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Tabel S1. Kerngegevens Randstad, Europese grootstedelijke regio’s (gemiddelde Top 20 en Top 5)  

  Randstad Grootstedelijke regio's 

   Top 20 Top 5 

Bruto regionaal product     
Gemiddelde jaarlijkse groei, 2014-16 2,5 2,1 3,7 

     
Werkgelegenheid     
Gemiddelde jaarlijkse groei, 2014-16 0,8 1,4 2,4 

     
BRP per inwoner, 2016 1000 euro 45,2 44,2 61 

Gemiddelde jaarlijkse groei, 2014-16 1,8 1,3 2,9 

     
BRP per gewerkt uur, 2016 euro per uur 59,8 53,7 71,5 

Gemiddelde jaarlijkse groei, 2014-16 2,4 1 2,7 

     
Bevolking     
Gemiddelde jaarlijkse groei, 2014-16 0,7 0,8 1,6 

     
Participatie     
Beroepsbevolking als % van de bevolking, 15-74 jaar, 2015 70 67 72 

     
Werkloosheid     
Werklozen als % van de beroepsbevolking, 2015 7,1 7,7 3,8 

     
Research & Development     
Bestedingen als % brp, 2014  2 2,2 3,7 

     
Hoog opgeleiden     
Aantal als % beroepsbevolking, 2015 39 38 48 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO Observatory 
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Hoofdconclusies   
 

• De Randstad maakt van 2014 tot en met 2016 een relatief sterk economisch herstel door en 
staat nu met de groei van het bruto regionaal product zevende in de Top-20 van Europese 
grootstedelijke regio’s. Vanaf 2012, toen de Randstad op de veertiende positie stond, is er 
een aanhoudende verbetering van de positie van de Randstad op de ranglijst geweest.   

• De werkloosheid daalt, maar ligt op een gemiddeld hoger niveau dan voor 2009.  

• De participatie neemt niet langer toe. Terugblikkend blijkt dat het groeipad van voor 2008, 
gericht op een toenemende participatie en uitbreiding van werkgelegenheid, is afgebroken.  

• De uitgaven aan Research & Development zijn in de Randstad enigszins toegenomen. Als 
percentage van het BRP bedroegen deze uitgaven 2 procent in 2014 tegen 2,2 procent 
gemiddeld.  

• De aantrekkelijkheid van de Randstad behoort tot de top dan wel subtop van Europa, zoals 
blijkt uit de toppositie met het aantal internationale congressen, vestiging van 
multinationals, toerisme en luchtkwaliteit. Met bereikbaarheid (fysiek en digitaal) heeft de 
Randstad een soortgelijke positie in Europa.  

• Groei zal in de toekomst meer steunen op groei van de arbeidsproductiviteit, kennis en 
innovatie en relatief minder op groei van de werkgelegenheid, uitgaande van een 
aantrekkelijk vestigingsmilieu en een goede bereikbaarheid.  

• Agglomeratievoordelen en het benutten van ‘spill-over’ op randstedelijk niveau zijn 
noodzakelijke ingrediënten voor het groeipad van de toekomst.  
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Executive summary  
 
Herstel economische groei  
De Randstad heeft in de periode 2014-2016 met een gemiddelde groei van het bruto regionaal 

product van 2,5 procent een sterk herstel laten zien. Daarmee neemt de Randstad in 2015 en 2016 

een zevende plaats op de ranglijst van twintig Europese grootstedelijke regio’s in. Dat is een goede 

positie bovenin de middenmoot en laat de Randstad de jaren van stagnerende economische 

ontwikkeling achter zich. Bovendien is de groei van de Randstad hoger dan Nederland (2,5 tegen 2,1 

procent over 2014-2016); er zijn duidelijk agglomeratievoordelen in de Randstad.  

Herstel werkgelegenheid met vertraging  
De werkgelegenheid neemt, weliswaar vertraagd, weer toe. De toename van de werkgelegenheid is 

nu structureel bescheidener dan die van het brp; van een plaats in de achterhoede in de periode 

2009-2015 tot een negende plaats in 2016. Dat is anders dan voor 2009. Destijds steunde 

economische groei juist voor een groot deel op uitbreiding van het aantal werkenden. In recente 

jaren is de rol van de arbeidsproductiviteit daarentegen belangrijker geworden voor economische 

groei. Met de toename van de arbeidsproductiviteit heeft de Randstad in de periode 2014-2016 een 

relatief hoge positie in de Top 20: een 4e tot 6e plaats.  

Werkloosheid rond gemiddelde Top-20, niet meer Top-5   
De daling van de werkloosheid is ingezet, maar ligt op een gemiddeld hoger niveau dan voor 2009. 

De Randstad had tot dat jaar één van de laagste werkloosheidscijfers van de Europese 

grootstedelijke regio’s. De participatiegraad, het aandeel mensen in de leeftijd 15-74 dat werkt of 

werk zoekt, is in de Randstad met 70 procent nog wel relatief hoog, maar neemt niet meer toe.  

Aandeel hoger opgeleiden gemiddeld, toename in Top-5 sneller   
Het aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking van de Randstad is met 39 procent gemiddeld 

in vergelijking met de twintig grootstedelijke regio’s. Benadrukt wordt dat dit aandeel weliswaar 

stijgt in de Randstad, maar in andere regio’s sneller toeneemt. Het aantal buitenlandse studenten is 

in de Europese topregio’s hoger.   

Bevolkingstoename stabiel, elders in Europa versnelling 

De bevolkingsgroei in de Randstad is betrekkelijk stabiel op de lange termijn. Deze bedraagt 

gemiddeld 0,6 procent per jaar vanaf 1995, en ligt over de jaren 2014-2016 met 0,7 procent per jaar 

op een vergelijkbaar niveau. De bevolkingsgroei van andere grootstedelijke regio’s is daarentegen 

versneld over de jaren, zodat de Randstad nu met eenzelfde toename een relatief trage groei van de 

bevolking heeft. Benadrukt wordt dat 0,7 procent bescheiden lijkt, maar het betekent een toename 

van 986 duizend inwoners van 1995 tot en met 2016. Dat is twee/derde van de nationale toename. 

Dat hoge aandeel wijst op sterke agglomeratievoordelen. Ten opzichte van de andere grootstedelijke 

regio’s in Europa is het brp per hoofd van de bevolking relatief snel toegenomen in de Randstad.  

Uitgaven R&D hoger, maar nog gemiddeld 

De uitgaven aan Research & Development hebben in de Randstad een opgaande trend; deze zijn nu 2 

procent van het brp, vlak onder het gemiddelde van 2,2 procent. In het jaar 2000 lag dat cijfer nog op 

1,6 procent. Om bij de Europese top te horen zou dat zo’n 3,7 procent moeten zijn.  

Koppositie met internationale congressen, subtop met multinationals en bereikbaarheid    

De Randstad heeft een koppositie met het aantal internationale congressen en is na Londen en Parijs 

de belangrijkste vestigingsplaats voor multinationals in Fortune’s Global 500. Qua bereikbaarheid 

behoort de Randstad tot de top van Europa. Rotterdam en Schiphol ontwikkelen zich positief, met 
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dataverkeer is Amsterdam tweede na Frankfurt en de Randstad kent ondanks de files relatief weinig 

congestie.  

Ontwikkelingen binnen de Randstad 

Binnen de Randstad concentreert de groei zich in de MRA. Daar zijn agglomeratievoordelen 

zichtbaar. Deze treden niet op in Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland; Zuid-Holland heeft last gehad 

van de bezuinigende overheid na 2009. Hoger opgeleiden zijn in de gehele Randstad schaars; hun 

werkloosheid ligt in alle delen van de Randstad op 3-4 procent van de hoogopgeleide 

beroepsbevolking. Noord-Holland en Utrecht hebben hoge aandelen hoger opgeleiden, in Zuid-

Holland is dat aandeel lager. Daar toekomstige groei op hoger opgeleiden steunt, kan er op termijn 

sprake zijn van gebrek aan aanbod van hoger opgeleiden. Voor lager en middelbaar opgeleiden is er 

sprake van gebrek aan vraag dan wel een mismatch. De ruimte op de arbeidsmarkt ligt bij middelbaar 

en vooral lager opgeleiden.  

Het interne woon-werk verkeer in de Randstad neemt toe, met name de inkomende pendel van 

Noord-Holland uit Zuid-Holland. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de verbeterde 

treinverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam. Voorts valt op dat het aantal mensen dat woont en 

werkt in Utrecht en Zuid-Holland afneemt, maar in Noord-Holland toeneemt. De afname kan 

toegeschreven worden aan het toenemende aandeel  hoger opgeleiden in de werkzame 

beroepsbevolking. Hoger opgeleiden reizen meer en verder voor hun werk. Echter, in Noord-Holland 

is door verdichting het omgekeerde bewerkstelligd. Daar raken hoger opgeleiden geconcentreerd in 

gemengde, dichte woon-werkgebieden in hoogwaardig stedelijk gebied.  

 

Blik op de toekomst 

De toekomstige economische ontwikkeling van de Randstad steunt meer op arbeidsproductiviteit, 

aantrekkelijkheid van het vestigingsmilieu en een goede digitale en fysieke bereikbaarheid. Deze zijn 

al bewezen. Voor verdere economische ontwikkeling zijn stappen vereist op het gebied van kennis 

(meer hoger opgeleiden, ook door buitenlandse studenten) en innovatie (meer research & 

development). Op die onderdelen hebben de topregio’s in Europa een betere concurrentiepositie.  

Agglomeratievoordelen en ruimtelijke spill-over dienen benut te worden in dit toekomstige 

groeimodel voor de Randstad. Agglomeratievoordelen treden alleen in de MRA op; deze zouden ook 

in de MRDH kunnen optreden. Stedelijke verdichting, meer hoger opgeleiden en hogere uitgaven aan 

R&D, kennis en innovatie zijn daartoe goede eerste aangrijpingspunten. Voor het beleid zijn dat 

samengevat de volgende kritische punten: 

• Het ontwikkelen van agglomeratievoordelen in de MRDH;  

• verdere verdichting in hoogwaardige stedelijke vestigingsmilieu´s voor wonen en werken; 

• benutten van ruimtelijke spill-over binnen de Randstad; 

• ontwikkelen van R&D en innovatie, gericht op energietransitie en circulaire economie;  

• verhogen van het aandeel hoger opgeleiden en buitenlandse studenten; 

• Creëren van vraag naar lager en middelbaar opgeleiden en ontwikkelen competenties.  
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Uitgebreide samenvatting  
 

De Randstad, het geheel van de vier provincies, had in 2016 een bruto regionaal product van 367 

miljard euro (prijzen 2015) en is daarmee de vierde grootstedelijke regio in Europa, na Londen, Parijs 

en het Roergebied. De Randstad laat vanaf 2014 met gemiddeld jaarlijks 2,5 procent groei van het 

bruto regionaal product een relatief sterk herstel van de economische groei zien. De Randstad staat 

over de jaren 2014-2016 qua groei van het brp op een gemiddeld achtste positie in de Top 20 van 

Europese grootstedelijke regio’s. In de recente jaren 2015 en 2016 staat de Randstad zevende. De 

Randstad is met economische groei terug van een positie in de achterhoede naar een goede plaats in 

de subtop in Europa, achter de Top 5 die wordt gevormd door achtereenvolgens Stockholm, 

Warschau, Londen, Madrid en Kopenhagen. 

Het economisch herstel van de Randstad drijft met name op de commerciële diensten, zoals 

groothandel, vervoer en transport, horeca, ICT, en financiële en zakelijke diensten. De agrarische 

sector draagt eveneens positief bij, maar heeft in volume een bescheiden aandeel in de economie 

van de Randstad. Een uitzonderlijke rol heeft de bouwsector; deze draagt bij met een hoge groei van 

de toegevoegde waarde, in samenhang met het aantrekken van de woningmarkt. Het herstel drijft 

voorts op de aantrekkende export, via de groothandel en verkeer en vervoer, en wordt nu ook 

gesteund door het herstel van de woningmarkt, binnenlandse bestedingen en vertrouwen door 

herstel van de werkgelegenheid.  

De werkgelegenheidsgroei blijft vooralsnog achter bij de toename van het bruto regionaal product. 

Daar heeft de Randstad nog een plaats in de achterhoede. Benadrukt wordt dat de werkgelegenheid 

naijlt op groei van de toegevoegde waarde, maar het beeld is dat de extra vraag naar goederen en 

diensten voor een relatief groot deel in extra euro’s per uur gaat zitten, terwijl het klassieke patroon 

was dat in de Randstad juist de werkgelegenheid relatief vlot toenam. De voorsprong die de 

Randstad had in de toename van de werkgelegenheid tussen 1995 en 2000 is volledig ingeleverd na 

2008. De Randstad is terug bij het gemiddelde van de Top 20.  

De bevolking van de Randstad is in 2016 op 8,1 miljoen gekomen. De bevolking van de Randstad 

groeide tussen 1995 en 2016 betrekkelijk stabiel met een gemiddelde jaarlijkse groei per deelperiode 

tussen de 0,5 en 0,7 procent. Dat lijkt laag, maar houdt in dat de bevolking van de Randstad tussen 

1995 en 2016 met circa 1 miljoen inwoners toenam. Voor heel Nederland was dat 1,5 miljoen; de 

toename van de bevolking is voor twee-derde op de Randstad gericht geweest tussen 1995 en 2016. 

