Regioscan
Walcheren/
Noord-Beveland
Verdienvermogen | Levensloop | Leefomgeving

Walcheren/Noord-Beveland

vermoge
n
e

LEGENDA

Verd
i

n

Waarde ten
opzichte van
Nederland
als geheel

Kenmerkende
sectoren

Banengroei
(index 2008=100)
NL
Regio

groot/hoog

gemiddeld

klein/laag

Concentratie
voedselproductie

102
100
98
96
94
92

gemiddeld

2008

2016

NL

regio

Aandeel in de economie van:
bestuur

groot

Snelgroeiende
ondernemers

groot

Zzp’ers

groot

Innovatieve
sectoren

horeca

Leve

zorg

loop
s
n

klein

Aandeel in de bevolking van:
NL = klein in grijs

Gezinnen
33%

30%

klein

Mensen met een niet-westerse
migratieachtergrond

8%

12%

Jongeren (<25 jr)

27%

Ouderen
18%

22%

hoog

29%
positief

Gezondheid
ouderen

nul

Migratiesaldo
jongvolwassenen
(15-24 jr)

negatief

laag
Gestandaardiseerd besteedbaar
huishoudinkomen

€23.700

Prognose bevolkingsgroei 2017-2025
NL
+ 3,1%

NL €25.400

Inkomensongelijkheid

3

laag

2
1

+0,7%

0

Leef
o

klein

eving
g
m
Energieverbruik
door huishoudens

hoog

laag

Vervuiling door
huishoudens

hoog

laag

Krapte op de
woningmarkt

hoog

laag

Intensiteit
stedelijk
grondgebruik

hoog

laag

Regioscan Walcheren/
Noord-Beveland

Walcheren/Noord-Beveland1 maakt deel uit van het perifere zuid-

geldt niet alleen voor jongvolwassenen, maar ook voor gezinnen.

westen van Nederland en ligt op ruime afstand van het economi-

Ouderen vestigen zich juist in de streek. Daardoor is deze sterk

sche hart van het land. Het potentieel voor economische groei is

vergrijsd en sterven er meer mensen dan er worden geboren. Het

hierdoor gering. De bevolkings- en banendichtheid en de groei

aantal inwoners neemt dan ook af en dat zal in de komende jaren

zijn hier voor Nederlandse begrippen bescheiden en dit geldt

zo blijven. Niet alleen de welvaart, maar ook het welzijnsniveau is

doorgaans ook voor de welvaart en de gemiddelde vastgoedwaar-

doorgaans laag. De woningvoorraad is relatief oud. In Vlissingen

de. De arbeidsmarkt van Walcheren / Noord-Beveland is behoorlijk

heeft deze een stedelijk karakter, maar in de andere gemeenten

gesloten. Een relatief klein deel van de werkzame personen woont

zijn de woningen en kavels relatief groot. De dynamiek op de

buiten het werkgebied en een relatief klein deel van de werkzame

woningmarkt is relatief klein en het overschot aan woningen fors.

beroepsbevolking werkt erbuiten (Rotterdam, Terneuzen). Per

Toch is de gemiddelde woningprijs hoog in vergelijking met het

saldo vervult Walcheren / Noord-Beveland in toenemende mate

gemiddelde inkomen.

voornamelijk een woonfunctie. Dat geldt ook voor Middelburg
en Vlissingen.

Leefomgeving: matige sociale cohesie, participatie varieert
Behalve in Vlissingen is de sociale cohesie in Walcheren /

Verdienvermogen: geringe omvang en groei

Noord-Beveland behoorlijk groot. De inwoners ervaren in het alge-

In Walcheren is de economie relatief sterk gericht op landbouw,

meen verbondenheid met hun buurt, maar onderhouden weinig

verzorgende activiteiten en toerisme. Hoewel de ontwikkeling

contact met familie, vrienden en buren. De inkomensongelijkheid

van de werkgelegenheid in toerisme en verzorgende activiteiten

is klein en er is weinig criminaliteit. De positie van vrouwen en

sterker was dan landelijk, ontbeert de economie van Walcheren /

niet-Westerse allochtonen op de arbeidsmarkt is echter zwak. Dat

Noord-Beveland de omvang en de samenstelling voor een sterke

duidt erop dat de diversiteit in de samenleving niet goed wordt

groei. Het innovatieve vermogen en het aandeel van startende on-

benut. Door de vergrijzing is de arbeidsparticipatie laag. Behalve

dernemingen zijn klein en de beroepsbevolking is laag opgeleid.

