het belang in Noord-Limburg een kwart. Ook binnen de regio is het belang van deze branche (met name sierteelt in de vollegrond) groot,
wat nog wel eens wordt onderschat. Wat betreft de intensieve veehouderij is, zoals eerder
gezegd, het aandeel in Noord-Limburg het grootst. De totale toegevoegde waarde in deze
subbranche bedraagt €60 miljoen, waarbinnen de varkenshouderijen verreweg het belangrijkst zijn (€44 miljoen).
Tabel 2.3 Toegevoegde waarde en belang van de tuinbouw, 2007
Regio
NoordRegio Venlo
Maashorst
Peel en Maas
Venray
Limburg
€ mln.
%
€ mln.
%
€ mln.
%
€ mln.
%
€ mln.
%
Glasteelt
23,4
42% 72,5
88%
63,8
50%
81,4
73% 239,8
65%
Voeding glas
7,4
13%
45,0
54%
35,3
28%
50,0
45%
137,1
37%
Sier glas
6,6
12%
27,5
33%
18,2
14%
15,7
14%
66,7
18%
Paddestoelen
9,5
17%
0%
10,4
8%
15,7
14%
35,9
10%
Vollegrondsteelt
32,4
58% 10,1
12%
64,0
50%
29,7
27% 130,5
35%
Voeding open
6,8
12%
2,3
3%
14,7
11%
14,2
13%
37,1
10%
Sier open
25,5
46%
7,8
9%
49,4
39%
15,5
14%
93,4
25%
Totaal
55,8 100% 82,6 100% 127,8 100% 111,1 100% 370,2 100%

Bron: CBS, bewerking Rabobank
Tabel 2.4 Toegevoegde waarde en belang van de intensieve veehouderij, 2007
Regio
Venray
Varkens
Rund (vlees)
Kippen
Overig vee
Totaal

Regio Venlo

Maashorst

€ mln.
%
€ mln.
%
€ mln.
43,9
73%
2,8
83%
18,8
0,9
2%
0,3
9%
1,2
14,1
24%
0,1
3%
4,8
0,9
1%
0,2
6%
0,1
59,8 100%
3,4 100%
25,0

Peel en Maas

%
€ mln.
75%
21,1
5%
1,4
19%
4,0
1%
0,8
100%
27,4

NoordLimburg

%
€ mln.
77%
84,2
5%
3,9
14%
20,0
3%
2,0
100% 110,2

%
76%
4%
18%
2%
100%

Bron: CBS, bewerking Rabobank

Omvang en structuur van de productieketens
De intensieve veehouderij en tuinbouw in Noord-Limburg staat niet op zichzelf, maar maken
deel uit van een (inter-)nationale agrarische productieketen die zich niet houdt aan geograEconomisch perspectief regio Venray 31

fische of politieke grenzen. Een groot deel van de intensieve veehouderij is bijvoorbeeld in
het Brabantse deel van de Peel gevestigd en daaraan verbonden ook een groot deel van het
toeleverende en afnemende bedrijfsleven, zoals de groothandel en de (vlees)verwerkende
industrie. Het tuinbouwgebied rondom Venlo vormt de kern van het geografisch omvangrijkere productiegebied Zuidoost-Nederland, maar heeft tegelijkertijd relaties met handelscentra in het Duitse buurgebied.
In deze paragraaf geven we een schets van de economische omvang en de opbouw van de
tuinbouw- en intensieve veehouderijketen in Noord-Limburg. Om de uitkomsten goed te interpreteren, volgt hier een drietal opmerkingen.
Rabobank-klanten
De berekeningen van de omvang en samenstelling van de ketens zijn gebaseerd op financiële/zakelijke transacties tussen bedrijven in de keten die klant zijn bij Rabobank. Bedrijven die dat niet zijn, ontbreken in de analyse en tellingen. Een belangrijke partij waarvoor
dat bijvoorbeeld geldt, is veiling ZON in Venlo. De economische waarde die de groentehandel via ZON vertegenwoordigt, komt niet in de gepresenteerde cijfers tot uitdrukking.
Eindafzet niet meegeteld
De eindafzet door de retail is op basis van de gebruikte database niet betrouwbaar weer te
geven. De ‘kop op’ de beide ketens ontbreekt daarmee in de ketenanalyse. De feitelijke
economische waarde van de totale ketens is dus hoger dan die hier berekend.
Binnenlandse keten
Alleen binnenlandse zakelijke relaties zijn in de analyse meegenomen. Internationale handelsrelaties komen in de gebruikte database niet voor. De import-export functie van de regionale ketens blijft daarmee buiten beschouwing. De export is een minder groot hiaat,
vanwege het feit dat de retailsector in de analyse ontbreekt. Een groot deel van de waardetoevoeging door/na export slaat immers neer bij de retailsector. Denk aan de supermarktketens in Duitsland. De importfactor is een niet veel groter hiaat, doordat de grote verwerkende industrie toch al niet in de regio is gevestigd. Juist die slachterijen en vleesverwerkende industrie zorgen voor veel import en export.

In figuur 2.7 zijn de drie productieketens weergegeven. Deze moeten als volgt worden gelezen. De toeleveranciers, primaire producenten en afnemers zijn allemaal bedrijven die zijn
gevestigd in Noord-Limburg. De toeleveranciers leveren aan primaire producenten. Een deel
van hun producten wordt geleverd aan primaire producenten in de eigen regio en een deel
aan primaire producenten buiten de regio. Samen vormt dat de totale toegevoegde waarde
van de toeleveranciers in Noord-Limburg. De primaire productie voegt vervolgens zelf waarde toe. Vervolgens nemen de afnemende bedrijven primaire producten af van de primaire
productie. Een deel daarvan komt van primaire producenten in de eigen regio en een deel
halen ze van buiten de regio.
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Figuur 2.7 Economische omvang en samenstelling van landbouwketens in
Noord-Limburg, 2007
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De toegevoegde waarde van de intensieve veehouderijketen, de glastuinbouwketen en de
vollegronds tuinbouwketen bedraagt respectievelijk ongeveer €710, €520 en €540 miljoen
(figuur 2.7). De productieketen van de intensieve veehouderij is dus veel groter dan die van
de glastuinbouw en de vollegronds tuinbouw, ondanks dat de primaire productie een lagere
toegevoegde waarde heeft, vooral in de glastuinbouw. Dat heeft alles te maken met de positie van de primaire productie en de samenstelling van de keten. Terwijl de varkens-, rundvee- en kippenhouderijen het vee afleveren bij de vleesverwerkende industrie, kweken tuinders, vooral glastuinders, vrijwel complete producten. Deze worden weliswaar verpakt en
steeds vaker versneden (denk aan kant-en-klaar maaltijden), maar dit voegt veel minder
waarde toe dan de vleesverwerkende industrie. Daardoor bedraagt het belang van de primaire productie in de veehouderijketen slechts 16 procent en in de glastuinbouwketen en de
vollegronds tuinbouwketen respectievelijk 46 en 24 procent.
De toeleverende bedrijven in de intensieve veehouderijketen (denk aan leveranciers van
veevoeder) voegen ongeveer €360 miljoen aan waarde toe, waarvan meer dan de helft
wordt gerealiseerd door verkoop aan primaire producenten in Noord-Limburg. De afnemende bedrijven kopen maar liefst driekwart van het totaal uit Nederland aangeleverde vee
vanuit deze regio zelf in. In totaal voegen zij ongeveer €240 miljoen aan waarde toe.
Zowel de toelevering als de afname is in de intensieve veehouderijketen geconcentreerd bij
een beperkt aantal grote spelers. In de tuinbouwketen is dat veel minder het geval. De regio telt veel toeleverende bedrijven, waarvan veel in Horst, die tuinders voorzien van kassen, landbouwwerktuigen, klimaatinstallaties, maar ook mest, stekjes en zaden. Zij zorgen
samen voor een toegevoegde waarde van ongeveer €200 miljoen in de glastuinbouw en ongeveer €280 miljoen in de vollegronds tuinbouw. De regionale markt is voor hen duidelijk
het belangrijkst. Aan de afname valt af te leiden dat de producten die de primaire producenten leveren completer zijn dan in de intensieve veehouderij. Dat geldt vooral voor de glastuinbouw. De paprika’s kunnen bij wijze van spreken rechtstreeks van de kas naar het
schap in de supermarkt. Belangrijke schakels in de keten na de primaire productie zijn handelaren en de logistieke sector. Ook de twee veilingen, Floraholland voor sierproducten en
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Veiling ZON voor voedingsproducten, spelen een grote rol. Zij nemen een belangrijk deel
van de toegevoegde waarde voor hun rekening, maar hebben de regio meer te bieden dan
dat. Ze vormen een belangrijke schakel tussen partijen en hebben de omvang om samenwerking te bevorderen en projecten te initiëren en te coördineren. De afnemers in de glastuinbouw creëren ongeveer €80 miljoen toegevoegde waarde, in de vollegronds tuinbouw
ongeveer €130 miljoen. Een groot deel van hen is in en rondom Venlo en in Horst gevestigd.