De Randstad, net als andere grootstedelijke regio’s, urbaniseert voortdurend verder.  

Echter, waar de bevolkingstoename van de Randstad relatief stabiel is, versnelt deze in andere 

grootstedelijke regio’s. De Randstad was met een groei van 0,7 procent per jaar tussen 1995 en 2000 

nog vierde in Europa, met eenzelfde groei van 2014-2016 levert dit een positie in de achterhoede op. 

In de laatste jaren was de groei van de bevolking van de Randstad minder dan die van de Top 20. Per 

saldo beweegt de toename van de bevolking van de Randstad zich naar het gemiddelde van de Top 

20 van Europese grootstedelijke regio’s.  

Het BRP per hoofd van de bevolking herstelt relatief sterk. Het brp groeide sneller dan de bevolking 

in de afgelopen jaren. De Randstad neemt nu een plaats in de subtop in als het gaat om de groei van 

het BRP per hoofd van de bevolking; met de voorlopige groeicijfers van 2016 zelfs een vijfde plaats. 

Absoluut is de Randstad met 45 duizend euro per hoofd tiende in de Top-20. Stockholm, Londen, 

München, Kopenhagen en Parijs zijn de meest welvarende stedelijke regio’s in Europa.  
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Hoewel vergrijzing de dominante trend in Europa is, is de bevolking van de Randstad relatief jong. De 

groep 15-74 jaar (de potentiële beroepsbevolking) als aandeel van de gehele bevolking is in de 

Randstad weliswaar gemiddeld, maar met de groep 0-14 jaar heeft de Randstad een relatief gunstige 

positie, en is de groep 75 en ouder relatief kleiner in de Randstad.  

De bruto participatie, het totaal van werkenden en werklozen als percentage van de bevolking 15-74 

jaar in de Randstad is relatief hoog met 70 procent; het gemiddelde van alle grootstedelijke regio’s is 

67 procent. De Randstad staat nu achtste, waar het voorheen een plaats in de Top-5 was.  

Qua opleidingsniveau van de beroepsbevolking heeft de Randstad een terugvallende positie naar 

achterin de middenmoot. Het aandeel lager opgeleiden in de Randstad is hoger dan het gemiddelde 

voor de grootstedelijke regio’s, en het aantal middelbaar opgeleiden juist lager. Het aandeel hoger 

opgeleiden ligt op het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s.  

De werkloosheid, waar de Randstad tot 2008 een sterke positie innam in de Top 20, is absoluut en 

relatief toegenomen, hoewel het nu afneemt. De Randstad had voor 2008 een (zeer) lage 

werkloosheid vergeleken met de Top 20, maar is deze positie kwijt door de stagnatie van de  

werkgelegenheid. De werkloosheid van het totaal van grootstedelijke regio’s is van 2000 tot en met 

2015 weinig veranderd: iets meer dan zeven procent. In de Randstad is de werkloosheid echter 

gestegen van 3,5 procent in 2000 (uiterst krap) tot ruim zeven procent in 2015. De voorsprong die de 

Randstad tussen 1995-2000 op de arbeidsmarkt opbouwde, is ingeleverd met de stagnatie over de 

jaren 2008-2014.  

De kenniseconomie dient een grotere bijdrage aan de groei te leveren. Daar is een uitdaging en 

potentie. De Research & Development intensiteit (R&D als percentage van het brp) is in de Randstad 

met 2 procent beneden het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s, maar neemt toe vanaf 2011. 

Het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s is 2,2 procent en is onder handbereik. Echter, in de top 

van grote steden is deze boven de vier procent, en in de subtop tussen drie en vier procent. 

Met gedeponeerde handelsmerken en eigendom productontwerpen heeft de Randstad eveneens 

een gemiddelde positie. Datzelfde geldt voor kennisintensieve, technologisch georiënteerde  

diensten. Voor high- en medium-technologische industrie neemt de Randstad de laatste plaats in als 

het gaat om aandeel van de totale werkgelegenheid.  

De Randstad heeft met betrekking tot buitenlandse studenten eveneens een positie onder het 

gemiddelde van de Europese grootstedelijke regio’s. Een vergelijking met andere grootstedelijke 

regio’s laat zien dat daar een grote potentie ligt; andere grote steden hebben absoluut en relatief 

meer buitenlandse studenten.  

Met internationaal dataverkeer via internetexchanges neemt Amsterdam met de Frankfurt een 

vergelijkbare leidende positie in Europa in. Amsterdam loopt net achter op Frankfurt, maar is een 

zeer goede tweede met een hoeveelheid dataverkeer in dezelfde orde van grootte. Met congestie 

(reistijdverlies door files) is de Randstad het gunstigst van de twintig grootstedelijke regio’s. Het 

passagiersverkeer door de lucht ontwikkelt zich zeer voorspoedig op Schiphol; hetzelfde geldt voor 

goederenoverslag door de Rotterdamse haven.  

De luchtkwaliteit van de Randstad is relatief goed; de Randstad heeft een goede positie in de subtop 

van grootstedelijke regio’s.  

De aantrekkelijkheid van de Randstad is goed tot zeer goed. Met internationale congressen heeft de 

Randstad de eerste positie in de Top 20. Daarnaast groeit het aantal congressen die in de Randstad 

worden georganiseerd snel. De groei in de Randstad vindt plaats in drie Zuid-Hollandse steden 
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(Rotterdam, Den Haag en Delft). Dit kan deels beschouwd worden als een overloop effect van 

Amsterdam. Tevens is in de Randstad een aanzienlijk aantal multinationals uit de Fortune Global 500 

gevestigd en is de Randstad na Parijs en Londen derde. Op de markt voor internationale kantoren in 

Amsterdam is de overcapaciteit in het topsegment verleden tijd. Vanaf 2013 is er sprake van licht 

herstel, hetgeen in 2016 versnelt. De Randstad heeft een stevige positie met het toerisme; 

doorgaans een vierde positie in de Top-5, en een bovengemiddelde groei in recente jaren.  

Het interne woon-werk verkeer in de Randstad neemt toe, met name de inkomende pendel van 

Noord-Holland uit Zuid-Holland. Dit is waarschijnlijk toe te schrijven aan de verbeterde 

treinverbinding. Voorts valt op dat het aantal mensen dat woont en werkt in Utrecht en Zuid-Holland 

afneemt, maar in Noord-Holland toeneemt. De afname kan toegeschreven worden aan het 

toenemende aandeel  hoger opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking. Hoger opgeleiden reizen 

meer en verder voor hun werk. Echter, in Noord-Holland (MRA) is door verdichting het omgekeerde 

bewerkstelligd. Daar raken hoger opgeleiden geconcentreerd in gemengde, dichte woon-

werkgebieden in hoogwaardig stedelijk gebied.  

Het is gebleken dat na 2008 de bruto participatie in de Randstad niet langer toenam zoals in de jaren 

daarvoor. Deze nam af met één procentpunt. De zwakke vraag naar arbeid en de stagnerende 

economie na 2008 was daar debet aan. Op de langere termijn is er een diepere oorzaak aan te 

wijzen: het beleid om flex- en parttime banen te creëren en de loongroei te matigen heeft zijn 

maximum bereikt en is niet langer in dat tempo vol te houden. Het groeipad van 1995 tot 2000, een 

zeer succesvolle periode voor de Randstad, dreef voor een groot deel op binnenlandse bestedingen 

via de sterke ontwikkeling van de woningmarkt en de ruimhartige kredietverlening, gecombineerd 

met een snel stijgende participatie waardoor meer mensen vertrouwen kregen. De bruto participatie 

beweegt zich nu naar het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s toe. Hoger opgeleiden zijn 

schaars; hun participatiegraad is maximaal en werkloosheid laag. De vraag naar lager en middelbaar 

opgeleiden schiet tekort; voor deze groepen dient er vraag ontwikkeld te worden dan wel hun 

competenties op een hoger plan te worden gebracht.  

Het toekomstige groeimodel zal een grotere rol voor kennis en innovatie moeten inruimen; dat leidt 

tot een grote concurrentiekracht van bedrijven op productmarkten, maar ook tot betere lonen en via 

die weg tot extra bestedingen. Een groter deel van de groei van het brp zal neerslaan in extra 

productiviteit.  
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1 Inleiding   

 

1.1 Doelstelling van de monitor  
In toenemende mate is er wereldwijd sprake van concentratie van economische activiteiten in een 

beperkt aantal grootstedelijke regio’s. Zo ook in Europa. De overheden in de Randstad zijn ervan 

overtuigd dat de integratie van Europese landen en verdergaande globalisering dwingen tot 

bezinning op de concurrentiepositie van de Randstad. De vier Randstad provincies werken in Brussel 

op het Europese speelveld samen onder de naam Regio Randstad en hebben onder deze vlag een 

Europa strategie 2016-2019 geformuleerd met bijbehorende aandachtsgebieden: Innovatie en “living 

labs” (“De Slimme Regio Randstad”), regionale economie en bereikbaarheid, circulaire economie en 

Energie, agrofood, en milieu, natuur en water. 

Het doel van deze monitor is het volgen van de Randstad in de Top 20 van Europese stedelijke regio’s 

op tal van onderwerpen. De huidige aandachtsgebieden in de Europastrategie zijn zo goed als 

mogelijk opgenomen in deze monitor; voor zover dat niet het geval is, is dat toe te schrijven aan 

gebrek aan internationaal vergelijkbare gegevens.  

De vergelijking van de Randstad met andere metropolitane regio’s in Europa staat centraal. Daartoe 

is een aantal goed hanteerbare variabelen gekozen die een juist beeld geven van de ontwikkeling van 

de Randstad in economisch, innovatief, ruimtelijk en sociaal opzicht. Het accent valt op kwantitatieve 

gegevens, ondersteund door grafisch materiaal en een beknopte toelichting. Daarbij wordt van twee 

centrale begrippen uitgegaan: concurrentiekracht (welvaart) en leefbaarheid (welzijn). Er wordt zo 

veel mogelijk gebruik gemaakt van gemeten cijfers en zo min mogelijk van samengestelde 

indicatoren. Beschouwing van de ontwikkeling in recente jaren staat centraal. Bij elkaar voldoen de 

indicatoren in de Top 20 van Europese stedelijke regio’s aan de volgende kenmerken:  

 
- herhaalbaar en kwantitatief; 
- aansluiten bij bestaand cijfermateriaal;  
- zoveel mogelijk gebaseerd op één centrale bron (Eurostat); 
- gegevens moeten openbaar beschikbaar en tegen lage kosten verkrijgbaar zijn;  
- consistent in tijd en ruimte; 
- signalerend en niet verklarend; 
- informatie over onderdelen van de Randstad bieden; 
- breed palet aan onderwerpen;  
- gebaseerd op de begrippen concurrentiekracht en leefbaarheid;  
- gericht op beleidsmakers in de Randstad. 
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1.2 Keuze grootstedelijke regio’s  
 
Er bestaan tal van ranglijsten waarmee steden met elkaar vergeleken worden. Doorgaans noemen 
deze ranglijsten overwegend dezelfde steden, maar afhankelijk van het onderwerp zijn er verschillen.  
De grootstedelijke regio’s waarmee de Randstad wordt vergeleken zijn gekozen op basis van 
verschillende indicatoren die internationaal worden gehanteerd. Omvang speelt geen rol in de keuze. 
Het gaat om functies die urbaniteit en aantrekkelijkheid uitdrukken, zodanig dat deze op een 
internationale ranglijst verschijnt. Van belang is dat de keuze niet is gemaakt vanuit de perceptie van 
de Randstad, maar juist vanuit dat internationale perspectief. Daardoor wordt de keuze 
onafhankelijk. De procedure is dezelfde als die in de voorgaande edities van de Randstad Monitor is 
toegepast. Er wordt aan de hand van een aantal internationaal veelgebruikte ranglijsten bezien hoe 
vaak steden worden genoemd. Het idee is dat hoe vaker een stad wordt genoemd, hoe veelzijdiger 
en hoe belangrijker een stad is. Met de huidige grotere beschikbaarheid van internationale 
ranglijsten is het mogelijk om zowel naar het aantal keer als naar het gewicht van de ranglijst te 
kijken. Een ranglijst met veel steden, geïnterpreteerd als veel concurrentie (er zijn immers veel 
spelers), heeft dan een groter gewicht als een ranglijst met minder steden. Benadrukt wordt dat de 
gemaakte keuzes hoe dan ook arbitrair zijn.  
 