in Vlissingen leven weinig mensen van een uitkering. Het aantal

Naar verwachting zal het tempo van de economische groei ook

vrijwilligers is bovendien fors. Walcheren / Noord-Beveland is dus

in de komende jaren achterblijven bij het landelijke gemiddelde.

op weg naar een nieuwe balans tussen collectieve arrangementen

Dankzij het toerisme is het bedrijfsleven wel veel sterker op export

en individuele verantwoordelijkheid.

gericht dan gemiddeld.
Walcheren / Noord-Beveland is een regio in de luwte van de econoLevensloop: vergrijzing, bevolkingskrimp en ruimte

mische en demografische dynamiek en daarin komt voorlopig geen

Door de geringe economische dynamiek stagneert de bevolkings-

verandering. Het welvaartsniveau en de arbeidsparticipatie zijn hier

ontwikkeling. Ondanks de recente instroom van Vlamingen ziet

laag, maar de maatschappelijke participatie is hoog.

Walcheren / Noord-Beveland inwoners per saldo vertrekken. Dat

1Het werkgebied van Rabobank Walcheren / Noord-Beveland ligt in de gemeenten Middelburg, Noord-Beveland, Veere en Vlissingen.

De ene plek is de andere niet
De Rabobank staat voor het vergroten van het welzijn en de

bloei die zij tijdens het industriële tijdperk kenden voort te zetten.

welvaart in Nederland. Dit doen we door de economische verdien-

Hierdoor stagneren de ontwikkeling van de werkgelegenheid en

kracht van ondernemingen te stimuleren, door de zelfredzaamheid

de bevolking in deze regio’s. Tot slot heeft een aantal gebieden

van de inwoners van ons land te versterken door hen gedurende

aan de rand van het land een perifeer karakter. In deze regio’s zijn

hun levensloop bij te staan met advies en middelen op financieel

de bevolkings- en de werkgelegenheidsdichtheid relatief laag en

gebied en door ons in te zetten voor een vitale leefomgeving.

blijven de bevolkings- en de werkgelegenheidsgroei achter bij het

Omdat de bestaansmogelijkheden, de omvang, de ontwikkeling

gemiddelde van Nederland.

en de samenstelling van de bevolking en het woon- en leefklimaat
van plaats tot plaats verschillen, heeft de inzet van de Rabobank in

Nederland in vieren

elk gebied zijn eigen accenten.

Op basis van de kenmerken ‘dichtheid’ en ‘groei’ van bevolking en
banen kunnen we de veertig Nederlandse regio’s indelen in vier

Ons land kent grote regionale verschillen

categorieën:

Het dichtbevolkte westen en midden van Nederland vormen de
kernregio

hoge concentratie en hoge groei

sterk groeiende commerciële dienstverlening, is het meest welva-

transitieregio

hoge concentratie en lage groei

rend en heeft een groter dan gemiddeld aandeel van jongeren in

groeiregio

lage concentratie en hoge groei

de bevolking. In de andere delen van het land spelen productie en

‘groene’ regio

lage concentratie en lage groei

kern van het land. Dit gebied kent een forse concentratie van de

logistiek doorgaans een relatief grote rol en is de bevolking sterker
vergrijsd.
Deze regionale verschillen zijn het gevolg van economische en
technologische ontwikkelingen in het (verre) verleden en zijn zeer
bestendig. De concentratie van bevolking en activiteiten in het
westen en midden stoelt bijvoorbeeld op eeuwenlange specialisatie in handel en diensten. Door de industrialisatie in de afgelopen
eeuw groeide een aantal regio’s buiten de kern en nam hun aandeel in Nederland toe. Maar als gevolg van de automatisering van
de productie, de internationalisering van de economie en de groei
van de dienstverlening is sinds de jaren tachtig sprake van een
hernieuwde concentratie in de Randstad en in delen van NoordBrabant. Dit gebied vormt de beste omgeving voor de sterk
groeiende werkgelegenheid in de commerciële dienstverlening.
Hierdoor groeit de bevolking in dit deel van het land sterk en
neemt de druk op de leefomgeving toe.
Dankzij hun gunstige woon- en leefklimaat groeien de werkgelegenheid en de bevolkingsomvang ook flink in Flevoland en de
regio Zwolle. In veel verstedelijkte regio’s buiten de kern is de groei
van de dienstverlening echter onvoldoende om de economische

De regioscan is een kennisproduct van de Rabobank. Voor meer (achtergrond-)informatie met betrekking tot deze regioscan en eventueel aanvullende kennisproducten,
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