2.3

Trends en ontwikkelingen

In het voorgaande presenteerden we de omvang en de structuur van de agrarische sector,
gefocust op de intensieve veehouderij en de tuinbouw. Deze branches zijn echter sterk aan
verandering onderhevig. Verschillende trends zorgen ervoor dat de agrarische sector constant moet meebewegen om concurrentie uit eigen land en uit andere landen voor te blijven. In deze paragraaf beschrijven we een aantal trends en ontwikkelingen die van invloed
zijn op de agrarische sector in Noord-Limburg, regio Venray in het bijzonder.
Toekomstscenario’s
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft een aantal toekomstscenario’s ontwikkeld voor de hele
Nederlandse economie, bezien vanuit een internationale context. De twee meest relevante
en waarschijnlijke daarvan zijn ‘Strong Europe’ en ‘Global Economy’. De scenario’s hebben
uiteenlopende gevolgen voor de toekomst van de tuinbouw- en de intensieve veehouderijketen. Welk scenario uitkomt, is daarom van grote invloed op de toekomst van de tuinbouw- en intensieve veehouderijketen in deze regio. De CPB scenario's zijn ontwikkeld rond
twee sleutelonzekerheden: internationale samenwerking en institutionele hervormingen.
Zowel de tuinbouw- als de intensieve veehouderijketen heeft al te maken met trends uit de
scenario’s. De vraag is alleen waarnaar de balans op termijn zal doorslaan: een open economie waarin de krachten van de wereldmarkt overheersen, of een open economie met een
sterke organisatie, stimulering en tot op zekere hoogte ook bescherming in Europees verband.
Globaal gezien houdt het Strong Europe scenario meer rekening met de belangen van de
leidende agro-regio’s en de ketens van vandaag. Binnen de EU-kaders wordt beleidsmatig
sterker gedacht aan de huidige agrarische structuren. In het Global Economy scenario wordt
de economische houdbaarheid van die structuren veel directer aan de grillen van de markt
onderworpen. Anderzijds stimuleert die markt innovatie en nieuw ondernemerschap veel
directer en versterkt het de economische dynamiek binnen regionale agro-ketens.
De verwachting van Rabobank is dat de bescherming van de Europese markt zal afnemen.
Zo neemt het Europese budget voor landbouwbeleid na 2013 af en vindt er een verschuiving plaats van stabiele gegarandeerde prijzen, naar hectare- en dierpremies tot één enkele
bedrijfstoeslag. Andere onderdelen van landbouwpolitiek, zoals marktbescherming en exportsteun, staan onder druk in WTO-verband. De verwachting is dat in het bijzonder de ex-
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portsteun in de komende periode volledig uitgefaseerd zal worden8. Dit houdt in dat de Nederlandse agrarische sector minder beschermd is tegen mondiale concurrentie.
Overige trends en ontwikkelingen
Naast de scenario’s voor de toekomst is een aantal trends en ontwikkelingen te benoemen
die van invloed zijn op de agrarische sector. Deze hebben in het verleden een rol gespeeld,
doen dat nu en zullen zich waarschijnlijk in de toekomst doorzetten. Als de tuinbouw en de
intensieve veehouderij niet inspelen op die trends, zal men in Noord-Limburg de concurrentieslag met andere Nederlandse regio’s en andere landen verliezen. Bovendien zal men dan
een aantal kansen laten liggen.
Demografische ontwikkeling
De Nederlandse markt voor voedingsmiddelen verzadigt door de demografische ontwikkeling. De bevolkingsgroei zwakt langzaam af en naar verwachting zal de bevolking in Nederland ongeveer vanaf 2035 gaan dalen. Ook de samenstelling van de bevolking verandert. Zo
neemt het aantal allochtonen in Nederland toe en vergrijst de bevolking. Verschillende bevolkingsgroepen stellen verschillende eisen aan voedingsmiddelen. Dat houdt in dat de
vraag naar voedingsmiddelen de komende tijd kan veranderen.
Veranderende consumenteneisen
De consument wordt steeds kritischer. Dat uit zich onder meer in hogere eisen aan de kwaliteit van producten. De groeiende welvaart draagt daar zeker aan bij. In het algemeen
wordt de kwaliteit van geleverde goederen en diensten door bedrijven steeds meer aan de
kaak gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de tv-programma’s die klachten van consumenten behandelen of programma’s die de kwaliteit en productiewijze van voedingsmiddelen controleren. Daarnaast heeft de consument behoefte aan andere producten dan twintig jaar geleden. Door een andere levenswijze, die over het algemeen wordt gekenmerkt door een drukker bestaan en minder tijd voor huishoudelijke werkzaamheden, worden kant-en-klaar
maaltijden en voorgesneden producten bijvoorbeeld populairder.
Streng(re) milieuwetgeving
De milieuwetgeving in Nederland is relatief streng. Er worden eisen gesteld aan energieverbruik, mestvervuiling, et cetera. Dit houdt in dat Nederlandse agrariërs met meer regels
rondom milieu te maken hebben dan boeren in andere landen.
Toenemende internationale concurrentie
Bovenstaande zorgt voor meer concurrentie vanuit andere landen. Denk daarbij aan OostEuropese landen, maar ook landen als Spanje, Israël, Marokko, Mexico, Brazilië en Kenia
concurreren met Nederland als het gaat om veel agrarische producten. Naast wetgeving
spelen daarbij ook de relatief hoge grondprijzen en arbeidskosten en het afbouwen van de
invoerheffingen door de EU een rol9.

8 Bron: Rabobank (2008), Integrale visie op de Nederlandse land- en tuinbouw
9 Bron: Rabobank (2006), Rabobank Focus op de Varkensshouderij
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Vrij verkeer van arbeidskrachten
Binnen de Europese Unie bestaat vrij verkeer van goederen en personen. Dat betekent dat
de arbeidsmarkt in de afgelopen jaren steeds meer een internationale markt is geworden.
Sinds de toetreding van Polen tot de EU in 2004, zagen we dat terug in de komst van veel
Poolse arbeidskrachten in de agrarische sector en de bouw. Nu ook Roemenië en Bulgarije
sinds 2007 bij de EU horen, is het ook voor hen gemakkelijker om internationaal naar werk
te zoeken. Men noemt dit vaak een bedreiging voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Voor veel
ondernemers, met name in de agrarische sector kan dit echter uitkomst bieden.
Floriade
In 2012 komt de Floriade naar Venlo. Dit geeft de regio een enorme kans om zichzelf nog
prominenter als tuinbouwregio op de internationale kaart te zetten. In 2008 onderzocht Rabobank wat de economische effecten kunnen zijn van de Floriade op de regio. In dat onderzoek wordt de totale omzet van het bedrijfsleven als gevolg van de Floriade becijferd op
€225 tot €280 miljoen. Een deel hiervan komt voor rekening van bestedingen van bezoekers en een deel bestaat uit investeringen voor de realisatie van het evenement(enterrein).
Daarbovenop komt nog een bedrag van circa EUR 160 miljoen aan toegevoegde waarde als
welvaartseffect voor de regionale economie10. Dit hangt samen met de versnellende werking
die de Floriade (als vliegwiel) heeft in de realisatie van de (maatschappelijke) investeringen
in de regio. De Floriade is er niet verantwoordelijk voor dat investeringen in de regionale
infrastructuur, bedrijventerreinen en glastuinbouw worden gepleegd. Wel heeft het evenement een katalyserende werking.
Klavertje 4
Klavertje 4 biedt ruimte op een aantal terreinen: ZON Freshpark, Californië en Siberië, Tradeport Noord en na 2012 het Floriade terrein. Hiermee heeft de regio een belangrijke troef
in handen, aangezien ruimte een schaars goed is in Nederland.

2.4

Visie

Paragraaf 2.2 toonde de kenmerken van de regionale en lokale intensieve veehouderij en
tuinbouw. De vorige paragraaf beschreef de belangrijkste trends en ontwikkelingen waar de
sector mee te maken heeft. Dit leidt samen tot kansen en bedreigingen voor de intensieve
veehouderij en de tuinbouw in Noord-Limburg en regio Venray. Hieronder geven we een
aantal aanbevelingen voor de tuinbouw- en de intensieve veehouderijketen. Daarbij wordt
vooral gefocust hoe de kansen te benutten en hoe om te gaan met de bedreigingen en deze
te pareren.
Speel in op de trends en ontwikkelingen
De agrarische sector in Nederland is aan een aantal trends en ontwikkelingen onderhevig.
Deze hebben ook hun weerslag op Noord-Limburg en regio Venray. Als men hier niet op tijd
en adequaat op inspeelt, zal men de concurrentiestrijd met andere regio’s en het buitenland
verliezen. Belangrijke trends en ontwikkelingen zijn de demografische ontwikkeling (vergrijzing en verzadiging van de markt door stagnatie bevolkingsgroei), veranderende consumen10 Bron: Rabobank (2008), Op weg naar de Floriade 2012
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teneisen (hogere kwaliteit en nieuwe producten), strenge(re) milieuwetgeving, toenemende
internationale concurrentie, vrij(er) verkeer van arbeidskrachten, de komst van de Floriade
2012 en ontwikkelingen op Klavertje 4. Daarnaast zal de toekomstige politiek-economische
richting van Europa van invloed zijn op de sector. Daarbij is het zeer de vraag of de balans
zal doorslaan naar een open economie waarin de krachten van de wereldmarkt overheersen,
of een open economie met een sterke organisatie, stimulering en tot op zekere hoogte ook
bescherming in Europees verband. Daarbij is de verwachting dat de bescherming van de
Europese markt langzaam zal worden afgekalfd. In elk geval zal het proces van internationalisering en globalisering zich de komende decennia voortzetten. Dat heeft onder meer te
maken met de uitbreiding van de Europese Unie. De markt voor Nederlandse landbouwproducten, en daarmee de export naar toegetreden lidstaten, is flink vergroot. Dat terwijl de
concurrentie, op die van Spanje na, beperkt is.
Optimaliseer de balans tussen kosten en opbrengsten
De primaire productie is de drijver onder de food & agri sector in Noord-Limburg. Nergens
ter wereld is de primaire productie van de intensieve veehouderij zo groot. Dat zal de komende jaren ook zo blijven. Wellicht zal er zelfs nog groei plaatsvinden doordat volumerechten uit andere delen van Nederland naar Noord-Limburg verplaatsen. Maar de primaire
productie staat wel onder druk en die druk zal in de toekomst groter worden. De agrarische
sector in Noord-Limburg heeft hierop gereageerd door middel van onder meer schaalvergroting, intensivering, specialisatie, innovatie en inspelen op de ‘nieuwe arbeidsmarkt’. Het
aantal kleine tuinders en intensieve veehouderijen daalt en de professionaliteit, intensivering en specialisatiegraad groeit al jaren. Deze reacties zijn vooral gericht op het optimaliseren van de verhouding tussen de kosten en de productie. Dit is een proces van vele jaren en
zal ook in komende decennia nodig zijn om de concurrentiestrijd niet te verliezen. Oftewel:
tuinders en veehouders, blijf optimaliseren. Processen als schaalvergroting kennen echter
wel grenzen. In het extreme geval van opschaling is er sprake van slechts één primaire producent. Bezien vanuit bijvoorbeeld concurrentie en afhankelijkheid van één producent is dat
geen gewenste situatie. Er zal dus moeten worden gezocht naar een balans die efficiënte
productie in de hand werkt waarbij gezonde concurrentie gewaarborgd blijft.
Creëer toegevoegde waarde en innovatieve producten na de primaire productie
Het zal echter niet voldoende zijn om alleen naar de kosten te kijken. Hier valt op een bepaald moment geen winst meer te halen. Ook een stijging van de opbrengsten is daarom
van groot belang. Hier speelt de waarde die wordt toegevoegd aan primaire producten door
bedrijven verderop in de keten een grote rol. Zij voegen waarde toe door producten te combineren, te versnijden en te verpakken. Deze bedrijven zijn er tot nu toe nog te weinig.
Vooral productcombinaties zijn vandaag de dag lucratief. Ze dienen het gemak van de
‘nieuwe’ consument, die daarom vraagt. Zoek naar deze mogelijkheden vóórdat de rek in de
kostenreductie eruit is. Denk daarbij aan innovatieve producten. Het meest sprekende voorbeeld hiervan uit het verleden zijn de kant-en-klaar maaltijden die sinds een aantal jaren
populair zijn bij consumenten. Het grote voordeel is dat de markt van de toekomst al bekend is, een sterk vergrijsde bevolking. Speel hier op tijd op in. Dit vergt lef. Ondernemers
zullen het lef moeten tonen om nieuwe producten te ontwikkelen.
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Uit de landelijke agrarische input-output tabellen van het LEI blijkt dat de toegevoegde
waarde van de verwerkende industrie (van binnenlandse primaire producten) ongeveer de
helft van die van de primaire productie bedraagt. Deze verhouding verschilt echter sterk per
branche. Zo is in de glastuinbouw de toegevoegde waarde na de primaire sector zeer beperkt. In de vollegrondstuinbouw is het belang van de verwerkende industrie ook nog relatief laag. In de intensieve veehouderij ligt die verhouding echter compleet anders. De verwerkende industrie voegt in die branche evenveel waarde toe als de primaire productie11.
Oftewel, er is veel te winnen door de verwerkende industrie in regio Venray te stimuleren.
Weer concurrentie af met kwaliteit
De internationale concurrentie neemt toe, onder meer door de uitbreidingen van de Europese Unie. De Nederlandse agrarische sector heeft echter een gezonde kostenstructuur, een
relatief hoge arbeidsproductiviteit, produceert efficiënt en is van hoge kwaliteit. Hierdoor
weet zowel de intensieve veehouderij en de tuinbouw de concurrentie vanuit veel andere
landen nog voor te blijven. Vanwege de groeiende concurrentie is het echter essentieel om
te blijven focussen op de voordelen die Nederland heeft ten opzichte van concurrerende
landen. Kwaliteit is daarbij van groot belang. De West-Europese consument vraagt kwaliteit
en is bereid daarvoor te betalen. Door daar op in te spelen, behoudt men een voordeel ten
opzichte van de bulkproducenten in Oost- en Zuid-Europa.
De Floriade komt snel dichtbij; maak het een succes
Dit klinkt logisch. De Floriade kan een enorme impact hebben op de regio. Bezoekers en investeringen zorgen naar verwachting voor een omzet van € 225 tot € 280 miljoen, aangevuld met een mogelijke toegevoegde waarde van € 160 miljoen door indirecte welvaartseffecten. Bovendien biedt het terrein na de Floriade veel mogelijkheden voor de sector. Volgens velen is er sinds 2006 weliswaar vooruitgang geboekt, maar heeft er te weinig schot in
gezeten. In dat opzicht komt 2012 snel dichtbij. Sinds kort lijkt de vaart er echter weer in te
komen en is er meer vertrouwen in de Floriade. Om de vaart erin te houden is regie het
sleutelwoord. Volgens velen is dit er nog te weinig. Er zijn veel overlegorganen en netwerken, maar vaak met eigen belangen. Daarom is behoefte aan een koepel die de regie in
handen heeft, de gezamenlijke belangen behartig en partijen bundelt. Denk daarbij aan
Brainport Eindhoven als voorbeeld. Nederland kent Eindhoven als het centrum voor kennisintensieve, innovatieve industrie. Zo zou men Noord-Limburg, of Zuidoost-Nederland, als
het food & agri centrum moeten kennen. Daar is regie voor nodig, met een duidelijke structuur, een eenduidige agenda en een heldere richting voor de hele regio. En eigenlijk gaat dit
verder dan de Floriade, maar de Floriade is wel een mooie kans om hier een (door)start
mee te maken.
Het succes van de Floriade zit voor een deel in de effecten ervan op de rest van de economie. Ook andere sectoren profiteren ervan. Daarom zal men nadrukkelijk moeten zoeken
naar combinaties tussen de Floriade en die sectoren. Gezien het grote aantal bezoekers, ligt
de combinatie tussen onderdelen van de food & agri-ketens en toerisme & recreatie voor de
hand. Zoek de raakvlakken en benut ze.