Voor deze editie is gebruik gemaakt van een jaarlijks rapport van Cushman & Wakefield, die voor zes 
onderwerpen een Top-50 van alle steden in de wereld heeft gemaakt. Van deze zes ranglijsten is 
bezien wat de positie van Europese steden is. Het blijkt namelijk dat de positie van Europese steden 
op deze zes wereldwijde ranglijsten sterk varieert. Aan elke Europese stad zijn punten toegekend op 
basis van de positie per ranglijst. Een nummer 1 positie geeft 50 punten, een nummer 2 positie geeft 
49 punten, enzovoort. Afwezigheid op de lijst levert geen punten op. De onderwerpen waarvoor 
Cushman & Wakefield ranglijsten heeft opgesteld zijn:  
 

• Economische schaal (GDP ppp, Brookings Institution)  

• Financial Centre (Z/Yen, GFCI)  

• Technology Hub (Composite, C&W) 

• Luchthaven connectiviteit (Rome2Rio) 

• Quality of Life (Mercer) 

• Talent appeal Young People (Youthfulcities 2016)  
 
Figuur 1.1 Aantal Europese steden in globale Top 50 per ranglijst 

 
Bron: Cushman & Wakefield  

0 5 10 15 20 25 30 35

Economic scale

Financial centre

Technology hub

Air Connectivity

Quality of Life

Talent appeal young people

Aantal Europese steden in globale top 50



Randstad Monitor 2016 

14 
 

Tabel 1.1 De Europese Top-20 volgens Cushman & Wakefield, de Economist Intelligence Unit en de 
voorgaande editie van de Randstad Monitor.  

 Cushman & Wakefield Economist Intelligence Unit  Randstad Monitor 

 2016 Score  Score 2010-2013 

      
1 Londen 279 Londen 73,1 Londen 

2 Amsterdam 273 Parijs 67 Parijs 

3 Parijs 267 Stockholm 65,7 Ruhrgebied 

4 München 220 Zürich 64,1 Milaan 

5 Zürich 181 Amsterdam 63,8 Randstad Holland 

6 Frankfurt 180 Kopenhagen 63 Madrid 

7 Moskou 173 Frankfurt 62 Frankfurt 

8 Wenen 172 Dublin 61,4 Vlaamse Ruit 

9 Stockholm 160 Brussel 61 Barcelona 

10 Dublin 156 Oslo 60,8 Rome 

11 Düsseldorf 136 Wenen 60,4 Hamburg 

12 Berlijn 127 Genève 59,4 Berlijn 

13 Brussel 123 Berlijn 57,7 München 

14 Kopenhagen 123 Warschau 55,8 Kopenhagen 

15 Genève 122 Birmingham 55,8 Stockholm 

16 Madrid 121 Hamburg 55,7 Wenen 

17 Milaan 112 Madrid 55,7 Dublin 

18 Barcelona 106 Boedapest 54 Lissabon 

19 Helsinki 98 Praag 53,9 Boedapest 

20 Rome 88 Barcelona 53,6 Praag 

21 Luxemburg 87 Lissabon 53,1   

22 Manchester 77 Milaan 53   

23 Keulen 74 Moskou 52,5   

24 Praag 68 Monaco 52,1   

25 Warschau 68 Rome 49,8   

26 Hamburg 63 Athene 47,3   

27 Oslo 63 Boekarest 46,9   

28 Stuttgart 57 Kiev 44,9   

29 Lissabon 51 Sint Petersburg 44,1   

30 Rotterdam     
31 Bern     
32 Eindhoven     
33 Lyon     
34 Palma     
35 Edinburgh     
36 Birmingham     
37 Malaga      
38 Bristol     

Bron: Cushman & Wakefield 2016, The Economist Intelligence Unit  
 
De Europese steden in de wereldwijde ranglijsten van Cushman & Wakefield staan met het aantal 
punten vermeld in tabel 1.1. De vetgedrukte steden in de kolom van Cushman & Wakefiels zijn de 
steden die worden beschouwd als de Top-20 van grootstedelijke Europese regio’s in Europa. Daar 
zijn nadere keuzes in gemaakt. De steden in Zwitserland en Rusland zijn zonder meer belangrijk, 
maar de beschikbaarheid van cijfers staat in de weg om deze steden op te nemen. Eurostat heeft 
geen tot weinig cijfers beschikbaar voor deze grootstedelijke regio’s. Groothertogdom Luxemburg is 
geen grootstedelijke regio, maar een staat die faciliteiten biedt zoals Monaco. Keulen wordt met 
Düsseldorf opgenomen in het Rijn-Roergebied. Netto komen er drie plaatsen beschikbaar die de Top-
20 complementeren. Deze zijn voor Helsinki, Manchester en Warschau. Dublin, Lissabon en 
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Boedapest verlaten de Top-20 van eerdere edities van de Randstad Monitor. Dublin verlaat de lijst 
vanwege een plotseling sterke toename van het bruto regionaal product met circa 25 procent in 
2014, veroorzaakt door de administratieve inschrijving van enige grote multinationals in het 
handelsregister van Dublin, door het Ierse Bureau voor de Statistiek aangeduid als ´big economic 
operators´. Omdat het beeld en de positie van Dublin en daarmee de ranking dermate sterk wordt 
verstoord, is besloten Dublin te vervangen door de eerstvolgende stad in de ranking van Cushman & 
Wakefield, namelijk Hamburg. Als check is een vergelijking gemaakt met een algemene ranglijst van 
de Economist Intelligence Unit (Hotspots 2025). De Top-20 die op basis van Cushman Wakefield is 
gekozen, staan ook bij de EIU in de eerste 25 posities. Voor 15 steden is er overeenstemming; deze 
komen in beide ranglijsten bij de top 20. Steden waarvoor verschil in Top-20 bestaat, zijn steden als 
Hamburg, Birmingham, Boedapest, Düsseldorf/Keulen, Helsinki en Oslo.  
 
 

1.3 Selectie van variabelen 
 
De indicatoren zijn gekozen vanuit de begrippen concurrentiekracht en leefbaarheid. Beide 
begrippen geven invulling aan de kwaliteit van het vestigingsmilieu van een regio. Hierbij wordt 
vestigingsmilieu beschouwd als het geheel aan aanbodfactoren van een regio, waartoe bijvoorbeeld 
ook de houding van de overheid en het belastingregime hoort. De Regional Competitiveness Index 
van de EC (DG Regio) is, voor zover bekend, de meest volledige meting van concurrentiekracht van 
Europese regio’s. Het World Economic Forum (WEF) brengt jaarlijks een soortgelijke meting uit voor 
landen.  
 
Van belang is nu dat de feitelijke welvaart van een land samenhangt met dergelijke metingen van 
concurrentiekracht, maar niet volledig. Een regio of land kan hoog scoren op dergelijke lijsten, maar 
dat betekent nog niet dat een regio dan ook net zo goed presteert. Voor een deel wordt dat 
veroorzaakt door de aard van de berekende indicator. Deze is samengesteld; in het geval van de RCI 
zelfs uit een groot aantal. Aanvullend kan opgemerkt worden dat concurrentiekracht, zoals dat door 
het WEF en de EU in de RCI wordt gemeten, een aanbodfactor is. Het is een meting van het 
vestigingsmilie. In de Randstad Monitor is de aandacht gericht op daadwerkelijke realisatie van 
concurrentiekracht in een enkelvoudige indicator.  
 
In de Randstad Monitor staat de uiteindelijke prestatie centraal. Voor de eerste editie van de 
Randstad Monitor is in een aantal wetenschappelijke artikelen over regionale concurrentiekracht 
nagegaan welke variabelen daarvoor worden gekozen. Kort gezegd komt het erop neer dat 
arbeidsproductiviteit en het GDP per hoofd van de bevolking de belangrijkste indicatoren daarvan 
zijn. In samenhang daarmee wordt een aantal variabelen gekozen die aangeven in hoeverre de 
beroepsbevolking wordt ingezet in het productieproces. In de Randstad Monitor worden deze 
variabelen in onderlinge samenhang consistent gemeten. Deze variabelen staan in het eerste blok 
van tabel 1.2.  
 
Echter, concurrentiekracht betreft meer dan alleen het productieproces, net zoals er naast welvaart 
er ook welzijn bestaat (‘beyond GDP’). Dat is in de Randstad Monitor ondervangen door indicatoren 
te beschouwen die concrete informatie geven over de aantrekkelijkheid van grootstedelijke regio’s 
op een aantal onderdelen. Daarbij gaat het om zo concreet mogelijke indicatoren en niet om 
samengestelde indices zoals bijvoorbeeld in de Regional Competitiveness Index. De reden is dat bij 
een dergelijke index een positie van een regio een uitkomst van een ‘black box’ is; een positie en een 
verandering daarvan kan niet verklaard worden en biedt geen handvat voor beleid. Dat ontstaat wel 
bij concrete variabelen als verlies van positie met congressen, toenemend toerisme, of hoge 
leegstand van kantoren, hoge werkloosheid, en trage groei van het bruto regionaal product. Juist 
dergelijke uitkomsten geven informatie voor analyse en beleid.  
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1.4 Stedelijke regio’s  
 
Niet op ieder thema is iedere stad even relevant om in de monitor op te nemen. Frankfurt is 
bijvoorbeeld onmisbaar wanneer de benchmark zich richt op luchthavengerelateerde activiteiten, 
maar voor zeehavengerelateerde activiteiten worden andere steden beschouwd. In de Top 20 van 
Europese stedelijke regio’s is dat ondervangen door twee groepen variabelen te onderscheiden. De 
eerste groep betreft steeds qua geografische definitie dezelfde gebieden met een vergelijkbare 
ruimtelijke schaal, die op een aantal variabelen inhoudelijk consistent met elkaar worden vergeleken. 
De variabelen worden zoveel mogelijk aan één en dezelfde bron ontleend, in dit geval Eurostat, en 
onderling met elkaar in verband gebracht. Zo ontstaan goed vergelijkbare en consistente gegevens 
voor meer jaren. Dan is de nauwkeurigheid van het gekozen gebied en de vergelijking daarvan met 
andere stedelijke regio’s cruciaal. Daarnaast is er een tweede groep variabelen (zie tabel 1.2) waarbij 
het functionele onderscheid voorop staat, zoals luchthavens, zeehavens, toerisme, kantoren etc. Dan 
gaat het soms om andere steden, waarbij de ruimtelijke eenheid van het stedelijk gebied er niet toe 
doet. De precieze gebiedsafbakening speelt dan geen rol; het gaat om de functionaliteit van de 
metropool.  
 
Tabel 1.2: Overzicht onderwerpen naar bron   
  

Internationaal Bron 

Bruto regionaal product Eurostat 

toeg. Waarde naar sector Eurostat 

Werkgelegenheid Eurostat 

Arbeidsproductiviteit Eurostat 

Bevolking Eurostat 

Beroepsbevolking Eurostat 

Werkloosheid Eurostat 

Opleiding Eurostat 

Investeringen in kapitaalgoederen Eurostat 

Kennisintensieve sectoren  Eurostat 

Patenten Eurostat/EPO 

Research & Development  Eurostat/Regional Innovation Scoreboard 

    

Positie universiteiten Times Higher Education 

Buitenlandse studenten Times Higher Education 

Luchtverkeer Schiphol 

Goederenoverslag zeehavens Haven Rotterdam 

Internetverkeer AMSIX 

Bereikbaarheid  TomTom Traffic Index 

Luchtvervuiling (NO2, PM10) EEA 

Toerisme Eurostat 

Congressen  ICCA 

Kantoren  JLS 

Hoofdkantoren Fortune Global 500 

    

Woon-werkverkeer CBS 

Energieverbruik CBS 
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1.5 Raming van ontbrekende jaren  
 
Voor enige variabelen die Eurostat levert geldt dat op regionaal niveau 2015 het laatste bekende jaar 
is. De regionale cijfers voor het ontbrekende afgelopen jaar 2016 zijn ramingen op basis van 
nationale cijfers tot en met het laatst bekende jaar en de ontwikkeling van de regio’s ten opzichte 
van de nationale ontwikkelingen in het verleden (een shift/share). Het cijfer van een regio is het 
absolute aandeel van een regio in een land (share) plus de verandering in die component (shift). Met 
de shift share voor het ontbrekende jaar wordt de share genomen plus een voorspelling van de shift 
op basis van de ontwikkeling in het verleden. De beschikbaarheid van nationale cijfers voor het 
afgelopen jaar is dan een voorwaarde. Er wordt maximaal één ontbrekend laatste jaar geraamd.  
 
Doorgaans is het cijfer voor het laatst bekende jaar een nader voorlopig, het cijfer van het jaar 
daarvoor voorlopig, en pas van het jaar daarvoor definitief. Ongeveer eens per 10 jaar worden alle 
cijfers gereviseerd. Voor de variabelen bevolking, bruto regionaal product en werkgelegenheid is het 
mogelijk gebleken om het voorgaande jaar te ramen indien dit ontbreekt (in deze editie 2016), zo 
bleek op een analyse van cijfers in de negen voorgaande edities van de Randstad Monitor. De 
kwaliteit van de cijfers voor het ontbrekende afgelopen jaar is in de orde van grootte van de fout 
voor het nader voorlopige en voorlopige jaar, welke cijfers van de nationale bureaus voor de 
statistiek en Eurostat afkomstig zijn. Op basis van deze informatie zijn we in staat een raming voor 
het laatst recente jaar af te geven.  
 