11 Bron: LEI (2008), Het Nederlandse agrocomplex 2008
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Maar ook binnen food & agri zijn combinaties denkbaar. Als Noord-Limburg zich als het
‘food-centre’ van Europa op de kaart wil zetten, dan is de Floriade hiervoor een uitstekend
vehikel. Momenteel is de Floriade vooral gericht op de tuinbouw. Door ook de dierlijke sector toe te voegen, kan de externe profilering veel groter zijn. Door de producten van primaire producenten te combineren, daar waarde aan toe te voegen en vernieuwende consumentenproducten voor een veranderende, nieuwe markt te etaleren, kan de regio zich goed profileren. Laat de bezoeker voedsel ‘beleven’ met bijvoorbeeld proeverijen en kookworkshops
waarbij duidelijk wordt dat Noord-Limburg alles heeft.
Vul Klavertje 4 met completerende activiteiten
Een groot deel van Klavertje 4 is reeds bebouwd, maar er is nog voldoende ruimte voor uitbreiding en nieuwe activiteiten. Bij de invulling hiervan is het van belang om rekening te
houden met waar het food & agri cluster in Noord-Limburg behoefte aan heeft. Dat komt
ook terug in het Masterplan Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 / Greenport Venlo. Nieuwe bedrijven zouden onder meer moeten passen binnen de branchestructuur en een toevoeging
moeten zijn voor de keten. Denk daarbij aan de eerder genoemde bedrijven die waarde
toevoegen na de primaire productie.
Benut het beschikbare arbeidspotentieel
Als de Nederlandse arbeidsmarkt krap en dus duur is, is het economisch aantrekkelijk om
buitenlandse arbeidskrachten in te zetten. Deze mogelijkheid bevalt veel ondernemers goed
en biedt een uitkomst voor het tekort aan dure Nederlandse arbeidskrachten.
Kijk over de grenzen heen
Geen enkele regio binnen Zuidoost-Nederland heeft een eigen food & agri cluster. Alle regio’s hebben elkaar nodig om het food & agri centrum van Nederland compleet te maken.
Kijk daarom over de grenzen heen. Ga niet met elkaar in concurrentie, maar complementeer elkaar. Zodoende kan elke regio van elkaar en van ontwikkelingen in andere regio’s
profiteren.
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3

De maakindustrie

3.1

Inleiding

De industrie behoort in Nederland tot de grootste sectoren qua werkgelegenheid en omzet.
In het algemeen is de sector sterk internationaal georiënteerd en is goed voor ruim 60%
van de export van het Nederlandse bedrijfsleven. De heterogeniteit in de industrie is groot;
veel bedrijven opereren op specifieke en welgekozen nichemarkten. Ook specifiek de maakindustrie neemt een belangrijke plaats in binnen de Nederlandse economie. In de ruim
44.000 bedrijven behorende tot de maakindustrie werken zo’n 637.000 mensen.12 Het economische belang houdt echter niet op bij de directe werkverschaffing. De maakindustrie
staat bekend als een sector die vanwege omvangrijke inkopen van goederen en diensten
voor veel indirecte werkgelegenheid zorgt. Voor een deel gaat het om inkooprelaties binnen
de maakindustrie zelf maar deels ook om de inkoop van diensten als vervoer, advies, onderzoek, ICT etc. Niettemin zorgt de sector zelf ook voor omvangrijke waardetoevoeging.
Het aandeel van de maakindustrie in de totale werkgelegenheid in Nederland is sterk gedaald en daalt nog steeds. Bepaalde regio’s in ons land (vooral de minder verstedelijkte)
hebben het exclusieve recht over de industriële bedrijvigheid verworven. De maakindustrie
concentreert zich sterk in clusters rondom grote industriële bedrijven. Philips in Eindhoven is
hiervan nog altijd een goed voorbeeld, maar ook DSM in Sittard-Geleen en Océ in Venlo
hebben een dergelijke functie. Op basis daarvan mag Zuidoost-Nederland zich het centrum
noemen van de (hoogwaardige) industrie.13
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striële omzet bevindt Noord-Limburg zich in
de middenmoot van Nederlandse regio’s. De regio Venlo vormt hierin het zwaartepunt.
12 De maakindustrie is in deze studie gedefinieerd als “de vervaardiging van gebruiksartikelen”. Ten opzichte van de totale industriesector zijn de
voedingsmiddelenindustrie en aardolie-, steenkool- & chemische industrie buiten beschouwing gelaten.
13 Bron: Pieken in de Delta. Ministerie van Economische Zaken, 2006.
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Ook voor regio Venray is de industrie een belangrijke werkgever maar het aantal arbeidsplaatsen in de industrie daalt terwijl het aantal vestigingen stijgt. De gemeente Venray zet
daarom in op hoogwaardige productie waarmee een hoger opgeleide beroepsbevolking
wordt aangetrokken. Voor Rabobank Venray is echter nog niet duidelijk wat er precies
speelt in de industrie en wat de kansen zijn voor deze sector in regio Venray.

3.2

De maakindustrie in cijfers

Bedrijven en werkgelegenheid
De maakindustrie in Noord-Limburg is van oudsher geconcentreerd rondom Venlo met Océ
als belangrijkste boegbeeld. Maar Noord-Limburg telt talloze andere grote en kleine bedrijven die actief zijn in de vervaardiging van meubels, rubber- en kunststofproducten, metaalproducten, elektrotechnische producten en apparaten, machines of transportmiddelen. In
figuur 3.1 wordt voor een aantal Noord-Limburgse regio’s het aantal vestigingen in de
maakindustrie per subsector weergegeven. Vier van de tien bedrijven in de NoordLimburgse maakindustrie zijn gevestigd in de regio Venlo. Daarnaast vormt de regio Venray
– met ruim een vijfde van het aantal vestigingen - een belangrijke speler in de NoordLimburgse maakindustrie. Van de totale industriële productie die in Noord-Limburg wordt
gerealiseerd vindt bijna een kwart zijn oorsprong in de regio Venray. Binnen de regio Venray zelf is dit 30% van de totale toegevoegde waarde die hier gerealiseerd wordt.
Figuur 3.1: Aantal vestigingen maakindustrie per subsector (2008)

Figuur 3.2: Samenstelling maakindustrie
naar aantal banen per subsector 2008 (%)
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Als naar de verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende subsectoren wordt gekeken valt op dat in Noord-Limburg het belang van de fabricage van machines en apparaten
in de maakindustrie relatief groot is. Deze subsector bepaalt 40% van het aantal banen in
de Noord-Limburgse maakindustrie terwijl dit landelijk 28% is. Daarnaast is de metaalindustrie – met 27% van de banen – van groot belang voor de Noord-Limburgse maakindustrie.
Venlo is de drijvende kracht achter de werkgelegenheid in deze sectoren. In de regio Venray
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valt de relatief sterke aanwezigheid van de auto- en transportmiddelenindustrie op. Het
gaat om 9 bedrijven die werk bieden aan meer dan 600 mensen.
Xerox is de belangrijkste peiler in de Venrayse maakindustrie. Het logistieke centrum van
Xerox Europa is in Venray gevestigd. Hiervandaan vindt de distributie plaats van machines
en onderdelen naar diverse landen binnen Europa. Daarnaast behoren Inalfa, Nelipak, Manders Industries en Custers tot de grootste industriële werkgevers in de regio Venray.
Daling werkgelegenheid
Als we kijken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de maakindustrie blijkt dat de
sector in Nederland een beeld laat zien van een toenemend aantal vestigingen tegenover
een dalende werkgelegenheid (figuur 3.3). Dit komt doordat Nederlandse fabrikanten van
eindproducten zich steeds meer ontwikkelen tot kop-staart-bedrijven die de arbeidsintensieve delen van de productie uitbesteden. Ook in Noord-Limburg is deze trend zichtbaar.
Alle regio’s laten een daling van de werkgelegenheid zien met uitzondering van Maashorst.
De sterkste daling van de werkgelegenheid heeft plaatsgevonden in de regio Venray waar
het aantal banen de afgelopen 10 jaar met bijna een kwart is afgenomen. Deze daling is
grotendeels te wijten aan de daling van de werkgelegenheid in hightech industrie. Zo is de
werkgelegenheid in de machine- en apparatenindustrie in Venray de afgelopen 10 jaar gehalveerd en is ook de gemiddelde bedrijfsomvang (aantal werknemers per vestiging) fors
afgenomen.
Figuur 3.3: Ontwikkeling vestigingen en
banen maakindustrie 1998-2008 (%)
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Deze negatieve ontwikkeling in de regio Venray is deels veroorzaakt door de samenhang –
en daarmee afhankelijkheid – van het regionale bedrijfsleven. Dit bleek uit de consequenties
van de problemen bij Xerox in 2001. Door een wereldwijde reorganisatie nam in 2001 het
aantal arbeidsplaatsen bij Xerox sterk af. Wereldwijd verdwenen er 4.000 banen en in Venray 190. Een deel van de productie is verhuisd naar Oost-Europa en Azië en een ander deel
werd eind 2001 verkocht. NLW-bedrijven leverde veel logistieke diensten aan Xerox, terwijl
de distributie door Frans Maas afgehandeld werd. Voor beide bedrijven hadden de veranderingen bij Xerox grote consequenties. Bij Frans Maas heeft dit in 2001 geleid tot een forse
daling in de werkgelegenheid. Hoewel dit niet onder maakindustrie valt, heeft de daling van
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de werkgelegenheid bij Xerox dus forse gevolgen gehad voor de regionale economie. Ook
toeleverancier Inalfa heeft zich in 2001 genoodzaakt gezien om als gevolg van de teruglopende autoproductie bij NedCar een deel van de productiewerkzaamheden van regio Venray
naar Slowakije te verplaatsen. 14

3.3

Trends en ontwikkelingen

Concurrentiepositie Nederlandse maakindustrie
In de maakindustrie is sprake van een sterke daling van het aantal banen en een gedeeltelijke verschuiving naar de dienstverlening. Desondanks neemt de toegevoegde waarde van
de maakindustrie nog steeds toe. Er zijn wel wat kanttekeningen. De concurrentiepositie
van de Nederlandse maakindustrie blijkt in Europa een middenpositie in te nemen. De arbeidsproductiviteit is middelmatig, evenals de investeringen in hoger onderwijs. De investeringen in R&D blijven achter bij onze Europese buurlanden. En ondanks een hoog aantal octrooien, blijft de omzet uit nieuwe en verbeterde producten op internationaal niveau achter.
Om de internationale concurrentiepositie te verbeteren, zal de maakindustrie een tandje bij
moeten schakelen.
Make or buy?
Industriële ondernemers staan vaker voor de “make-or-buy”- keuze. Vanuit kostenperspectief lijkt het uitbesteden naar lagelonenlanden aantrekkelijk. Sommige bedrijven keren echter terug na een tegenvallend buitenlands avontuur. Bedrijven worden - bijvoorbeeld in China - geconfronteerd met stijgende loonkosten, kwaliteitsproblemen, lange levertijden en
hoge transportkosten. Vanuit een marktperspectief blijft lokaal produceren de moeite
waard. Markten in Azië, maar ook in de nieuwe Europese lidstaten, ontwikkelen zich sterk
en Nederlandse bedrijven kunnen daarvan profiteren. Hierbij blijkt het overnemen van een
lokale productievestiging soms een goed alternatief voor uitbesteden.
Op zoek naar onderscheid
Naast kostenbeheersing en productiviteit blijft onderscheidend vermogen belangrijk. De industriële concurrentiekracht in Nederland komt vooral uit specialisatie en het bedienen van
nichemarkten. Zoals in andere Europese landen produceren de meeste maakbedrijven op
klantorder en niet meer op voorraad. In vergelijking met de ons omringende landen wordt
in Nederland vooral in enkelstuks en middelgrote series geproduceerd. Voor veel bedrijven
is een focus op de klant vanzelfsprekend. Kwaliteit, dienstverlening en levertijd bepalen de
concurrentiepositie. De prijs doet er minder toe. Innovatie werkt onderscheidend. 15
Samenwerking en innovativiteit
Innovatie betekent vaak investeren in technologie. Deze investeringen vragen doorgaans
tegelijkertijd een investering in kennis en aanpassingen in de organisatie. Zo zullen er medewerkers in huis moeten zijn, die om kunnen gaan met nieuwe technologie. Mogelijk zijn
er aanpassingen aan het productieproces nodig. Technologische vernieuwing kan niet zon14 Bron: De Limburgse Arbeidsmarkt 2001-2006. Rayon-rapportage Venray. Etil, maart 2002.
15 Bron: Rabobank Cijfers & Trends. Visie op 9 sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. November, 2008.
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der organisatorische vernieuwing. Veel ondernemers hebben daarbij ontdekt dat samenwerken een slimme manier is om kennis en ervaring te delen. Wanneer dan ook de kosten gedeeld kunnen worden, is de synergie compleet. Samenwerken kan met concullega’s, maar
ook in de keten, met klanten en toeleveranciers. Samenwerken versterkt het innovatief
vermogen van de Nederlandse industrie.
Regelgeving
In de Industriebrief 2008 laat de overheid zien dat een krachtig industriebeleid prioriteit
verdient. Zo komt er € 40 miljoen extra innovatiekrediet en € 39 miljoen extra R&D-geld
beschikbaar. Starters krijgen toegang tot microfinanciering en de borgstellingsregeling MKB
wordt verhoogd en verruimd. Tegelijkertijd vraagt de overheid ondernemers om zich te
houden aan allerhande regels. Het blijkt daarbij steeds weer lastig om de administratieve
last te beperken.
Onduidelijkheid en administratieve consequenties van bijvoorbeeld de registratie van chemische stoffen (REACH) en de verpakkingenbelasting leiden de aandacht af van waar het werkelijk om gaat: ondernemen. Medio 2009 staat de invoering gepland van richtlijnen voor
Energy Using Products (EUP). Deze zijn bedoeld om de milieubelasting van producten en
processen te verminderen. Het risico bestaat dat de concurrentiepositie door de EUP-regels
wordt verzwakt. Hier ligt een taak voor de overheid. Tegelijkertijd ligt er een uitdaging voor
ondernemers om Ecodesign te zien als een kans om onderscheidend vermogen te creëren in
de markt. Dit zal ook bijdragen aan een positief imago van de maakindustrie. 16
Geschikt personeel
Evenals verplaatsing naar opkomende markten kent de groei in eigen land ook haar uitdagingen zoals de lastendruk en het afnemende aanbod van geschikt personeel. Dit komt niet
in de laatste plaats door de gevolgen van de vergrijzing de stijgende loonkosten en een
slechte aansluiting met het onderwijs. In een onderzoek van Deloitte17 gaf 29% van de respondenten aan dat de scholing niet aansluit op de toenemende behoefte aan innovatie. Een
belangrijke impuls vormt de nieuwe stroom migranten vanuit landen als Polen, Hongarije en
Tsjechië. Meer dan de helft van de respondenten staat positief tegenover de komst van allochtone medewerkers uit bijvoorbeeld Oost-Europa.
Ook nemen de ondernemers zelf initiatieven om de concurrentiepositie te verbeteren. Een
aantal organisaties onderzoekt inmiddels of het mogelijk is personeel aan elkaar ‘door te
schuiven’ via werknemerspools om zo te voorkomen dat ze met moeite aangetrokken technici in slappe tijden weer moeten ontslaan. Verder geven de organisaties aan zich onder
meer op product- en procesinnovatie te gaan richten om zo het concurrerend vermogen te
versterken.18
Huidige stand van zaken
De Nederlandse industrie bevindt zich op dit moment in zwaar weer. Begin 2008 bereikte
het producentenvertrouwen nog een historisch hoog niveau wat tot uiting kwam in hoge investeringsgroei. De stijging van de grondstofprijzen leverde een flinke bijdrage aan de om16 Bron: Rabobank Cijfers & Trends. Visie op 9 sectoren in het Nederlandse bedrijfsleven. November, 2008.
17 Bron: Made in Holland VI. Deloitte, 2008.
18 Bron: Metaalnieuws, 30 januari 2008.
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zetgroei in 2008. De hoge olieprijzen werkten door in de prijzen voor transport, kunststof en
energie. Het eerste halfjaar kende ook onophoudelijke prijsverhogingen van vrijwel alle metalen. Na de zomer daalden de prijzen, zagen bedrijven hun orderportefeuille verslechteren
en hun voorraden toenemen. De stemming was omgeslagen.
De industrie is een van de sectoren die het meeste last heeft van de financiële crisis en de
wereldwijde recessie. Veel bedrijven (bijvoorbeeld in de chemie en de metaal- en elektrotechnische industrie) hebben een sterke exportoriëntatie en maken deel uit van internationale productieketens. De Nederlandse goederenuitvoer bestaat voor ongeveer 45% uit industriële producten. Vraaguitval in het buitenland leidt dan automatisch tot productieverlies
in Nederland. Als reactie op dit productieverlies en de lage(re) bezetting neemt (logischerwijs) ook de investeringsbereidheid bij producerende bedrijven (in binnen- en buitenland)
sterk af. Vooral de producenten van kapitaalgoederen (machine-industrie, transportmiddelenindustrie et cetera) én hun toeleveranciers ervaren hier duidelijk de gevolgen van. Eigenlijk kan binnen de industrie alleen de foodindustrie zich op dit moment enigszins aan het
wereldwijde ‘domino-effect’ in de economie onttrekken. Breed herstel in de sector kan pas
weer plaatsvinden bij aantrekken van het wereldhandelsvolume en het herstel van vertrouwen bij zowel producenten als consumenten.
Volgens de meest recente sectorprognoses van de Rabobank zal de omzetwaarde in de Nederlandse industrie in 2009 met bijna 12% dalen. 19

19 Bron: Financiële crisis raakt nu bijna alle sectoren. Rabobank Cijfers & Trends. Ondernemersupdate: Sectorprognoses, april 2009.
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Omzet industrie gedaald
Gepubliceerd: 7 februari 2009 (CBS)
De productie in de Nederlandse industrie is afgelopen december met 13% gedaald in vergelijking
met dezelfde maand in 2007. De daling is de hoogste ooit gemeten. Als gevolg van de internationale
economische crisis was de productie in november al bijna 6% lager dan in 2007. Volgens het CBS
deed de productiedaling zich voor in alle branches van de industrie.
De voedings- en genotmiddelenindustrie deed het relatief het beste met bijna 1% minder productie.
De metaalindustrie produceerde ruim 17% minder. De aardolie- en rubberindustrie en de chemische
industrie produceerden alle bijna 22% minder. Over heel 2008 is de industriële productie met iets
meer dan 1% afgenomen. In 2007 werd er nog ruim 3% meer geproduceerd dan een jaar eerder.
De omzet van de Nederlandse industrie daalde in december vorig jaar met 16% in vergelijking met
een jaar eerder. De omzet daalde niet alleen door de lagere productie, maar ook door gedaalde afzetprijzen. In de chemische industrie en de aardolie-, rubber- en kunststofindustrie was de omzetdaling met 36% het hoogst. Deze afname is voor een groot deel toe te schrijven aan lagere afzetprijzen.
Veel bedrijven hebben de afgelopen maanden maatregelen genomen om de crisis het hoofd te bieden. Zo hebben veel bedrijven een beroep gedaan op de regeling voor werktijdverkorting. Ook worden steeds meer werknemers ontslagen. Onlangs maakten elektronicaconcern Philips en staalfabrikant Corus bekend een groot aantal arbeidsplaatsen te moeten schrappen door de economische crisis omdat de vraag naar hun producten is gedaald.