Cijfers over Research & Development worden niet geraamd tot en met het laatste jaar. Nu is juist dat 
cijfer zeer robuust over de jaren; veel informatie gaat er niet mee verloren door een wat eerder jaar 
te beschouwen. De arbeidsproductiviteit is het meest gevoelig voor revisies van data door de 
statistische bureaus, omdat het in de raming van uit twee componenten (aantal gewerkte uren en 
toegevoegde waarde) is samengesteld. Deze kunnen elkaar opheffen, maar ook optellen. Ramingen 
voor bevolkingscijfers zijn in de opeenvolgende edities van de Randstad Monitor het meest robuust 
gebleken.  
 
 

1.6 Interne regionale differentiatie van de Europese stedelijke regio’s  
 
Voor deze editie is de geografische definitie van de grootstedelijke regio’s herzien. Uitgangspunt voor 
de Randstad is het geheel van de vier deelnemende provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht 
en Flevoland. Voor de definitie van de Randstad – daar is al een palet voor – is genoeg informatie 
beschikbaar. Dat geldt niet voor de andere Europese grootstedelijke regio’s. De informatie daarvoor 
is minder en gevarieerder.  
 
Als stedelijke regio’s in Europa uit de NUTS indeling lijst alleen op basis van hun naam worden 
gekozen, ontstaan onvergelijkbare gebieden omdat administratieve structuren tussen de landen 
sterk verschillen. Het uitgangspunt is dat stedelijke regio’s met elkaar vergelijkbaar zijn. Dat houdt in 
dat een stedelijke regio een stedelijke kern en een ommeland heeft. Dat is het ‘daily urban system’ 
en omvat zowel het werkgelegenheidscentrum (of centra) als het gebied waar de werkenden wonen. 
Zo’n ‘daily urban system’ wordt beschouwd als een natuurlijke ruimtelijk-economische eenheid, 
vergelijkbaar met de Standard Metropolitan Statistical Area (SMSA) in de Verenigde Staten. Het moet 
uitgesloten zijn dat door een toevallige regionale indeling bij de ene stad het ommeland (waar de 
werkenden wonen) wel wordt meegeteld en bij de andere stad niet. De functionele samenhang 
binnen stedelijke regio‘s wordt in de monitor meegenomen door waar de data van Eurostat dat 
toelaten een onderscheid te maken naar stad en omgeving.  
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Hoe kunnen de stedelijke regio’s in de gegeven indelingen zodanig samengesteld worden dat ze 
onderling goed vergelijkbaar zijn? Eenduidige officiële definities zijn niet voorhanden dan wel 
afhankelijk van bestuurlijke overeenkomsten. Derhalve is het begrip ‘daily urban system’ zo goed 
mogelijk toegepast. Hiertoe zijn de stedelijke kernen met een hoge bevolkingsdichtheid (meer dan 
duizend inwoners per vierkante kilometer) gekozen op NUTS3 niveau (COROP-gebieden in 
Nederland). Vervolgens zijn de omliggende regio’s met een lagere bevolkingsdichtheid er aan  
toegevoegd, doorgaans als cirkel om een dergelijke kern heen. Bij de stedelijke kernen is zodoende 
een bijbehorend ommeland gekozen, waarbij de leidraad is dat het ommeland eerder ruimer dan 
krapper is gekozen (zie figuur 1.2). Bij een te ruim ommeland is het waarschijnlijker dat de gehele 
grootstedelijke regio wordt omvat. Groeicijfers worden dan niet sterk beïnvloed door het overschot 
aan dun bevolkte ommeland dat is meegenomen. Deze methode is en blijft echter een benadering.   
 
In een paar gevallen ontstaan daardoor aangesloten grootstedelijke regio’s. Naast de Randstad zijn 
dat de Vlaamse Ruit (Brussel, Leuven, Antwerpen, Gent) en het Rijn-Roergebied (Düsseldorf, Keulen, 
Bonn) en Frankfurt am Main (Frankfurt, Darmstad, Mainz, Wiesbaden). Voor het overige zijn het 
eenduidige geografische definities, bijvoorbeeld voor Parijs, Kopenhagen of Warschau of is een 
definitie op NUTS 3 niet mogelijk, omdat de stad als geheel (kern plus omgeving) ruimschoots in een 
NUTS 2 gebied past (zoals Madrid en Barcelona).  
 
Figuur 1.2: Bevolkingsdichtheid (aantal inwoners per km2) van stedelijke kern en omgeving per 
stedelijke regio, 2015 

 
Bron: Eurostat 
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De stedelijke kernen met de hoogste bevolkingsdichtheid treffen we aan in Londen, Parijs en 
München. De stedelijke kern van Parijs heeft veruit de hoogste bevolkingsdichtheid met circa 
negenduizend inwoners per vierkante kilometer. Bij de grootstedelijke regio’s Vlaamse Ruit, 
Frankfurt, Rijn-Roergebied en de Randstad is het verschil in bevolkingsdichtheid tussen stedelijke 
kern en omgeving het kleinst. Bij de ‘enkelvoudige’ metropolen is dat beduidend groter. Manchester 
heeft de hoogste bevolkinsgdichtheid als regio; de regio’s die bij Manchester als omgeving zijn 
aangeduid hebben een dichtheid van meer dan 1000 inwoners per vierkante kilometer.  
 
Lokale definities, goed toegankelijk via internet, bleken weinig bruikbaar. Veel regio’s definiëren 
zichzelf als grootstedelijke eenheid, zoals Londen of Milaan, of de regio’s in Duitsland. In Londen of 
Milaan is het echter alleen de stedelijke kern, met hoge dichtheden, terwijl het in Duitsland veelal 
zulke grote regio’s zijn, dat ze samenvallen met de Länder. De helft van de Duitse regio’s heeft zich 
namelijk bij een ‘Metropolregion’ aangesloten. Alleen puur landelijke Länder en een enkele enclave 
in een ‘Metropolregion’ blijven over.  
 
De resulterende ruimtelijke definities, zo bleek, komen aanzienlijk overeen met een definitie van 
metropolitane regio’s volgens de OECD. De exacte wijze waarop de OECD tot de geografische 
afbakening van de metropolitane regio’s is gekomen is niet na  te gaan. Er bleken niettemin kleine 
verschillen te bestaan, bijvoorbeeld door kleine regio’s die door grotere werden omsloten (enclaves, 
zoals het geval in de omgeving van Berlijn) en dichtbevolkte NUTS regio’s in het Rijn-Roergebied zoals 
Solingen. Deze NUTS regio’s zijn in de Randstad Monitor toegevoegd aan de desbetreffende 
grootstedelijke regio. DE OECD lijst van metropolitane regio’s is echter omvangrijk en er is niet 
uitgegaan van het principe in de Randstad Monitor, namelijk dat een stad pas een stad is als er 
functies zijn die ertoe leiden dat ze op een internationaal gebruikte ranglijst verschijnt. De OECD 
heeft alles wat een stad lijkt op de lijst gezet (zoals Medway in Groot-Brittannië) en daarentegen het 
verschijnsel grootstedelijke complexen zoals de Randstad, Vlaamse Ruit en het Rijn-Roergebied 
genegeerd.  
 
Een lijst waarin de stedelijke regio’s in termen van NUTS-3 regio’s zijn gegeven is opgenomen in 
bijlage 1. Voor Madrid, Barcelona, Rome en Stockholm kan de stedelijke regio niet onderscheiden 
worden in een stedelijke kern en een omgeving. Aan de hand van de dichtheid van de gehele 
stedelijke regio’s is zichtbaar dat deze regio’s zowel een kern als een omgeving omvatten. In de Top 
20 van Europese stedelijke regio’s wordt gesproken over de grootstedelijke regio, die een optelling is 
van de stedelijke kern en de stedelijke omgeving. In de Randstad Monitor worden alleen cijfers 
gepubliceerd voor het geheel van stad en omgeving; data waarin het onderscheid mogelijk is zijn op 
aanvraag verkrijgbaar.  
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1.7 Deelgebieden van de Randstad 
 
De Randstad is uitgewerkt naar deelgebieden. Hierbij is rekening gehouden met drie soorten 
ruimtelijke geledingen. Het grootste ruimtelijke kader wordt gevormd door de vier 
Randstadprovincies. Deze staan centraal in de internationale en nationale analyse. Voorts wordt de 
volgende geleding aangehouden:  
 
- Randstad: de vier provincies 
- Metropolitane regio’s Metropoolregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag end e 

Bestuursregio Utrecht  
- Overige stedelijke regio’s: Alkmaar, Leiden en Drechtsteden 
- Buitengebied (Kop van Noord-Holland, Alkmaar en omstreken, Noordoostpolder, Zeewolde, 

Dronten, Urk) 
- Het Groene Hart: Oost Zuid-Holland en Utrecht-West 
 
In de internationale vergelijking gaat het om de Randstad als optelling van de vier provincies. In 
hoofdstuk 3 worden cijfers uit hoofdstuk 1 voorzover het gaat om de eerste groep variabelen (zie 
tabel 1.2) voor deelgebieden van de Randstad gegeven.  
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2 De Randstad in internationaal perspectief 
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2.1 Economie  
 

2.1.1 Bruto regionaal product  
Het bruto regionaal product van de Randstad is van 2014 tot en met 2016 toegenomen met 

gemiddeld 2,5 procent per jaar. Dat is bijna een half procent meer dan het gemiddelde van alle 

grootstedelijke regio’s voor dezelfde periode, dat op 2,1 procent ligt. Voor het meest recente jaar 

2016, een voorlopig cijfer, ligt de groei van het brp voor de Randstad eveneens op 2,5 procent. 

Hiermee laat de Randstad herstel zien ten opzichte van de voorgaande periode 2009-‘13. Gedurende 

deze periode lag de economische ontwikkeling van de Randstad beduidend onder die van het 

gemiddelde van de twintig grootstedelijke regio’s in Europa; namelijk -0,5 procent krimp van het brp 

per jaar, tegenover een al karige 0,3 procent gemiddeld per jaar voor de grootstedelijke regio’s.  

Tabel 2.1 Bruto regionaal product 2016 (constante prijzen 2015) en gemiddelde jaarlijkse groei naar 
regio en periode 

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

 mld euro % % % % % % 

Londen 790 2,8 4,4 2,4 1,4 3,7 3,1 

Parijs 675 2,0 3,4 2,3 0,7 1,2 1,5 

Roergebied 446 0,9 1,2 1,5 -0,2 0,9 1,1 

Randstad 367 2,1 4,7 2,1 -0,5 2,5 2,5 

Milaan 295 0,9 2,0 1,3 -1,3 1,3 1,3 

Vlaamse Ruit 226 1,8 2,9 2,0 0,6 1,6 1,2 

Madrid 213 2,8 5,3 3,6 -1,1 3,2 3,9 

Frankfurt 197 1,2 3,0 1,0 -0,1 1,2 1,3 

München 177 2,1 3,8 1,2 1,5 2,5 2,7 

Berlijn 169 1,3 1,1 1,1 1,1 2,2 2,2 

Barcelona 154 2,0 4,2 2,9 -1,9 2,8 3,3 

Rome 153 0,6 1,6 1,5 -1,7 0,3 0,5 

Stockholm 149 3,6 5,8 2,8 2,1 4,5 4,3 

Hamburg 148 1,3 2,6 1,4 0,1 0,8 1,2 

Kopenhagen 118 2,0 3,4 1,2 1,2 2,9 1,8 

Wenen 111 1,4 2,6 1,9 0,0 0,5 1,0 

Manchester 93 2,0 2,9 2,4 0,5 1,8 0,8 

Helsinki 81 3,0 8,5 3,1 -0,7 0,2 1,4 

Warschau 80 4,7 5,7 4,4 4,2 4,3 3,9 

Praag 60 3,2 4,2 5,4 -0,8 2,8 2,0 

        

Stedelijke regio's 4.701 1,9 3,3 2,0 0,3 2,1 2,1 

        

Nederland 691 1,9 4,3 1,9 -0,4 1,9 2,2 

        

EU28 14.993 1,7 2,9 2,1 -0,2 1,9 1,9 

        

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
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Met de recente cijfers herstelt de Randstedelijke economie van de stagnatie als gevolg van de 

herstructurering van de financiële sector. Opvallend is dat het recente herstel ook relatief gunstiger 

is dan de periode 2001-2008. In deze periode lag de groei van het brp in de Randstad min of meer op 

het niveau van het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s, maar met de groei in de recente jaren 

is sprake van een bovengemiddelde ontwikkeling. In de ranking van de twintig grootstedelijke regio’s 

staat de Randstad in 2016 op een zevende positie (figuur 2.2); een goede positie in de subtop. 