3.4

Visie

Verplaatsing productieactiviteiten
In het perspectief van Noordwest Europa bevindt Venray zich in een grote samenhangende
economische regio met Eindhoven als centrum. Deze regio strekt zich uit van Breda tot de
Rijn in Duitsland en van Nijmegen tot Belgisch Limburg. De maakindustrie is in deze grotere
regio van oudsher beeldbepalend. Onder invloed van globalisering in het algemeen en de
uitbreiding van de Europese Unie in het bijzonder is op dit moment de ontwikkeling gaande
waarbij de ‘echte’ productieactiviteiten worden verplaatst naar lagere lonen landen. De verkoopondersteunende activiteiten blijven in Nederland waarbij de nadruk komt te liggen op
het ontwerpen en vermarkten van de producten. Het gaat hier om de meer kennisintensieve
activiteiten in het hele traject. Bovendien zal de aanwezige kennis moeten worden toegepast zoals dat bijvoorbeeld ook in Brainport Eindhoven gebeurt. Denk hierbij aan TNO Automotive voor de toepassing van hybride technologie in Helmond.
Volgens de Kamer van Koophandel zullen productiebedrijven en toeleveranciers zich niet
moeten afzetten tegen Oost-Europese concurrentie en concurrenten uit het Verre Oosten.
Het is veel verstandiger om strategische allianties aan te gaan. Bovendien is verschuiving
van productie naar Oost-Europa of naar het Verre Oosten niet te vermijden. Het gaat om de
productie van industriële producten met een lage toegevoegde waarde. Door een focus op
de meer kennisintensieve bedrijvigheid kan de maakindustrie in Venray zich onderscheiden.
De industrie zal hierin dan ook een duidelijke positie moeten kiezen voor hoogwaardige pro-
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ducten met een hoge toegevoegde waarden (nichemarkten in plaats van commodities). Bedrijven zullen hiervoor moeten investeren in hightech productiemiddelen en R&D.
Economische diversiteit
Het sterke punt van Noord-Limburg is dat de regio zowel agrarisch als industrieel is. In een
periode waarin in hoog tempo de slag wordt gemaakt van een economie op basis van de
inzet van spierkracht naar een economie op basis van de inzet van kennis, is het een groot
voordeel dat de regio beschikt over een grote verscheidenheid van economische activiteiten,
die de regio geschikt maakt om in veel van de relevante ontwikkelingen een rol te spelen.
Die flexibele uitgangspositie van Noord-Limburg biedt Venray de uitdaging om zich zo goed
mogelijk te positioneren en in te spelen op de mogelijkheden die zich aandienen. Ook kunnen de ontwikkeling van de economie in de richting van de Green Life Sciences, de ontwikkeling van de regio Venlo tot Greenport en de komst van de Floriade20 naar de regio worden
benut voor een verdere versterking van de industriële bedrijvigheid in Venray. Venray kan
zodoende voortborduren op de ontwikkelingen die in de regio plaatsvinden. Speel in op die
ontwikkelingen en leg waar mogelijk combinaties tussen verschillende sectoren.
Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt is lastig. Het wordt steeds moeilijker om aan goed geschoold (technisch)
personeel te komen. Dit heeft te maken met enerzijds weinig aanbod van vooral vakmensen
en het slechte imago van technische beroepen en anderzijds lukt het ook niet goed hoger
opgeleiden te binden omdat het woonklimaat en de bereikbaarheid van Noord-Limburg
ogenschijnlijk slecht scoren voor inwoners uit de Randstad. Als de sector echter een hoge
toegevoegde waarde wil creëren is daar hoogwaardig personeel voor nodig. Dit betekent
ook dat de sector en de regio zich zelfbewust moeten presenteren om daardoor een ander
imago naar de jeugd, naar opleidingen en naar de omgeving te creëren. De regio heeft immers een prettige leefomgeving. Maar dan moet de rest van Nederland het wel weten.
Het bedrijfsleven in Noord-Limburg heeft wel het voordeel van de nabije Duitse arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt met relatief veel technisch en industrieel geschoolde mensen, met
een rijke traditie in het organiseren van bedrijfsinterne opleidingen en stages en een goed
arbeidsethos. In de regio Venray wordt dan ook veel gebruikt gemaakt van buitenlandse
arbeidskrachten. Aangezien zij vaak op uitzendbasis werken maakt dit de arbeidsmarkt ook
nog eens een stuk flexibeler. Hierdoor is het effect van de recessie op de regionale arbeidsmarkt en werkloosheid dan ook beperkt.
Behalve de inzet van buitenlandse arbeidskrachten blijft de gemeente zelf ook investeren in
(middelbaar) technisch onderwijs in de regio. Zo probeert de gemeente Venray bedrijven te
koppelen aan onderwijsinstellingen zodat ze gericht maatwerk kunnen bieden. Een ander
voorbeeld is het manifest “Kies Techniek”. Het doel van dit manifest is het promoten van
techniek in de breedste zin van het woord en jongeren te stimuleren te kiezen voor techniek
in opleiding en beroep. Dit wordt gedaan door docenten in het basisonderwijs te stimuleren
om door scholing Techniek in hun onderwijs uit te dragen en te verankeren in het school-

20 De Rabobank heeft dat de economisch effecten van de Floriade voor Noord-Limburg geschat op 225 tot 280 miljoen Euro in termen van omzet
voor het regionale bedrijfsleven. Daar bovenop komt nog een bedrag van circa 160 miljoen Euro als welvaartseffect voor de regionale economie.
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plan. Daarnaast worden gerichte activiteiten georganiseerd zoals de Doe-Dagen en de Open
Bedrijvendag.
Regionale netwerken
De toekomst van de industrie ligt in regionale, Europese en internationale netwerken. Ook
binnen Noord-Limburg wordt vanuit verschillende partijen samengewerkt ten behoeve van
de regionale economie. NV Regio Venlo is hiervan een goed voorbeeld. Regio Venlo is het
bestuurlijk samenwerkingsverband van de vijf centrumgemeenten in Noord-Limburg: Gennep, Helden, Horst aan de Maas, Venlo en Venray. Het doel is een krachtige impuls te geven
aan de Noord-Limburgse economische structuur door ondersteuning van vernieuwende projecten op het gebied van logistiek, agro- en maakindustrie. Daarnaast krijgt de regionale
ontwikkeling en samenwerking onder andere gestalte in de organisatie van de Floriade
2012. Voor de ontwikkeling en exploitatie van Venlo Greenpark (inclusief de ontwikkeling
van de Research en Business Campus) hebben de vijf regiogemeenten een WGR21 Venlo
GreenPark opgericht. Vanuit dergelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden wordt Venray de mogelijkheid geboden aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen in de regio en de
kansen die deze regio met zich mee brengt te benutten.
Een ander goed voorbeeld het Ondernemersinitiatief Greenport22 dat relaties heeft aangeknoopt met Food & Technology van Brainport Eindhoven. Daarbij gaat het om economische
betekenis van food in combinatie met techniek in Zuidoost-Nederland. Bij dergelijke samenwerkingsverbanden zou bijvoorbeeld ook nog de Duitse kennisinstituten kunnen betrekken.
Het is dus van groot belang dat er wordt gedacht vanuit clusters en netwerken zowel tussen
regio’s als sectoren. Door al deze regionale en sectorale schakels te verbinden veranker je
deze bedrijven in de regionale economie en creëer je onderscheidend vermogen als regio.
Een voorbeeld van een bedrijf dat om deze redenen bewust voor Venray heeft gekozen is
Cordstrap. Zij zijn in Venray gevestigd vanwege de aanwezigheid van de logistiek en vanwege het goede ondernemersklimaat en de arbeidsmarkt.

21 Wet Gemeenschappelijke Regelingen
22 In het Ondernemersinitiatief Greenport bundelen ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, belangenbehartigers en financiële instellingen hun krachten om de ontwikkeling van Greenport Venlo aan te jagen. Ze zijn vertegenwoordigd in het netwerkbestuur van Greenport Venlo
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Omzet industrie lijkt uit te bodemen
Gepubliceerd: 12 mei 2009 (RTL)
De omzet van de Nederlandse industrie is in maart met 20% gekelderd. Dat is minder dan in februari. Bodemt de omzetdaling uit?
De ondernemers in de industrie behaalden in maart 20% minder omzet dan een jaar eerder, meldt
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In het buitenland werd 23% minder omgezet, op de
binnenlandse markt 15%. In februari was de omzet 27% lager.
De afname van de omzet in maart is voor ruim de helft toe te schrijven aan lagere afzetprijzen.
Daarnaast telde maart dit jaar twee werkdagen meer dan in 2008. Het positieve effect hiervan op de
omzetontwikkeling wordt geraamd op ruim 4%.
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4

De logistiek

4.1

Inleiding

Een sterke logistieke keten is belangrijk voor de Nederlandse economie. Niet alleen de inen uitvoer van goederen van en voor het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse consumenten, maar zeker ook de doorvoerfunctie voor het Europese achterland. Deze doorvoerfunctie levert niet alleen werkgelegenheid op, maar ook schaalvoordelen. Schaalvoordelen die de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven versterken, maar bijvoorbeeld ook de aantrekkingskracht van Nederland als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven vergroten. De bruto toegevoegde waarde van de logistieke sector voor de Nederlandse economie bedraagt 42,3 miljard euro: 8% van de totale gecreëerde toegevoegde
waarde door de Nederlandse economie. Dat alles heeft ook zijn weerslag op de werkgelegenheid: 6% van de Nederlandse beroepsbevolking (485.000 personen) werkt in de logistieke sector.
Deze belangrijke logistiek functie heeft Nederland
te danken aan haar unieke geografische ligging,
de aanwezigheid van mainports Rotterdam en
Amsterdam en overige zee- lucht-, en binnenhavens en de uitstekende achterlandverbindingen
over water, weg en spoor en via buisleidingen.
Hoewel de logistieke bedrijvigheid zich sterk concentreert zich in de clusters rondom de belangrijkste mainports timmeren ook andere regio’s in
dit opzicht goed aan de weg. Zo is Limburg op
Flevoland na de provincie die de afgelopen 10
jaar de sterkste groei van logistieke werkgelegenheid heeft laten zien. Limburg ligt strategisch
tussen de mainports Rotterdam, Antwerpen en
Amsterdam en de centrale Europese markten. Dit
heeft Limburg van oudsher tot een belangrijk
knooppunt gemaakt waar vervoer over water en
land als vanzelfsprekend samenkomen. Ook met de komst van de trein en het vliegtuig
bleef Limburg knooppunt voor goederen- en personenvervoer. Bovendien is Limburg voor
logistieke bedrijven aantrekkelijk vanwege de grondprijzen maar vooral óók door de beschikbaarheid en de mentaliteit van mensen.
In Noord-Limburg is de logistiek goed voor ruim 11.000 arbeidsplaatsen (8% van de totale
werkgelegenheid). Qua totale logistieke toegevoegde waarde (2008) bevindt Noord-Limburg
zich met ruim € 500 miljoen in de middenmoot van Nederlandse regio’s waarbij de gemeente Venlo het absolute zwaartepunt vormt (€ 250 miljoen) gevolgd door de gemeente Venray
(€ 90 miljoen). Voor de regio Venray is de logistiek met bijna 3.200 arbeidsplaatsen een belangrijke werkgever. Venray neemt hiermee bijna 30% van de totale logistieke werkgele-

Economisch perspectief regio Venray 50

genheid in Noord-Limburg voor haar rekening. Binnen Noord-Limburg is de logistieke werkgelegenheid in de regio Venray de afgelopen 10 jaar het sterkst gegroeid waarbij de grootste piek in 2008 heeft plaatsgevonden. Ondanks deze sterke groei en de duidelijke positionering van Venray als logistiek centrum geeft de gemeente in haar economisch visie tot
2020 aan niet actief te in te zetten op meer logistieke bedrijvigheid.
Volgens de Rabobank zijn het belang en de toekomstmogelijkheden van de logistieke sector
voor de regio Venray en Noord-Limburg nog niet goed onderzocht. De bank vraagt zich
daarom af wat de huidige stand van de logistieke sector in de gemeente is en welke lokale
en regionale ontwikkelingen kunnen tot 2015 verwacht worden in deze sector?