Kortom, de Randstad heeft zich hersteld van de stagnatie en de financiële crisis en heeft een goede 

positie in de subtop van Europa ingenomen. Een verdere groei naar een positie in de Top-5, zoals in 

de periode 1995-2000 lijkt niet waarschijnlijk. Destijds was die positie van de Randstad te danken aan 

het expanderende krediet- en hypotheekverlening, stijgende beurskoersen en krachtige groei van de 

groothandel als gevolg van de integratie van Europa en globalisering. Een herhaling van dat groeipad 

is niet waarschijnlijk. Een positie in de Top-5 zou verdiend moeten worden op basis van innovatie, 

intrinsieke concurrentiekracht, extra productiviteit, hoogwaardige kennis en kwaliteit.  

De Top-5 van Europa qua groei van het brp wordt ingenomen door respectievelijk Stockholm, 

Warschau, Londen, Madrid en Kopenhagen. Op Madrid na liggen deze grootstedelijke regio’s buiten 

de Eurozone. In dit kader wordt het effect van de muntunie op groei buiten beschouwing gelaten, 

maar dit speelt een rol. Stockholm is al jaren de stedelijke regio met een hoge positie. Stockholm 

herbergt belangrijke functies in één stad, namelijk innovatieve en gediversifieerde hoogwaardige 

industrie, hoogwaardige diensten, het regeringscentrum en een luchthaven. Tevens is de financiële 

crisis, anders dan Nederland, aan Zweden voorbijgaan. In de Randstad zijn functies juist ruimtelijk 

gespreid en is hoogwaardige innovatie industrie buiten de Randstad gevestigd. Warschau wint met 

de integratie van Polen in de Europese economie aan belang en ontwikkelt zich economisch op 

positieve wijze. Londen is de grootste grootstedelijke agglomeratie in Europa en een van de leidende 

financiële centra in de wereld met de bijbehorende hoogwaardige en kennisintensieve diensten. In 

Madrid is, net als de Randstad, sprake van herstel na de financiële stagnatie. Voor Kopenhagen lijken 

dezelfde factoren als voor Stockholm een rol te spelen.  

Figuur 2.1: Grootstedelijke regio’s naar gemiddelde groei van het bruto regionaal product over de 
periode 2014-2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
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Figuur 2.2: Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar groei van 
het bruto regionaal product, 1996-2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
 
Figuur 2.3: Ontwikkeling van het bruto regionaal product van de Randstad, totaal van grootstedelijke 
regio’s en de EU28, 1995 = 100 

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
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2.1.2 Toegevoegde waarde naar sector  
 
Tabel 2.2 Toegevoegde waarde naar sector als aandeel van de totale toegevoegde waarde naar regio, 
2015 

 Totaal Landbouw Industrie Bouw 

Handel, 
transport, 

ICT 
Fin. & zakel. 

Dvl 
Non-profit 

dvl 

        

   Aandeel in %     

Londen 100 0,2 7 5 28 41 19 

Parijs 100 0,1 9 4 28 40 19 

Roergebied 100 0,3 23 4 22 28 23 

Randstad 100 1,3 8 4 30 32 24 

Milaan 100 1,2 23 5 24 32 15 

Vlaamse Ruit 100 0,5 16 5 26 31 23 

Madrid 100 0,1 11 4 33 30 21 

Frankfurt 100 0,2 19 3 24 35 18 

München 100 0,4 27 4 24 28 17 

Berlijn 100 0,5 14 5 21 29 30 

Barcelona 100 1,0 21 5 29 25 19 

Rome 100 1,0 11 4 26 32 26 

Stockholm 100 0,1 13 5 28 33 20 

Hamburg 100 0,8 16 4 26 29 23 

Kopenhagen 100 0,5 15 4 28 28 26 

Wenen 100 1,0 15 6 29 27 23 

Manchester 100 0,1 13 6 27 30 25 

Helsinki 100 0,3 15 6 30 28 21 

Warschau 100 2,4 18 8 35 24 14 

Praag 100 1,3 20 5 30 28 16 

        

Totaal regio's 100 0,5 14 5 27 33 21 

        

Nederland 100 1,8 15 5 26 28 24 

        

EU28 100 1,5 19 5 24 27 23 

        

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  

De economie in de Randstad drijft relatief sterk op commerciële diensten in de sfeer van 

groothandel, detailhandel en horeca, transport en opslag en ICT. De agrarische sector in de Randstad 

is als aandeel van de gehele economie betrekkelijk groot, maar niet uitzonderlijk, en absoluut gezien 

bescheiden. De non-profitsector is in de Randstad relatief omvangrijk ten opzichte van de 

gemiddelde structuur van de twintig grootstedelijke regio’s. In financiële en zakelijke diensten, 

waaronder hoogwaardige specialistische kennisdiensten heeft de Randstad een iets minder dan 

gemiddelde positie (figuur 2.4).  

De relatief gunstige groei van de Randstad wordt door het gehele pakket van commerciële diensten 

gedragen, aangevuld met de landbouw en het herstel van de bouwsector (figuur 2.5). De 

bouwsector, die een hoge binnenlandse multiplier heeft, en het herstel van de woningmarkt, zijn 
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naast de toenemende wereldhandel en de export de dragers van de positieve ontwikkeling vanaf 

2014. Dienstverlenende activiteiten, afhankelijk van binnenlandse bestedingen, profiteren daar 

vervolgens van. Dit wordt mede gedragen door de groothandel, die drijft op het herstel van de 

Europese economie. De industrie draagt daarentegen niet bij aan het herstel van de Randstad, net zo 

min als de non-profit sector waar budgettaire beperkingen nog leidend waren in de jaren 2014-2016.   

Figuur 2.4  Sectoren als aandeel van de gehele economie, Randstad en totaal van de grootstedelijke 
regio’s, 2015  

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  

Figuur 2.5  Groei van de toegevoegde waarde per sector, Randstad en totaal van de grootstedelijke 
regio’s, 2008-2015  

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
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2.2 Werkgelegenheid 
 
Het herstel van het brp in de Randstad is pas recentelijk zichtbaar in een aantrekkende 

werkgelegenheid. Zo’n vertraagde reactie van de arbeidsmarkt op het brp is normaal. Bedrijven 

nemen bij een aantrekkende vraag niet meteen nieuwe mensen aan, maar wachten af of het herstel 

beklijft en de toekomstverwachtingen daarover positief zijn. Tevens vergt het aannemen van mensen 

enige tijd. Derhalve volgt herstel van de werkgelegenheid altijd ongeveer een jaar na herstel van de 

vraag. Zoals gezegd is deze vertraging in de lijn der verwachting, maar valt het op dat de Randstad in 

2016 op een negende plek staat tegen een zevende positie met de toename van het brp. Over de 

jaren 2014-2016 is de groei van de werkgelegenheid in de Randstad weliswaar beter dan de 

voorgaande periode 2009-2013, maar een toename van de werkgelegenheid van 0,8 procent is 

gezien de groei van het brp beperkt en lager dan het gemiddelde van de stedelijke regio’s (1,4 

procent) en dat van de EU28 als geheel (1,1 procent). De aantrekkende vraag op de arbeidsmarkt van 

de Randstad is vooralsnog relatief beperkt.  

Tabel 2.3 Werkzame personen (x 1000) naar grootstedelijke regio en gemiddelde jaarlijkse groei per 
deelperiode, 1995-2016 

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

 Werkzame personen x 1000 % % % % % % 

Londen 6.581 1,4 1,1 1,2 1,2 2,8 2,5 

Parijs 6.222 0,7 1,6 0,6 0,1 0,6 0,8 

Roergebied 6.005 0,7 1,6 0,3 0,5 0,6 0,7 

Randstad 4.340 1,1 2,8 1,1 -0,3 0,8 1,8 

Milaan 3.697 0,7 1,0 1,3 -0,6 0,7 1,5 

Vlaamse Ruit 2.289 0,9 1,3 1,0 0,4 0,9 1,4 

Madrid 3.288 2,5 5,7 3,6 -2,7 2,8 3,4 

Frankfurt 2.280 0,7 1,4 0,3 0,7 0,8 1,0 

München 1.830 1,4 2,0 0,8 1,6 1,7 1,9 

Berlijn 2.579 0,6 0,0 0,3 1,3 1,3 1,4 

Barcelona 2.513 1,7 5,1 2,9 -3,5 2,0 2,5 

Rome 2.070 1,2 1,2 2,2 -0,1 1,1 1,4 

Stockholm 1.287 1,3 1,7 0,8 1,3 2,2 2,4 

Hamburg 1.840 1,0 1,2 0,7 1,1 1,2 1,4 

Kopenhagen 1.124 0,9 1,9 0,9 -0,5 1,9 2,4 

Wenen 1.282 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,7 

Manchester 1.283 0,9 1,4 0,8 0,2 1,8 1,2 

Helsinki 851 1,5 3,9 1,5 0,1 0,2 1,3 

Warschau 1.825 1,0 0,1 2,0 -0,2 2,1 1,8 

Praag 1.543 0,9 -0,2 1,8 0,0 1,6 2,2 

        

Stedelijke regio's 54.728 1,1 1,8 1,2 0,0 1,4 1,7 

        

Nederland 8.907 1,0 2,4 1,0 -0,4 0,7 1,3 

        

EU28 232.161 0,6 0,9 0,9 -0,6 1,1 1,2 

        

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
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Dit is bijzonder. In het verleden zijn er jaren geweest dat de vraag naar arbeid juist relatief sterk was 

ten opzichte van de toename van het brp; dat was in de periode 1995-2000 het geval. Destijds 

scoorde de Randstad voortdurend hoog met de toename van de werkgelegenheid en bouwde de 

Randstad een voorsprong op ten opzichte van het gemiddelde van twintig grootstedelijke regio’s. Dat 

was een effect van het gevoerde arbeidsmarktbeleid in de jaren tachtig, in combinatie met 

aantrekkende binnenlandse bestedingen. In de afgelopen jaren is de Randstad op dat onderdeel 

teruggevallen tot het gemiddelde groeipad van het gemiddelde van de twintig grootstedelijke regio’s 

(figuur 2.7). Dit betekent dat de Randstad op een ander type werkgelegenheidsgroei gebaseerd moet 

zijn, anders dan het pad van beperkte loongroei en flexbanen. Dat beleid heeft zijn effect gehad en 

dient nu vernieuwd te worden.  

Figuur 2.6: Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar groei van 
de werkgelegenheid, 1996-2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

4

5

4

12

3

9

13

19

14

5

4

11

10

15

14

16

15

19

15

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 2010 11 12 13 14 15 16



Randstad Monitor 2016 

29 
 

Figuur 2.7: Ontwikkeling van de werkgelegenheid van de Randstad, totaal van grootstedelijke regio’s 
en de EU28, 1995 = 100 

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  

Figuur 2.8: Grootstedelijke regio’s naar gemiddelde groei van de werkgelegenheid over de periode 
2014-2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
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2.3 Arbeidsproductiviteit 
 

De arbeidsproductiviteit, het bruto regionaal product gedeeld door het aantal gewerkte uren,    

bedroeg in 2016 60 euro per gewerkt uur in de Randstad. Daarmee staat de Randstad op een 

negende positie in de subtop van de ranglijst van de twintig Europese grootstedelijke regio’s. Indien 

de groei van de arbeidsproductiviteit wordt beschouwd, dan neemt de Randstad een hogere positie 

in de ranglijst in.  