4.2

De logistiek in cijfers

Bedrijven en werkgelegenheid
De logistiek in Noord-Limburg is van oudsher geconcentreerd rondom Venlo. In figuur 4.1
wordt voor de regio’s Venlo, Venray en een aantal andere buurregio’s het aantal vestigingen
in de logistiek per subsector weergegeven. De helft van alle logistieke bedrijvigheid in
Noord-Limburg is gevestigd in de regio Venlo. En deze bedrijven zorgen voor 40% van de
Noord-Limburgse logistieke werkgelegenheid. Daarnaast levert de regio Venray – met 17%
van de vestigingen en bijna 30% van de logistieke werkgelegenheid - een aanzienlijke bijdrage aan de Noord-Limburgse logistiek. De regio Venray doet wat dat betreft weinig onder
voor logistieke hotspot Venlo. Opvallend is de schaalgrootte van de logistieke sector in Venray. De gemiddelde omvang van de logistieke bedrijven in de regio Venray is namelijk een
stuk groter dan in de regio Venlo en in de rest van Noord-Limburg. Bovendien is deze de
afgelopen jaren ook nog eens fors gegroeid. Venray huisvest dus de meest grootschalige
logistieke bedrijvigheid in de regio.
Figuur 4.1: Aantal vestigingen logistiek per
subsector (2008)

Figuur 4.2: Samenstelling logistiek naar
aantal banen per subsector 2008 (%)
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Venray dankt haar sterke logistieke positie aan de grensligging met Duitsland en de aanwezigheid van zowel snelweg, spoor als water. Belangrijke bedrijven binnen de Venrayse logistiek zijn onder meer Flextronics, Geodis Vitesse, DSV, Vortex, DHL en ND Logistics.
Als naar de verdeling van de werkgelegenheid over de verschillende subsectoren wordt gekeken (figuur 4.2) valt op dat Noord-Limburg vooral groot is in de logistieke dienstverlening23. Binnen Noord-Limburg positioneren vooral de regio Venray en Peel en Maas (dankzij
de vestiging van DHL in Beringe) zich hierin sterk. Deze regio’s onderscheiden zich hiermee
van de andere Noord-Limburgse regio’s.
Figuur 4.3: Ontwikkeling vestigingen en
banen logistiek 1998-2008 (%)
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Als we kijken naar de ontwikkeling van de logistieke sector in Nederland blijkt dat deze gedurende het afgelopen decennium is gegroeid in zowel aantal vestigingen als werkgelegenheid (figuur 4.3). In Noord-Limburg is de logistieke werkgelegenheid bovengemiddeld gegroeid terwijl het aantal vestigingen juist iets minder snel is gegroeid dan in de rest van Nederland. Dit duidt op een schaalvergroting van de logistieke sector in Noord-Limburg. Opvallend is de extreem sterke groei van de logistieke werkgelegenheid in Venray. Het aantal banen in de logistiek is hier de afgelopen 10 jaar met bijna 150% gegroeid. Het aantal vestigingen is nauwelijks gegroeid wat betekent dat het voornamelijk gaat om een autonome
werkgelegenheidsgroei bij bestaande bedrijven of door de krachtenbundeling van bedrijven
(fusies en overnames). Uit figuur 4.4 blijkt dat de groei in de afgelopen 10 jaar geleidelijk
heeft plaatsgevonden met een enorme piek in 2008. Hoewel deze groei zich over alle onderdelen van de logistieke sector heeft voorgedaan, is de logistieke dienstverlening de absolute uitschieter. De werkgelegenheid in deze sector is de afgelopen 10 jaar verzesvoudigd.
De groei van de logistieke sector in de regio Venray is te verklaren vanuit de verschuiving
van productie naar Value Added Logistics (VAL). Value Added Logistics (VAL) is gebaseerd
op de splitsing van industriële productie in primaire productie (componenten, onderdelen en
halffabricaten) en secundaire productie (assemblage en/of verdere klantspecifieke afwerking
23 SBI 52 Opslag en dienstverlening voor vervoer: Opslag, dienstverlening voor vervoer over land, water en voor de luchtvaart, laad-, los- en overslagactiviteiten, expediteurs, cargadoors en bevrachters, andere tussenpersonen in het goederenvervoer, weging en meting.

Economisch perspectief regio Venray 52

2008

van een eindproduct). Bij Value Added Logistics worden de secundaire productieprocessen
gecombineerd met distributieactiviteiten. Als VAL-activiteiten kunnen worden beschouwd:
assemblage, klantspecifiek maken van product, ompakken, „labellen”, kwaliteitscontrole,
testen, reparatie en hergebruik.
Binnen de regio Venray heeft vooral Xerox hierin een grote rol gespeeld. In 2001 heeft Flextronics namelijk de productie van Xerox in Venray overgenomen. Sindsdien is door Flextronics de productie steeds verder overgebracht naar hun vestiging in Maleisië. De VALactiviteiten vinden echter wel in Venray plaats. Nu komen de producten dus vanuit Maleisië
naar Venray om waarde toe te voegen. Hetzelfde geldt voor veel andere consumentenelektronica die naar Venray komt voor waardetoevoeging.
Flextronics is op deze manier een belangrijke drijvende kracht achter de forse logistieke
werkgelegenheidsgroei in deze regio. Ze hebben deze VAL-activiteiten naar Venray gehaald
wat in combinatie met sterk lokaal ondernemerschap zijn vruchten heeft afgeworpen.

4.3

Trends en ontwikkelingen

Value added logistics (VAL)
De concurrentie in de sector neemt toe en de vraag wordt meer en meer onvoorspelbaar.
Ondertussen stijgen wel de lonen. Dat maakt dat de transportbranche voortdurend bezig is
methoden te vinden om goedkoper en sneller zaken van A naar B te brengen. Ook de 24uurs-economie, de steeds verdergaande automatisering en kortere levenscycli van producten spelen een rol bij de heroriëntatie in de branche. Sommige bedrijven zoeken het in optimaliseren van het planningssysteem, anderen zien meer heil in het uitbreiden van activiteiten met groeipotentie, zoals het in beheer nemen van voorraden en helpen bij de assemblage. “Toegevoegde waarde leveren” of in vaktermen: value added logistics.
De hele branche wordt daarmee wat diffuus. Ze legt zich niet meer alleen toe op het simpelweg iets brengen van A naar B, maar houdt zich bezig met het beheer van de hele keten
van transport (supply chain management), waarbij de klant als het ware een product bestelt
bij de leverancier van de leverancier. Dat alles kan doordat de systemen op een ingenieuze
manier aan elkaar zijn gekoppeld met informatietechnologie.
Tracking & tracing
Informatietechnologie speelt overigens een steeds belangrijkere rol in het goed afstemmen
van het vervoer en de opslag. Het gebruik van ICT in de transportsector is dan ook stijgende. Vooral het gebruik van navigatiesystemen is de afgelopen periode zeer sterk toegenomen. Het zijn niet meer alleen de grote bedrijven die gebruik maken van de moderne technieken, ook kleine en middelgrote bedrijven investeren steeds vaker in de automatisering,
zo blijkt uit de jaarlijkse automatiseringsenquête van Transport en Logistiek Nederland.
Tracking & tracing is een van de ontwikkelingen in de automatisering van industriële bedrijfsprocessen. De transportverpakking wordt hierbij uitgerust met een chip waarmee informatie over het product kan worden uitgelezen, en waarmee ook kan worden gezien waar
het product zich bevindt. RIFD, ofwel Radio Frequency Identification, zo wordt deze methoEconomisch perspectief regio Venray 53

de genoemd. Hiermee kan informatie op afstand worden opgeslagen en gelezen. RIFD-tags
zullen naar alle waarschijnlijk in de toekomst de streepjescodes op producten vervangen.
Opkomst van regio’s
Mainports als Rotterdam en Amsterdam zijn belangrijke hotspots als het gaat om transport
en logistiek. Maar ze krijgen concurrentie. Ook regio’s als Noord-Brabant en Limburg zullen
in de toekomst belangrijke locaties zijn op logistiek gebied. Hier worden dichtbij vliegvelden,
snelwegen, spoor-, rivier- en kanaalverbindingen nieuwe logistieke bedrijventerreinen gepland. De relatief lage grondprijzen in deze regio’s spelen daarbij een belangrijke rol.
Internationalisering
Logistieke dienstverleners besluiten in toenemende mate om kantoren te openen in landen
als China en India. China is een belangrijke opkomende economie en in India zijn het met
name de textiel-, automotive en farmaceutische industrie die zich goed ontwikkelen. En
daar waar veel wordt geproduceerd, moet veel worden vervoerd. De verplaatsing van productie naar lagelonenlanden op zich zorgt voor een aanzienlijke toename van vervoerstromen. Maar ook de verplaatsing van productielocaties in de EU zorgen voor groei van het
goederenvervoer. Het goederentransport binnen Europa zal het komende decennium dan
ook sterk groeien.
Arbeidsmarkt
Er is nog steeds een tekort aan goed gekwalificeerd personeel in de sector. Dit komt o.a.
door de beperking van de arbeidstijden (in EU-verband). In een enquête van TNO binnen de
sector geeft meer dan 80% van de deelnemers aan dat zij vooral problemen ervaren met
het werven en behouden van voldoende goed opgeleid en gemotiveerd logistiek personeel.
Dit wordt versterkt door de 48-urige werkweek, waardoor het steeds moeilijker wordt te
voldoen aan de klantvraag en stilstand van het materieel het gevolg is.24 Conform de Europese wetgeving moeten zelfstandige chauffeurs sinds 23 maart 2009 een maximale arbeidsduur van 60 uur per week respecteren, waarbij ze een gemiddelde van 48 uur per
week per maand niet mogen overschrijden.
Schaalvergroting
De verwachting is dat de schaalvergroting in het goederentransport en de logistieke dienstverlening verder door zal zetten. Zo gaf in de Logistieke Top 50 uit 2008 bijna de helft van
de deelnemers aan de mogelijkheden tot schaalvergroting te verkennen.25
De opkomst van contractlogistiek - het uitbesteden van het totale distributiepakket van een
eindproduct aan een logistieke dienstverlener - is een van de gevolgen van verdergaande
schaalvergroting en productieverplaatsing. Grote partijen in de sector beheersen dit beter
waardoor divergentie plaatsvindt ten opzichte van kleinere spelers.

24 Bron: Logistieke Top 2008: Schaalvergroting is trend. Vakblad Logistiek, TNO en NDL/HIDC, 17 april 2008.
25 Bron: Logistieke Top 2008: Schaalvergroting is trend. Vakblad Logistiek, TNO en NDL/HIDC, 17 april 2008.
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Files nemen toe
De economische ontwikkeling in Nederland zet door, maar de infrastructuur blijft vooralsnog
achter, aldus de kritiek van de Nederlandse transportsector. De files kosten de transportsector jaarlijks 740 miljoen euro. 26
Door deze toenemende drukte op de weg zal volgens de Rabobank het transport over water,
bij grotere afstanden, steeds vaker worden ingezet als alternatief voor het wegvervoer. Bovendien is Europese regelgeving vaak gericht op het ontmoedigen van wegvervoer en het
bevorderen van de binnenvaart en vervoer over spoor.
Nederlandse wet- en regelgeving
Eén van de belangrijkste beperkingen voor de ontwikkeling van de logistieke sector in Nederland – en dus ook in de regio Venray – is de wet- en regelgeving. De gemeentelijke,
provinciale, nationale en supranationale overheden vaardigen steeds meer wet- en regelgeving uit die het handelen van verladers en logistieke dienstverleners beïnvloedt en die de
bureaucratie voor beide partijen doet toenemen. Bovendien is de wet- en regelgeving die
door de diverse overheidsinstanties wordt opgelegd vaak tegenstrijdig met elkaar. In Nederland kan bijvoorbeeld elke gemeente haar eigen regels ten aanzien van venstertijden, voertuigbeperkingen en stank-/geluidsoverlast opstellen, zonder dat daarop afstemming heeft
plaatsgevonden met andere bestuurslagen. Het gevolg hiervan is dat niet altijd het ideale
voertuig voor een bepaalde route kan worden ingezet, waardoor middelen niet efficiënt
worden benut.
Hoewel veel Europese wet- en regelgeving bevorderend heeft gewerkt voor de ontwikkeling
van de logistieke sector – zoals vrij verkeer van personen en goederen en verkleining van
de administratieve rompslomp – ligt er voor de Europese Unie een taak weggelegd om de
wet- en regelgeving ten aanzien van de logistieke sector in de lidstaten te harmoniseren. Op
het moment dat dit niet gebeurt, kan de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van
bijvoorbeeld Oost- Europa, maar ook België verder verslechteren.
Huidige stand van zaken
De transportsector heeft in 2007 en 2008 goede rendementen behaald. De omzetten stegen
respectievelijk met 5,6% en 5,9%. De (internationale) handelsstromen namen in volume
toe en er was eindelijk weer ruimte voor betere vrachtprijzen. Het beroepsgoederenvervoer
over de weg heeft de afgelopen jaren binnen de transportsector het meest geprofiteerd van
de wereldwijde economische groei. Het herstel zorgde de laatste jaren zelfs voor een tekort
aan wielen. Door enkele jaren van forse investeringen in rollend materiaal werd het even
weer hersteld.
Het capaciteitstekort werd versterkt door moeilijk vervulbare vacatures. Er zijn helaas nog
steeds te weinig jeugdigen geïnteresseerd in een baan als chauffeur. Hoewel het aantal vacatures bij de wegtransportbedrijven behoorlijk is teruggevallen, staat deze slechte aanwas
van jonge werknemers een gezonde ontwikkeling van de branche in de weg. Zoals gezegd

26 Bron: Intermediair. Transport en logistiek – Ontwikkelingen, 05-06-2007.
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wordt deze problematiek verder aangescherpt door de beperking van de werk- en rijtijden
(tot uiteindelijk 48 uur per week).
Het optimisme van de afgelopen jaren is het hoogtepunt echter voorbij. In 2008 werd de
sector geraakt door de economische crisis. In het grensoverschrijdende vervoer is sprake
van sterke teruggang. Ook het binnenlands vervoer staat onder zware druk. De prijsconcurrentie steekt de kop weer op. Vervoer volgt uiteraard handel en productie. Nu de internationale economische groei afneemt, vlakt ook de vraag naar vervoer af. De concurrentie verhevigt, vrachttarieven komen weer onder druk te staan en de kosten vertonen al enige tijd
een stijgende lijn. Na twee uitstekende jaren is het optimisme van de ondernemers in het
wegtransport dus omgeslagen in somberheid. Vooral de kleinere ondernemingen hebben
grote moeite om deze kostenstijging door te berekenen aan hun opdrachtgevers.
Vooruitzichten
Karakteristiek voor de transportsector is de handels- en productieafhankelijkheid. Door de
geringere wereldvraag naar goederen neemt de productie van goederen flink af en valt er
dus ook minder te vervoeren. Zowel het vervoer over land als over het water krijgt zware
volumedalingen voor de kiezen. Binnen het wegvervoer worden vooral het internationale
beroepsgoederenvervoer, het transport gerelateerd aan de bouw en industrie en verhuizers
geraakt. Distributeurs en vervoerders gerelateerd aan de food- en agrisector zullen beduidend minder merken van de krimp. Het bulk- en containervervoer over water voelt onmiddellijk de negatieve gevolgen van een dalende wereldvraag.
Voor de gehele transportsector zal dit in 2009 resulteren in een stevige omzetdaling. Volgens de meest recente sectorprognose van de Rabobank zal deze daling ruim 7% bedragen.27
Het wegvervoer heeft aangetoond een kwalitatief hoogwaardige en efficiënte manier van
vervoer te zijn. Zij heeft dan ook het sterkst geprofiteerd van het toegenomen goederenverkeer. In de periode 2000-2006 is het wegvervoer in de EU met zo’n 25% gestegen, bij
weinig tot geen groei in het vervoer over water en spoor. Naar verwachting zal het wegvervoer zijn sterke positie binnen deze modaliteiten nog wel een tijd behouden. Na een korte
inzinking zal het wegtransport de vraag naar vervoerscapaciteit weer zien toenemen. Bedrijven die maatwerkoplossingen bieden voor hun opdrachtgevers of zij die zich specialiseren in regio’s en/of producten zullen het meest profiteren van de voorziene groei.28

27 Bron: Financiële crisis raakt nu bijna alle sectoren. Rabobank Cijfers & Trends. Ondernemersupdate: Sectorprognoses, april 2009.
28 Bron: Rabobank Cijfers & Trends. Ondernemersupdate: Transport, november 2008.
Economisch perspectief regio Venray 56

Transportsector trapt op rem
ZOETERMEER - De Nederlandse transportsector, één van de belangrijkste pijlers van onze economie,
krijgt als gevolg van de economische- en kredietcrisis een genadeloze dreun uitgedeeld.
Minstens honderd ondernemingen moeten nog dit jaar noodgedwongen hun deuren sluiten. Dat gaat
gepaard met enkele duizenden ontslagen. Op termijn komen steeds meer vrachtwagens stil te staan.
,,We gaan ondernemers indien noodzakelijk begeleiden en ondersteunen. Daarnaast vragen wij bedrijven
elkaar te helpen. Samenwerking is nu het credo", zegt voorzitter Alexander Sakkers van Transport en
Logistiek Nederland (TLN).
Uit de conjunctuurcijfers TLN over het derde kwartaal 2008 blijkt dat transport- en logistieke bedrijven
het slechtste kwartaal in zes jaar tijd hebben afgesloten. De onthutsende cijfers worden vandaag bekendgemaakt.
Van alle Nederlandse transportondernemers constateert 46% een daling van de bedrijvigheid ten opzichte van 2007. Het aantal beladen ritten daalt met 20% van 40 miljoen in 2007 naar 32 miljoen in 2008.
Feit is nu al dat minstens honderd, veelal kleinere transporteurs, door de inkrimpende economie het
loodje hebben gelegd.
Bij internationaal georiënteerde transportbedrijven zegt 54% van de ondernemers minder opdrachten te
hebben. Door de haperende economie storten nu ook de vervoersrelaties met Duitsland, België en Frankrijk in elkaar. Ruim 39% van de transporteurs heeft minder winst gedraaid. Het gaat om miljoenenverliezen.
Bron: De Telegraaf, 29 oktober 2008