Tabel 2.4 Arbeidsproductiviteit (euro per gewerkt uur) naar grootstedelijke regio en gemiddelde 
jaarlijkse groei per deelperiode, 2001-2016  

 2016 2001-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

 Euro per uur % % % % % % 

Londen 66 1,3 - 1,8 0,1 2,0 2,3 

Parijs 75 1,5 - 3,5 -1,3 1,0 1,1 

Roergebied 52 0,6 - 1,4 0,1 -1,0 0,4 

Randstad 60 1,1 - 1,3 0,0 2,4 1,1 

Milaan 45 0,2 - 0,1 0,3 0,2 -0,2 

Vlaamse Ruit 64 0,8 - 1,1 0,5 0,9 0,3 

Madrid 39 0,8 - 0,2 1,8 0,9 1,1 

Frankfurt 63 0,7 - 1,2 -0,1 0,7 0,6 

München 70 1,5 - 0,8 1,4 3,3 1,8 

Berlijn 48 1,5 - 1,7 0,8 2,3 2,0 

Barcelona 36 1,0 - 0,6 2,0 0,4 0,4 

Rome 41 -0,5 - -0,3 -0,7 -0,9 -0,7 

Stockholm 74 1,9 - 2,6 0,8 1,7 1,7 

Hamburg 53 0,6 - 1,0 0,1 0,2 0,7 

Kopenhagen 73 1,2 - 0,6 1,8 2,0 1,2 

Wenen 52 1,0 - 1,6 0,3 0,6 0,3 

Manchester 43 0,9 - 2,3 0,1 -1,3 -4,3 

Helsinki 60 0,9 - 1,8 -0,4 0,7 1,0 

Warschau 20 4,1 - 3,7 5,2 3,2 0,4 

Praag 22 2,5 - 4,3 -0,1 2,1 -0,2 

        

Stedelijke regio's 54 1,0 - 1,3 0,6 1,0 0,8 

        

Nederland 54 0,8 - 1,2 0,2 0,9 0,5 

        

EU28 40 1,2 - 1,6 1,0 0,6 0,3 

        

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
 

De Randstad heeft jaren van een stagnerende ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit achter zich 

gelaten, gezien het herstel dat na 2013 inzette. Het niveau van de arbeidsproductiviteit volgt weer 

het pad van het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s. Het herstel van de Randstedelijke 

economie is in eerste instantie zichtbaar in de productiviteit (+2,4 procent per jaar in de periode 

2014-2016). Dat is de keerzijde van de beperkte toename van de werkgelegenheid. De extra 
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productie is voor een relatief groot deel in extra euro’s per uur gaan zitten, in plaats van extra uren 

of werkzame personen. Feitelijk is dit een positieve ontwikkeling. Anders dan in 1995 het geval was, 

kan de participatiegraad niet veel verder opgevoerd worden en extra groei moet dus meer komen uit 

extra waarde per uur dan uit extra werkzame personen. Het recente herstel laat zien dat de 

Randstedelijke economie op dit groeipad zit en dat een groeipad van relatief extra banen zoals in het 

verleden niet meer goed mogelijk is. Extra groei zal in de toekomst voor een relatief groter deel 

leunen op toename van de arbeidsproductiviteit, hetgeen meer innovatie, kennis en kwaliteit 

inhoudt.  

Opvallend is dat het niveau van de arbeidsproductiviteit van de grootstedelijke regio’s met 54 euro 

per gewerkt uur fors hoger is dan dat van de EU als geheel (40 euro per gewerkt uur). Dit is een uiting 

van agglomeratievoordeel. De ruimtelijke concentratie van economische activiteit in steden leidt niet 

alleen tot productievere werkzame personen, maar ook tot extra concurrentie en schaarste. Arbeid, 

grond, woningen, kantoren, kennis zijn gewild in grootstedelijke agglomeraties en daardoor meer 

waard. Dit wordt weerspiegeld in een hogere arbeidsproductiviteit en hoger brp per hoofd van de 

bevolking.  

De grootstedelijke regio’s met de hoogste arbeidsproductiviteit zijn Parijs, Stockholm, Kopenhagen, 

München en Londen. Voor Parijs en Londen geldt dat de schaal en de rol als leidende hoofdsteden 

bepalend is; deze twee steden herbergen de meeste hoofdkantoren. Voor Stockholm, Kopenhagen 

en München geldt dat zij een hoogwaardige en hoogproductieve economie kennen.  

Figuur 2.9: Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar groei van 
de arbeidsproductiviteit, 1996-2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
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Figuur 2.10: Ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit van de Randstad, totaal van grootstedelijke 
regio’s en de EU28, 1995 = 100 

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  

Figuur 2.11: Grootstedelijke regio’s naar arbeidsproductiviteit, 2016, euro per uur  

 

Bron: Eurostat, CBS/bewerking NEO  
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2.4 Bevolking 
 

De Randstad is met 8,1 miljoen inwoners de vierde stedelijke regio in Europa. De bevolkingsgroei in 

de Randstad is relatief stabiel. Het varieert van 0,5 procent in de periode 2001-08 tot 0,7 procent in 

de periode 1996-2000 en de recente jaren 2014-16. Hoewel dit geen hoog groeicijfer lijkt, betekent 

het in absolute termen veel. In 1996 had de bevolking van de Randstad 7,1 miljoen inwoners; in ruim 

20 jaar tijd is de bevolking van de Randstad met één miljoen inwoners toegenomen. Voor heel 

Nederland ligt dat aantal op 1,5 miljoen. Deze verhouding geeft aan dat de nationale bevolkingsgroei 

per saldo voor circa twee-derde op de Randstad was gericht. Over de gehele periode ligt de 

bevolkingsgroei van de Randstad hoger dan Nederland.  

Tabel 2.5 Bevolking naar regio (x 1000), jaargemiddelde 2016, en gemiddelde jaarlijkse groei per 
periode, 1995-2016 

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

    % %   

Londen 12.851 1,0 0,8 0,9 1,3 1,4 1,3 

Parijs 12.132 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 

Roergebied 11.704 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,8 1,2 

Randstad 8.116 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 

Milaan 7.795 0,6 0,2 0,7 0,8 0,3 0,1 

Vlaamse Ruit 4.968 0,6 0,2 0,7 1,0 0,7 0,7 

Madrid 6.429 1,1 1,0 2,0 0,4 0,2 0,5 

Frankfurt 4.016 0,4 0,2 0,2 0,5 1,4 1,8 

München 2.887 0,9 0,2 0,9 1,2 1,6 2,1 

Berlijn 5.267 0,3 0,0 0,1 0,2 1,4 1,8 

Barcelona 5.443 0,7 0,3 1,6 0,1 -0,1 0,2 

Rome 4.346 0,7 -0,2 0,7 1,4 1,1 0,1 

Stockholm 2.257 1,3 1,1 1,0 1,8 1,7 1,9 

Hamburg 3.272 0,4 0,4 0,4 0,2 1,1 1,5 

Kopenhagen 2.007 0,6 0,4 0,4 1,0 1,2 1,3 

Wenen 2.513 0,9 0,3 1,0 0,9 1,7 1,9 

Manchester 2.774 0,5 0,1 0,6 0,7 0,7 0,7 

Helsinki 1.627 1,1 1,3 0,9 1,1 1,1 0,9 

Warschau 3.397 0,6 0,8 0,4 0,8 0,6 0,5 

Praag 2.607 0,6 -0,2 0,7 0,9 0,9 0,9 

        

Stedelijke regio's 106.407 0,6 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9 

        

Nederland 17.024 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 

        

EU28 511.486 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

        

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Deze urbanisatie is algemeen. De bevolking van het totaal van de grootstedelijke regio’s in Europa 

neemt sneller toe dan dat van de EU28. De groei van de agglomeraties gaat gepaard met een trage 

groei dan wel krimp in andere regio’s in Europa. Anders dan de Randstad, waar de groei weinig 

varieerde (van gemiddeld 0,5 en 0,7 procent per periode), hebben andere grootstedelijke regio’s in 

Europa een versnelling van de bevolkingsgroei doorgemaakt. Het totaal van de grootstedelijke regio’s 

laat een toename van de bevolkingsgroei zien van 0,4 procent per jaar in de eerste periode tot 0,8 

procent in de meest recente periode. Het zijn met name de Duitse steden (op het Roergebied na 

waar de bevolking in recente jaren kromp), Wenen, Stockholm, Londen en Manchester waar de 

grootste toename van de bevolking plaatsvond, mede als gevolg van toegenomen immigratie. Met 

een betrekkelijk constante bevolkingsgroei is de positie van de Randstad op de ranglijst gedaald. Een 

gemiddelde toename van 0,7 procent per jaar was in 1995-2000 goed voor plaats in de Top 5, in 

recente jaren is dezelfde toename goed voor een dertiende plaats op de ranglijst.  

Per saldo ontwikkelt de bevolking van de Randstad zich min of meer vergelijkbaar met het 

gemiddelde van de Europese grootstedelijke regio’s. Indien de bevolkingsomvang van 1995 als 

uitgangspunt wordt genomen en op 100 wordt gesteld, liggen beide indices in 2016 op 114 (figuur 

2.13).  

Figuur 2.12 Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar groei 
van de bevolking 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.13 Ontwikkeling van de bevolking van de Randstad, totaal van grootstedelijke regio’s en de 
EU28, 1995 = 100 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 

Figuur 2.14 Grootstedelijke regio’s naar gemiddelde groei van de bevolking over de periode 2014-
2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.5 Bruto regionaal product per hoofd van de bevolking  
 
De Randstad neemt met een absoluut bruto regionaal product (brp) per hoofd van de bevolking van 

45 duizend euro in 2016 een gemiddelde positie in de ranglijst van Europese grootstedelijke regio’s 

in, namelijk negende. De Top-5 wordt gevormd door Stockholm, Londen, München, Kopenhagen en 

Parijs. Met 45 duizend euro per jaar ligt het brp per hoofd van de bevolking van de Randstad op het 

niveau van het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s. Met het robuuste herstel van de economie 

en de relatief beperkte bevolkingsgroei van de Randstad in recente jaren, is de groei van het brp per 

hoofd van de bevolking in de Randstad relatief hoog met een goede positie in de subtop van 

Europese grootstedelijke regio’s en zelfs een (voorlopige) vijfde positie in 2016. De richting is echter 

duidelijk. De Randstedelijke economie heeft de jaren van economische stagnatie tussen 2008 en 

2014 achter zich gelaten. Opgemerkt wordt dat de Randstad nu een relatieve ‘hausse’ doormaakt, 

die eerder optrad in voorgaande toppen van hoogconjunctuur rond 1997 en 2006.  

Tabel 2.6 Bruto regionaal product per inwoner, 2016 (in 1000 euro, prijzen 2015) en gemiddelde 
jaarlijkse groei naar regio en periode  

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

 1000 euro % % % % % % 

Londen 61 1,8 3,6 1,5 0,2 2,3 1,8 

Parijs 56 1,5 3,1 1,6 0,2 0,9 1,2 

Roergebied 38 1,0 1,3 1,7 0,0 0,2 -0,1 

Randstad 45 1,5 4,0 1,5 -1,1 1,8 1,8 

Milaan 38 0,3 1,9 0,6 -2,1 1,0 1,1 

Vlaamse Ruit 45 1,1 2,7 1,3 -0,5 0,9 0,4 

Madrid 33 1,6 4,2 1,5 -1,4 3,1 3,4 

Frankfurt 49 0,8 2,8 0,8 -0,6 -0,1 -0,5 

München 61 1,1 3,7 0,3 0,3 0,9 0,6 

Berlijn 32 1,0 1,1 1,0 0,9 0,8 0,4 

Barcelona 28 1,3 3,9 1,2 -2,0 2,9 3,2 

Rome 35 -0,1 1,8 0,8 -3,1 -0,7 0,4 

Stockholm 66 2,2 4,6 1,8 0,3 2,7 2,3 

Hamburg 45 0,8 2,2 1,0 -0,1 -0,3 -0,3 

Kopenhagen 59 1,3 3,0 0,9 0,2 1,7 0,5 

Wenen 44 0,5 2,3 0,9 -0,9 -1,1 -0,9 

Manchester 34 1,4 2,8 1,8 -0,3 1,1 0,1 

Helsinki 50 1,9 7,2 2,2 -1,8 -0,9 0,4 

Warschau 23 4,0 4,9 4,0 3,4 3,6 3,3 

Praag 23 2,7 4,4 4,7 -1,7 1,9 1,0 

        

Stedelijke regio's 44 1,3 2,9 1,4 -0,4 1,3 1,2 

        

Nederland 41 1,5 3,7 1,5 -0,8 1,4 1,7 

        

EU28 29 1,4 2,8 1,7 -0,4 1,6 1,5 

        

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Niettemin is de absolute en relatieve toename van het brp per hoofd van de bevolking in de 

Randstad over de jaren 2014-2016 (1,8 procent) trager dan over de succesperiode 1996-2000 (4 

procent). Toen was het groeiverschil met het totaal van grootstedelijke regio’s over meer jaren ruim 

één procent; over de jaren 2014-2016 is dat een half procent. Voor de relatieve positie maakt dat 

geen verschil; elders in Europa zijn de groeicijfers eveneens gematigder.  

Per saldo kromp het brp per hoofd van de bevolking in de Randstad over de jaren 2009-2013 (-1,1 

procent per jaar). Na 2014 groeit het weer en wat sneller dan dat van de grootstedelijke regio’s als 

geheel.  

 
Figuur 2.15: Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar groei 
van het bruto regionaal product per hoofd van de bevolking, 1996-2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.16: Ontwikkeling van het bruto regionaal product per hoofd van de bevolking van de 
Randstad, totaal van grootstedelijke regio’s en de EU28, 1995 = 100 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.17: Grootstedelijke regio’s naar bruto regionaal product per hoofd van de bevolking, 2016, 
1000 euro (prijzen 2015) 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.18: Grootstedelijke regio’s naar gemiddelde groei van het bruto regionaal product per hoofd 
van de bevolking over de periode 2014-2016 

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.6 Bevolking naar leeftijd  
 
De Randstad heeft een relatief jonge bevolking. Het aandeel jongeren (de leeftijdsgroep 0 tot en met 
14 jaar) in de gehele bevolking lag in 2015 op 17 procent, hetgeen iets hoger is dan het gemiddelde 
voor de Europese grootstedelijke regio’s (16 procent).  Het aandeel senioren (75 jaar en ouder) is 
twee procent lager dan dat gemiddelde. Per saldo is het aandeel van de bevolking in de leeftijd 15-74 
in de totale bevolking, het potentiële arbeidsaanbod, in de Randstad met 76 procent wat hoger dan 
gemiddeld in 2015. Op lange termijn, namelijk van 2000-2015, is er per saldo sprake van vergrijzing. 
In de Randstad verloopt dat trager dan in andere grootstedelijke regio’s. Het aandeel jongeren in de 
totale bevolking nam weliswaar met 2 procent af, maar het aandeel 15-74 nam nog toe in de 
Randstad, waar dat elders in Europa afnam tussen 2000 en 2015. Het aandeel senioren nam met één 
procent toe in Randstad; elders in Europa nam het daarentegen met 2 procent toe.  
 
Tabel 2.7 Bevolking naar leeftijd, 2015 naar grootstedelijke regio (NUTS 2), leeftijdsgroepen als 
aandeel van de totale bevolking, 2015, en verandering 2000-2015 in procentpunt  

 Totaal 0-14 15-74 75+ 0-14 15-74 75+ 

        

 x 1000  Aandeel 2015, %  2000-15, % punt 

Londen 19.282 19 74 7 0 0 0 

Parijs 12.094 20 73 7 0 -1 1 

Roergebied 15.708 13 76 11 -3 -1 4 

Randstad 8.056 17 76 7 -2 1 1 

Milaan 10.005 14 75 11 1 -5 3 

Vlaamse Ruit 5.587 17 74 9 0 -2 1 

Madrid 6.399 16 76 8 2 -4 2 

Frankfurt 3.893 14 76 10 -1 -1 3 

München 4.554 14 77 9 -2 -1 2 

Berlijn 5.966 13 77 10 -1 -4 4 

Barcelona 7.396 16 75 9 2 -4 2 

Rome 5.890 14 76 10 0 -3 3 

Stockholm 2.215 19 75 7 0 1 -1 

Hamburg 6.309 13 76 11 -2 -1 3 

Kopenhagen 2.602 17 76 7 1 -1 1 

Wenen 3.459 15 77 8 -1 1 1 

Manchester 2.755 19 74 7 -1 1 0 

Helsinki 1.612 17 77 6 -2 0 1 

Warschau 5.382 16 77 8 -3 0 2 

Praag 2.584 16 77 7 1 -1 0 

        

Stedelijke regio's 131.750 16 75 9 -1 -1 2 

        

Nederland 16.940 17 76 8 -2 0 2 

        

EU28 509.394 16 75 9 -2 -1 2 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Indien de som van de verandering van het aandeel jongeren en het aandeel senioren in de bevolking 
wordt beschouwd (figuur 2.22) is zichtbaar dat de Randstad een gemiddelde netto vergrijzing heeft. 
Het Roergebied heeft de hoogste netto vergrijzing (flinke toename 75+ en afname 0 tot en met 14 
jaar). Andere Duitse steden, en Warschau, hebben eveneens een hoge netto vergrijzing laten zien 
over de jaren 2000-2015. Stockholm, Praag en Barcelona zijn de enige grootstedelijke regio’s met een 
netto verjonging van de bevolking.  
 
Figuur 2.19 Grootstedelijke regio’s naar aandeel van de leeftijdsgroep 15-74 in de totale bevolking, 
2015 

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.20 Grootstedelijke regio’s naar aandeel van de leeftijdsgroep 0-14 in de totale bevolking, 
2015 

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.21 Grootstedelijke regio’s naar aandeel van de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder in de totale 
bevolking, 2015 

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.22 Ontwikkeling netto vergrijzing (optelling van verandering aandeel 0-14 jaar en 
verandering aandeel 75+ in de totale bevolking) over de periode 2000-2015 

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.7 Beroepsbevolking, werkloosheid en opleiding 
 

2.7.1 Participatie 
 
De bruto participatiegraad, het aantal werkenden en werklozen als percentage van de bevolking 15-

74 jaar in de Randstad kwam in 2015 op 70 procent uit. Dat cijfer is hoger dan gemiddeld; voor de 

grootstedelijke regio’s in totaal is het 67 procent. Met deze 70 procent staat de Randstad in 2015 

met een achtste plaats in de subtop van de Europese grootstedelijke regio’s (figuur 2.23, figuur 2.25). 

Bij dit cijfer past de kanttekening dat de bruto participatie slechts voor een deel een indruk geeft van 

de mate waarin mensen op de arbeidsmarkt participeren. Nederland heeft namelijk relatief veel 

banen met een werkweek van minder dan 40 uur. Onder de werkenden in Nederland bestaat een 

aanzienlijke reserve in de vorm van beschikbare uren, hetgeen niet tot uitdrukking wordt gebracht 

met de bruto participatiegraad. Daar staat tegenover dat deze uren voor andere activiteiten als 

huishouden en vrijwilligerswerk worden besteed. Dat heeft ook maatschappelijk nut.  

Tabel 2.8: Bruto participatiegraad (werkende en werkloze personen als percentage van de bevolking 
15-74 jaar) naar grootstedelijke regio, 2000-2015, en verandering in procentpunten per deelperiode 

 2000 2008 2013 2014 2015 2000-08 2008-15 

        
 % % % % % procentpunt 

Londen 69 70 71 71 71 1 1 

Parijs 66 66 66 65 65 0 0 

Roergebied 59 64 64 65 65 5 1 

Randstad 67 71 71 70 70 4 -1 

Milaan 56 60 61 62 62 4 1 

Madrid 58 70 70 69 70 12 0 

Barcelona 61 69 69 69 68 9 -1 

Berlijn 64 67 68 68 68 2 1 

Vlaamse Ruit 58 62 62 62 62 3 0 

Frankfurt 63 67 68 67 68 3 1 

Rome 53 57 58 59 59 3 2 

Warschau 62 65 64 68 71 3 6 

München 67 69 71 72 72 1 3 

Manchester 66 67 66 68 67 1 1 

Praag 66 66 67 67 67 0 1 

Wenen 65 64 65 65 65 -1 1 

Stockholm 72 75 76 76 76 3 2 

Kopenhagen 69 73 70 70 70 4 -3 

Helsinki 74 73 70 70 70 -1 -3 

Hamburg 63 66 67 68 68 3 2 

        
Stedelijke regio's 63 66 67 67 67 3 1 

        
Nederland 66 70 70 70 69 4 -1 

        
EU28 60 63 63 64 64 3 1 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Los van deze kanttekening valt op dat de arbeidsparticipatie in de Randstad is afgenomen. Eerder 

had de Randstad een positie in de Top 5 van Europa. Deze positie is ingeleverd. De oorzaak daarvan 

ligt in ontmoediging door de zwakke vraag naar arbeid als gevolg van stagnerende economie tussen 

2008 en 2014. In 2008 lag de participatie in de Randstad nog op 71 procent. Met de bruto 

participatie is de Randstad dus absoluut en relatief teruggevallen. De verwachting is dat met de 

huidige aantrekkende economie mensen weer worden aangemoedigd een baan te zoeken, maar 

vooralsnog is de extra vraag voor een groot deel in extra productiviteit gaan zitten en moet de 

arbeidsvraag nog aantrekken.  

Op lange termijn is zichtbaar dat de arbeidsparticipatie in de Randstad al vanaf 2008 niet meer 

toeneemt zoals daarvoor en naar het Europese gemiddelde beweegt. De toename voor 2008 is nog 

het resultaat van het beleid gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie  door middel van 

flexibele, parttime banen en gematigde loongroei. Dit beleid lijkt uitgewerkt. Dat beleid is voordelig 

voor participatie, de kostenstructuur, exportpositie en winstgroei van bedrijven. Echter, datzelfde 

beleid is nadelig voor binnenlandse bestedingen en innovatie.  

Extra groei zal niet meer uit extra flex- en parttime komen, maar uit extra opleiding en innovatie. Dat 

leidt evenzo goed tot een betere concurrentiekracht van regionale economieën, tot uiting komend in 

een sterkere export en winstpositie, maar tevens tot hogere binnenlandse bestedingen. Voor de 

concurrentiekracht van regio’s betekent dat aanhoudende aandacht voor scholing en innovatie.  

Figuur 2.23: Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar hoogte 
van de bruto participatiegraad, 1999-2015 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.24: Ontwikkeling van de bruto participatiegraad van de Randstad, totaal van de 
grootstedelijke regio’s en de EU28, 1999-2015 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.25: Grootstedelijke regio’s naar bruto participatiegraad, 2015 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.7.2 Onderwijsniveau   
 
Tabel 2.9: Beroepsbevolking naar opleidingsniveau naar grootstedelijke regio, 2015, en verandering 
in procentpunten per deelperiode 2000-2015 

 laag midden hoog laag midden hoog 

       

 Aandeel 2015, % Verandering aandeel 2000-2015 

Londen 14 37 49 -5 -6 11 

Parijs 18 34 48 -6 -1 7 

Roergebied 16 58 26 -2 -1 3 

Randstad 22 40 39 -3 -1 4 

Milaan 31 48 21 -5 1 4 

Madrid 26 25 48 -5 -2 7 

Barcelona 37 23 40 -6 -2 8 

Berlijn 11 55 34 -3 0 2 

Vlaamse Ruit 18 38 44 -4 -1 5 

Frankfurt 15 52 33 -2 -3 5 

Rome 25 49 26 -4 0 4 

Warschau 6 53 41 -2 -9 11 

München 11 53 36 -3 -2 5 

Manchester 17 43 40 -8 -3 11 

Praag 3 65 32 -2 -7 9 

Wenen 14 49 37 -4 -3 7 

Stockholm 13 40 47 -2 -5 8 

Kopenhagen 19 41 41 -7 0 6 

Helsinki 12 39 49 -5 -2 7 

Hamburg 13 60 27 -3 -1 4 

       

Stedelijke regio's 18 44 38 -4 -2 6 

       

Nederland 23 42 35 -3 0 3 

       

EU28 20 48 32 -5 -1 6 

Bron: Eurostat/bewerking NEO Observatory 
 

Het scholingsniveau van de beroepsbevolking Randstad heeft een profiel dat neigt naar beneden het 

gemiddelde van de grootstedelijke regio’s. Het aandeel lager opgeleiden in de Randstad was in 2015 

hoger dan het gemiddelde voor alle regio’s, namelijk 22 procent tegen 18 procent. Het aantal 

middelbaar opgeleiden is daarentegen lager en het aandeel hoger opgeleiden is in de Randstad een 

procent hoger dan gemiddeld. Deze ene procent wordt als marginaal beschouwd. Indien de 

verandering over de periode 2008-2015 wordt beschouwd, valt op dat het aandeel hoger opgeleiden 

vier procentpunten is toegenomen, minder dan het gemiddelde van alle grootstedelijke regio’s.  

De Randstad heeft een middelmatige positie als het om het aandeel hoger opgeleiden gaat; de 

Randstad staat elfde op de ranglijst. Tevens is de Randstad na 2008 naar het gemiddelde van de 

Europese stedelijke regio’s toegegroeid, waar het eerder er nog boven lag. In de andere 

grootstedelijke regio’s ligt het aandeel hoger opgeleiden op een hoger niveau en neemt het sneller 

toe. De concurrentiepositie van de Randstad slijt op dit punt naar het gemiddelde.  
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De verdeling naar opleidingsniveau laat een opvallend kenmerk van het groeipad van de Randstad 

zien. Eerder bleek dat het brp van de Randstad tussen 1995 en 2000 relatief snel groeide. Die groei 

werd gerealiseerd met een middelmatig aandeel hoger opgeleiden. Dat hoge groeipad was 

gebaseerd op binnenlandse bestedingen op basis van ruime kredietverlening en snel stijgende prijzen 

op de woningmarkt en de snelle toename van flex- en parttime banen destijds, hetgeen positief op 

het vertrouwen en de toekomstverwachtingen doorwerkte. Ten opzichte van het aandeel hoger 

opgeleiden had de Randstad destijds een relatief hoge economische groei. Dit groeipad kan niet 

herhaald worden, omdat de omstandigheden en achtergrond van dat groeipad zijn gewijzigd.   

Andere grootstedelijke regio’s laten hogere aandelen hoger opgeleiden zien, en ook met schaal. 

Londen en Parijs hebben absoluut en relatief veel meer hoger opgeleiden dan de Randstad. Kleinere, 

maar evenzeer succesvolle steden als Stockholm en Kopenhagen hebben eveneens relatief meer 

hoger opgeleiden.  