4.4

Visie

Gemeentelijk beleid
Op basis van de huidige structuur en de geconstateerde trends kiest de gemeente Venray
op dit moment voor de huidige sterke sectoren in de Venrayse economie en voor het stimuleren van startende bedrijven. Concreet voor Venray betekent dit dat de gemeente inzet op
het stimuleren van bedrijven in de zakelijke dienstverlening, kennisintensieve productie,
agribusiness en foodsector en de zorgsector. Volgens de gemeente is nieuwe logistieke bedrijvigheid alleen wenselijk wanneer het toegevoegde waarde activiteiten betreft (value added logistics). De resterende ruimte op bedrijventerreinen zal zorgvuldig worden uitgegeven
aan bedrijven die een aantoonbare meerwaarde leveren voor de economie van Venray. De
gemeente richt haar aandacht hierbij vooral op het faciliteren van het lokale bedrijfsleven,
midden- en kleinbedrijf en op startende bedrijven en minder op het binnenhalen van dat
ene, grote bedrijf. Voor deze laatste groep zijn er voldoende alternatieven in de regio. 29
Het beleid van de gemeenten is gericht op een selecte gronduitgifte aan bedrijven die toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren en het verankeren van het bedrijfsleven in
de regionale economie. De uitgangspunten van de gemeente sluiten hiermee zeer goed aan
bij de lokale en regionale situatie en in de ontwikkelingen in de sector.
29 Bron: Economische Visie Venray 2008-2020.
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Ligging
Venray ligt in de transportzone die loopt van Rotterdam via de Brabantse stedenrij naar het
Duitse achterland en sinds de openstelling van de A73-Zuid ook aan de nationale noordzuidas. Van belang is ook de ligging in een relatief open gebied tussen de stedelijke centra
Eindhoven/Helmond, Arnhem/Nijmegen en de verschillende Duitse stedelijke centra. In
Venray is vooral de invloed van het grote economische kerngebied Brainport Eindhoven en
van de Greenport Venlo (waarvan Venray deel uitmaakt) merkbaar. Venrayse bedrijven
hebben met name in deze regio’s inkoop- en afzetrelaties en er zijn sterke pendelrelaties
binnen en tussen deze gebieden. In mindere mate geldt dit voor de stadsregio ArnhemNijmegen en Duitsland. De ontwikkelingen in Venray worden dan ook voor een groot deel
bepaald door de ontwikkelingen in deze grotere regio’s. Specifiek voor de logistiek is de ligging van Venray tussen de mainports Rotterdam en Schiphol en het Duitse Ruhrgebiet van
belang. Het gebied vormt de schakel tussen mainports Rotterdam en Antwerpen en de grote
Europese consumentenmarkt.
Bereikbaarheid
De gemeente Venray is goed bereikbaar via de weg. De belangrijkste bedrijventerreinen liggen direct aan de A73 die sinds begin 2008 is doorgetrokken tot aan de A2 bij Roermond.
De verbinding in westelijke richting met de regio Eindhoven loopt via een provinciale weg.
Met name bij de traverse door Helmond doet zich een knelpunt voor maar ook de doorstroming bij Venray kan op termijn in gevaar komen.
Voor de bereikbaarheid per spoor ligt Venray met een station aan de spoorlijn NijmegenVenlo-Roermond. Nadeel is het ontbreken van elektrische stroom op deze lijn waardoor er
slechts dieseltreinen kunnen rijden. Verder is de verbinding grotendeels nog enkelspoor.
Treinen kunnen elkaar daarom slechts op een beperkt aantal plaatsen passeren hetgeen de
capaciteit van het spoor en de reissnelheid nadelig beïnvloedt.
Voor het goederentransport over water speelt de nabijgelegen Maashaven te Wanssum een
belangrijke rol. Vanaf 1 januari 2010 maken Wanssum en de haven deel uit van de gemeente Venray. De haven is voor Venray van groot economisch belang, alleen al vanwege de
aan- en afvoer van containers naar bedrijven in Venray. De containerfunctie van deze haven
is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Veel Venrayse bedrijven maken gebruik van deze
transportmodaliteit en dragen hiermee bij aan de “modal shift” (de vervanging van goederenvervoer over de weg door andere vormen van vervoer zoals per schip en over het
spoor). Voor de haven in Wanssum ligt een concreet uitbreidingsplan. Havenbedrijf Rotterdam participeert in de uitbreiding van de haven. Vanwege de groei van de containeroverslag
zoekt het Havenbedrijf Rotterdam namelijk naar meer mogelijkheden om containers over de
binnenlandse wateren te vervoeren. Transport over de weg van al deze containers is niet
meer mogelijk. De wegen zouden bij Rotterdam overvol raken. In de nabije toekomst zullen
daardoor meer containers vervoerd moeten worden over spoor en over water via de grote
rivieren.
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Voor het luchtverkeer is het vliegveld te Weeze een sterk groeiende luchthaven. Het goederentransport vanaf Weeze is echter nog zeer beperkt.30
Samenwerking
Binnen Noord-Limburg wordt vanuit verschillende partijen samengewerkt ten behoeve van
de regionale economie. Het bestuurlijk samenwerkingsverband NV Regio Venlo heeft als
doel een krachtige impuls te geven aan de Noord-Limburgse economische structuur door
ondersteuning van vernieuwende projecten onder meer op het gebied van logistiek. Vanuit
dergelijke initiatieven en samenwerkingsverbanden wordt Venray de mogelijkheid geboden
aansluiting te vinden bij de ontwikkelingen in de regio en de kansen die deze regio met zich
mee brengt te benutten.
De samenwerking tussen bedrijven binnen de regio Venray is op dit moment nog beperkt.
De bedrijven opereren vooral solistisch zeker in tijden dat het economisch wat minder gaat.
Ze blijven natuurlijk gewoon concurrenten van elkaar. Kennisuitwisseling vindt vooral plaats
bij bedrijfstrainingen en businessclubs. De gemeente Venray onderkent het belang van deze
samenwerking en probeert de bereidheid daartoe dan ook te stimuleren. De regionale economie moet volgens de gemeente worden gezien als één keten waarvan alle individuele bedrijven deel uitmaken. Hoewel op er bestuurlijk niveau al veel wordt afgestemd verwachten
wij dat deze keten zowel binnen de regio Venray als binnen de grotere regio Venlo versterkt
kan worden. Het zou dan vooral moeten gaan om samenwerking tussen bedrijven uit verschillende sectoren die gezamenlijk de schakels in die economische keten vormen. Bedrijven
kunnen elkaar binnen deze keten versterken en van elkaar leren wat je uiteindelijk als regio
sterker maakt.
Arbeidsmarkt
Ook de logistiek profiteert van de arbeidsmarktsituatie in Noord-Limburg. Het pluspunt van
de regio is de arbeidsmoraal in het achterland (Duitsland). Hoewel er op dit moment wat
minder spanning op de arbeidsmarkt is wordt er in tijden van krapte gebruik gemaakt van
flexibele Duitse en Oost-Europese arbeiders met een goed arbeidsethos. Deze mensen werken op uitzendbasis wat het bedrijfsleven flexibiliteit biedt. Hierdoor is werkloosheidspercentage in de regio zelf dan ook relatief laag.
Onzekerheid én perspectief door globalisering
De kans op externe schokken stijgt onder invloed van de voortschrijdende globalisering van
handelsstromen. De bedreiging die daarvan uitgaat, geldt in principe echter zowel voor de
regio Venray als voor concurrerende regio’s. Tegelijkertijd vormt de toenemende fragmentatie van de productie, waarbij de productieketen steeds verder wordt opgesplitst, een kans
voor logistieke regio’s als Venray om een positie als ketenregisseur of minimaal uitvoerder
van ketenprocessen in te nemen. Eindproducten worden steeds dichter bij de eindconsument geassembleerd. De goederen-, gegevens- en geldstromen worden hierdoor steeds
complexer. De kansen die hieruit voortvloeien voor de logistieke sector zijn tweeledig. In de
eerste plaats neemt de vraag naar internationaal goederenvervoer toe. In de tweede plaats
wordt logistiek steeds belangrijker vanwege de toenemende vraag naar assemblerende be30 Bron: Economische Visie Venray 2008-2020.
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drijven. Hoewel de productie voor een deel naar Oost-Europa en Azië verplaatst, blijft de
consument namelijk hier. Globalisering zorgt enerzijds dus voor een afnemende vraag naar
dienstverlening in de vroegere fasen in de productieketen, anderzijds voor een toenemende
vraag naar VAL (value added logistics) in de eindfase van de keten.31
Milieueisen
Naar de toekomst toe zal de logistieke sector in de regio Venray zich bewust moeten zijn
van de volgende ontwikkelingen: De filedruk rond Rotterdam zal toenemen. Uitgaande van
de geprognosticeerde groei van het aantal containers zullen deze niet allemaal over de weg
verplaatst kunnen worden. De binnenvaart wordt daardoor steeds belangrijker. Bovendien is
de binnenvaart een stuk milieuvriendelijker. Deze milieuvriendelijkheid zal in de toekomst
waarschijnlijk een steeds belangrijker item worden waarop het bedrijfsleven afgerekend zal
worden. Daarnaast is de verwachting dat de retourlogistiek een vlucht gaat nemen. Elektronica zal in de toekomst vaker georganiseerd teruggenomen worden door de markt ten behoeve van recycling. Een mooi voorbeeld zijn de printers van Xerox: Zij halen oude printers
uit heel Europa terug om ze vervolgens uit elkaar te halen en de milieuvriendelijke onderdelen opnieuw te gebruiken. Logistieke bedrijven zullen zich van deze ontwikkeling bewust
moeten zijn en daar hun bedrijfsvoering op af moeten stemmen.
Vooruitzichten
Op dit moment zit de logistieke sector even in een dip maar de sector zal weer gaan groeien. Dat wordt door alle (inter)nationale bronnen voorspeld. Dan zal er weer druk op panden, gronden en personeel ontstaan. Om deze beperkte grond optimaal te benutten zet de
gemeente in op meer kleinschalige logistiek. Enerzijds kan deze keuze bestaande bedrijven
beperken in hun uitbreidingsmogelijkheden, anderzijds biedt de logistiek op minder vierkante meters ook interessante aanknopingspunten voor deze sector. De nadruk ligt dan niet
meer op activiteiten zoals het verplaatsen van pallets – wat iedereen kan – maar meer op
waardetoevoeging (VAL). Bovendien zorgt de grootschalige logistiek voor een eenzijdig
imago van Venray en beperkt het de flexibiliteit. Met meer kleinschalige logistiek kun je inzetten op complexe producten en processen waarvoor geavanceerde systemen nodig zijn.
De regio Venray beschikt dankzij de goede ontsluiting en infrastructuur, de sterke arbeidsmoraal en relatief lage grondprijzen over een goede uitgangssituatie om dit soort activiteiten aan te trekken.

31 Bron: Venlo, stad zonder grenzen. Rabobank, maart 2008.
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Wethouder Heldens in China
Wethouder Lei Heldens is in oktober 2006 voor ‘economische zaken’ naar China geweest. Samen met 23
ondernemers, kenniswerkers en bestuurders uit Limburg bezocht hij Beijing en Shanghai. De reis had als
doel China te leren kennen en contacten te leggen.
Zo keek Lei Heldens concreet naar mogelijkheden tot samenwerking. Bijvoorbeeld voor zo-genaamde
agroparks en de automobielindustrie. Hierin ziet hij voor de logistiek en distributie wel kansen: “Het is
bijvoorbeeld goedkoper om de eindassemblage van grotere con-sumentenproducten zoals auto’s voor de
Europese markt, ook in Europa te concentreren. Daar en op het gebied van agribusiness liggen kansen
voor de regio. Maar het is een zaak van lange adem”.
Netwerken
De wethouder bezocht China als vertegenwoordiger van Greenport Venlo. Dit is een netwerk waarin ondernemers, provincie Limburg, gemeenten en kennisinstellingen samenwerken aan innovaties in de agrosector. De Limburgse delegatie bestond onder andere uit de gede-puteerden Eurlings en Driessen, vertegenwoordigers van KnowHouse, de Universiteit Wageningen, Transforum, Liof, Syntens, de LLTB en een
aantal ondernemers waaronder Martin Houben (Houbensteyn), Jan Janssen (SaWeCo) en Pierre Nijsen
(Nijsen Granico). Greenport brengt niet alleen kennis maar haalt ook kennis, in China bijvoorbeeld over
voedsel, gezondheid en cultuur.
Succesvol
De deelnemers vonden de reis over het algemeen succesvol: de doelstellingen ‘China leren kennen’ en
‘netwerk versterken’ zijn zeker gehaald. Het bleek moeilijker dan verwacht om ook concrete contacten met
bedrijven te leggen. Daarom dringen de deelnemers aan op goed georganiseerde follow-up, zowel naar
China als gericht op verdere ontwikkeling van het netwerk.
Bron: www.venray.nl
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Bijlagen
Definities economische thermometer
Algemeen
-

Arbeidsvolume: arbeidsvolume werknemers en zelfstandigen in arbeidsjaren
Bruto toegevoegde waarde: loonkosten + afschrijvingen + financiële lasten + bedrijfsresultaat

Variabelen economisch groei
-

Winstgroei: bedrijfsresultaat 2008 t.o.v. bedrijfsresultaat 2007
Productiegroei: bruto toegevoegde waarde 2008 t.o.v. bruto toegevoegde waarde 2007
Investeringsgroei: investeringen 2008 t.o.v. investeringen 2007
Arbeidsvolumegroei: arbeidsvolume 2008 t.o.v. arbeidsvolume 2007

Variabelen economisch kracht
-

Arbeidsproductiviteit: bruto toegevoegde waarde / arbeidsvolume
Rentabiliteit op eigen vermogen (REV): bedrijfsresultaat als % van het eigen vermogen
Investeringsratio: investeringen als % van de bruto toegevoegde waarde
Werkgelegenheidsfunctie: arbeidsvolume als % van de beroepsbevolking

Deelnemers Interviews
-

Paul van den Broek, directeur ND Logistics
Lei Heldens, wethouder economische zaken Gemeente Venray
Jan Janssen, directeur Vitelia Voeders B.V.
Roger Krebbekx, financieel adviseur Maessen Bedrijven
Harrie Loozen, lid Raad van Bestuur Océ en voormalig directeur van de Kamer van Frank
Nelissen, voormalig directeur van Nelipak B.V. en voorzitter Industriële Club Venray
Jos Nelissen, directeur Pluimveebedrijven Nelissen B.V.
Diederick Nijenhuis, directeur Rozendaal Agri B.V. en voorzitter LLTB-Venray
Kamer van Koophandel Noord en Midden Limburg
Louis Manders, Directeur/eigenaar Manders Industries B.V.
Henk van der Pas, Directievoorzitter NLW, Werkvoorziening en voorzitter Raad van
Commissarissen Rabobank Venray
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