 
Figuur 2.26: Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar aandeel 
hoger opgeleiden in de beroepsbevolking, 1999-2015 

 

Bron: Eurostat/bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.27: Ontwikkeling van het aandeel hoger opgeleiden van de Randstad, totaal van de 
grootstedelijke regio’s en de EU28, 1999-2015, 1999 = 100 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 

Figuur 2.28 Grootstedelijke regio’s naar aandeel hoger opgeleiden in de beroepsbevolking, 2015 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.7.3 Werkloosheid  
 
De werkloosheid in de Randstad kwam in 2015 op 7,1 procent van de beroepsbevolking. Dat is een 

relatief gunstig cijfer. In andere grote steden, met name Barcelona en Madrid kwam deze op een 

zeer hoog cijfer uit. Parijs en Rome hebben weliswaar gematigder, maar niettemin hoge 

werkloosheidcijfers van 10-12 procent. Kortom, met werkloosheid bevindt de Randstad zich de 

afgelopen jaren in de middenmoot van de Europese steden. Dit is een teruggang ten opzichte van 

2012. Tot dat jaar had de Randstad een positie in Top-5 dan wel de subtop van Europa. Het eerder 

genoemde arbeidsmarkt beleid gericht op toenemende participatie lag daaraan te grondslag. De 

jaren van zwakke arbeidsvraag tussen 2008 en 2014 leidden behalve tot een licht dalende 

participatie tot toenemende werkloosheid. Deze toename was niet alleen absoluut (van 3,5 procent 

in 2000 naar 7,1 procent van de beroepsbevolking in 2015), maar ook relatief. Over de jaren bezien is 

de werkloosheid van de Randstad naar het gemiddelde van de Europese grootstedelijke regio’s 

gegroeid.  

Tabel 2.10: Werkloosheid (werkloze personen als percentage van de beroepsbevolking 15-74 jaar) 
naar grootstedelijke regio, 2000-2015, en verandering in procentpunten per deelperiode   

 2000 2008 2013 2014 2015 2000-08 2008-15 

        

 % % % % % procentpunt 

Londen 4,9 5,7 7,1 5,8 5,1 0,8 -0,7 

Parijs 8,7 6,9 9,0 9,7 9,6 -1,8 2,7 

Roergebied 6,6 7,4 6,0 5,7 5,3 0,9 -2,1 

Randstad 3,5 3,7 7,6 7,7 7,1 0,2 3,4 

Milaan 4,4 3,7 8,0 8,2 7,9 -0,7 4,2 

Madrid 11,6 8,6 19,8 18,7 17,1 -3,0 8,4 

Barcelona 8,8 8,9 23,1 20,3 18,6 0,1 9,7 

Berlijn 15,3 13,6 9,1 8,5 7,9 -1,7 -5,6 

Vlaamse Ruit 5,6 6,5 8,1 7,9 7,8 0,8 1,3 

Frankfurt 5,2 6,1 4,3 4,5 4,1 1,0 -2,0 

Rome 11,7 7,5 12,0 12,5 11,8 -4,2 4,4 

Warschau 13,3 6,0 8,0 7,2 6,4 -7,3 0,5 

München 3,0 3,4 2,5 2,5 2,6 0,4 -0,7 

Manchester 5,1 7,6 9,4 7,9 6,5 2,5 -1,1 

Praag 5,6 2,2 4,2 3,8 3,1 -3,4 0,9 

Wenen 5,9 5,5 7,2 7,7 8,0 -0,3 2,5 

Stockholm 3,2 5,2 6,9 7,1 7,0 2,0 1,8 

Kopenhagen 4,7 3,6 7,2 6,9 6,4 -1,2 2,9 

Helsinki 7,0 4,8 6,7 7,3 8,0 -2,3 3,3 

Hamburg 6,8 6,8 4,7 4,5 4,0 0,0 -2,7 

        

Stedelijke regio's 7,1 6,5 8,8 8,3 7,7 -0,6 1,3 

        

Nederland 3,4 3,7 7,3 7,4 6,9 0,3 3,2 

        

EU28 9,2 7,0 10,9 10,2 9,4 -2,2 2,4 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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De werkloosheid is nu het laagst in München, Praag, Hamburg, Frankfurt en Londen. Opvallend is dat 

Londen en Parijs, de leidende grote steden in Europa, sterk afwijkende werkloosheidcijfers kennen. 

In Parijs is deze tegen de 10 procent, in Londen ruim vijf. In Berlijn is de werkloosheid tussen 2000 en 

2015 bijna gehalveerd, namelijk van ruim 15 naar bijna 8 procent van de beroepsbevolking in 2015. 

Op Berlijn na hebben alle Duitse grootstedelijke regio’s een lage werkloosheid.  

Figuur 2.29: Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar  
werkloosheid, 1999-2015 (nb een hoge positie duidt op een lage werkloosheid)  

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.30: Ontwikkeling van de werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking van de 
Randstad, totaal van de grootstedelijke regio’s en de EU28, 1999-2015 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.31: Grootstedelijke regio’s naar werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking, 2015 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.8 Kenniseconomie  
 

2.8.1 Research & Development 
De Randstad heeft een toenemende R&D intensiteit (uitgaven aan research & development als 
percentage van het bruto regionaal product). In 2014, het laatste jaar waarover cijfers beschikbaar 
zijn, is deze op 2 procent van het brp gekomen. De registratie van R&D door het CBS is met ingang 
van 2011 gewijzigd1. Dit leidt tot een eenmalige sprong van het niveau van R&D, maar na 2010 is de 
trend opwaarts. Echter, het is een sprong van de achterhoede naar een positie onder het gemiddelde 
van de grootstedelijke regio’s. De R&D quote van de Randstad ligt in 2014 met 2 procent onder het 
gemiddelde van 2,2 procent van de Europese grootstedelijke regio’s.  
 
 
Tabel 2.11: Research & Development als percentage van het brp naar grootstedelijke regio, 2000-
2014, en verandering in procentpunten in de periode 2000-2008 en 2008-2014 

 2000 2008 2014 2000-‘08 2008-‘14 

      

 % % % procentpunt procentpunt 

Londen 1,5 1,6 1,6 0,1 0,0 

Parijs 3,2 2,8 2,9 -0,4 0,2 

Roergebied 1,8 1,8 1,9 0,0 0,1 

Randstad 1,6 1,5 2,0 -0,1 0,5 

Milaan 1,1 1,1 1,3 0,1 0,2 

Madrid 1,5 1,9 1,7 0,4 -0,2 

Barcelona 1,0 1,6 1,5 0,5 -0,1 

Berlijn 2,8 2,5 2,9 -0,3 0,3 

Vlaamse Ruit 1,9 1,9 2,3 0,0 0,4 

Frankfurt 2,8 3,1 3,1 0,3 0,0 

Rome 1,7 1,6 1,7 -0,1 0,0 

Warschau 1,4 1,2 1,7 -0,2 0,5 

München 4,4 4,3 4,2 -0,1 -0,1 

Manchester 0,9 1,0 0,9 0,1 -0,1 

Praag 2,1 1,9 2,6 -0,1 0,6 

Wenen 2,3 2,8 2,8 0,5 0,0 

Stockholm 3,6 4,0 3,6 0,4 -0,4 

Kopenhagen 3,8 4,4 3,9 0,7 -0,5 

Helsinki 4,1 4,0 3,7 -0,1 -0,3 

Hamburg 1,2 1,5 1,8 0,3 0,3 

      

Stedelijke regio's 2,1 2,1 2,2 0,0 0,1 

      

Nederland 1,8 1,6 2,0 -0,2 0,4 

      

EU28 1,8 1,8 2,0 0,1 0,2 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
 

                                                           
1 Zie voor een toelichting De Staat van Nederland Innovatieland, 2013, Den Haag/Delft: HCSS en TNO, p 48 
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In andere grote steden is de R&D intensiteit aanzienlijk hoger. In vier steden is deze hoger dan vier 
procent, namelijk München, Kopenhagen, Helsinki en Stockholm. Op Helsinki na hebben deze steden 
ook een hoge groei van het brp; dit suggereert dat de relatief hogere uitgaven aan R&D 
samenhangen met een hoger groeicijfer van het brp. Om tot de subtop te horen dient de R&D 
intensiteit van de Randstad minstens een half procent toe nemen, maar meer is gebruikelijk: 3-4 
procent van het brp is gebruikelijk. Voor de toekomstige groei van de Randstad is dit een 
voorwaarde.  
 
Figuur 2.32: Jaarlijkse positie van de Randstad op de ranglijst van grootstedelijke regio’s naar  
uitgaven aan Research & Development als percentage van het brp (R&D intensiteit), 2000-2014  

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.33: Ontwikkeling van de R&D intensiteit, totaal van de grootstedelijke regio’s en de EU28, 
2000-2015 

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.34: Grootstedelijke regio’s naar R&D intensiteit, 2015 

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.8.2 Handelsmerken en eigendom productontwerp 
 
Met betrekking tot gedeponeerde handelsmerken en aanvragen voor eigendom op ontwerp 
(community design applications), heeft de Randstad een vergelijkbare positie als R&D. Het aantal 
gedeponeerde handelsmerken per miljoen werkzame personen kwam in de Randstad in 2015 op 
bijna 600. Dat is onder het gemiddelde voor alle grootstedelijke regio’s. Het is een positie onder in de 
middenmoot, vlak tegen de achterhoede aan.  
 
Steden als München, Londen en Kopenhagen, aangevuld met Barcelona en Hamburg, vormen de 
Top-5. De eerste drie hebben ook een hoge groei van het brp. Met aanvragen op eigendom op 
ontwerp verschijnt eenzelfde beeld. De Randstad heeft ook op dit onderdeel een positie onder in de 
middenmoot, terwijl de steden waar de R&D uitgaven hoog zijn, ook het aantal aanvragen op 
productontwerp hoger is. De hoge R&D-intensiteit in deze regio’s hangt samen met een succesvolle 
producten, waarvoor handelsmerken worden gedeponeerd en eigendom op ontwerp wordt 
genomen.  
 
Tabel 2.12: Deponering van handelsmerken en eigendom op productontwerp, aantal per miljoen 
werkzame personen, 2008, en gemiddelde jaarlijkse groei 2008-2015  

 Trademarks   Community design applications 

 Aantal per 2008-15 2013-15  Aantal per 2008-15 2013-15 

 mln wp, 2015 % %  mln wp, 2015 % % 

Londen 1115 5,2 6,3  122 2 -1 

Parijs 605 4,0 6,6  90 -0,4 -9,9 

Roergebied 638 1,7 -0,3  109 -2,7 -1,2 

Randstad 598 5,3 8,1  84 -2,6 -0,1 

Milaan 698 2,1 6,5  127 -0,4 1,2 

Madrid 615 4,9 1,3  43 5,0 -3,8 

Barcelona 1050 6,6 3,6  106 -1,5 -6,5 

Berlijn 616 8,6 2,8  63 3,1 12,7 

Vlaamse Ruit 578 6,8 11,4  85 2,1 -2,6 

Frankfurt 561 2,0 -0,3  71 0,9 2,2 

Rome 405 8,6 9,1  44 7,8 -2,0 

Warschau 669 15,8 9,9  168 16,2 12,1 

München 1283 3,3 1,1  196 -0,1 0,4 

Manchester 326 2,6 3,6  32 -1,7 0,4 

Praag 319 11,9 4,8  52 4,4 -5,4 

Wenen 897 3,1 -6,3  86 -0,2 -12,2 

Stockholm 1059 9,2 11,1  136 0,9 -5,8 

Kopenhagen 766 6,7 8,4  191 2,6 10,9 

Helsinki 909 7,6 9,1  163 -0,1 -8,6 

Hamburg 1005 3,4 -2,4  118 0,5 -0,7 

        

Stedelijke regio's 735 4,9 4,4  101 0,7 -1,5 

        

Nederland 516 5,2 7,9  86 -1,5 -3,9 

        

EU28 390 5,7 4,5  65 1,9 -2,6 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.35 Grootstedelijke regio’s naar aantal gedeponeerde handelsmerken per miljoen werkzame 
personen, 2015.  

 
Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.36 Grootstedelijke regio’s naar aantal aanvragen eigendom productontwerp per miljoen 
werkzame personen, 2015.  

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.8.3 Hoogwaardige industrie en diensten 
 
De Randstad staat met het aandeel van de high- en mediumtechnologische industrie als aandeel van 

de totale werkgelegenheid op de laatste plaats van de twintig grootstedelijke regio’s. De Randstad 

telt 74 duizend banen in deze sector, hetgeen aan de bescheiden kant is. Opvallend is dat Stockholm 

op de één na laatste plaats staat; een hoog aandeel van hoog- en medium technologische industrie is 

kennelijk niet noodzakelijk voor een hoog groeicijfer van het brp. De grootstedelijke regio’s met een 

hoog aandeel in deze sector zijn München, Milaan, Frankfurt, Roergebied en Praag.  

Voor de kennisintensieve technologische diensten is het beeld voor de Randstad beter. Met deze 

sector heeft de Randstad een gemiddelde positie. De steden met de hoogste aandelen zijn Madrid, 

Helsinki, Stockholm, Parijs en Praag. Hoewel de aandelen van hoog- en medium technologische 

 
Tabel 2.13: Werkgelegenheid in high- en medium technologische industrie en kennisintensieve 
technologische diensten naar grootstedelijke regio, in 1000 werkzame personen 2016, als percentage 
van de totale werkgelegenheid en verandering van dat aandeel over de periode 2008-2016 

 High- medium tech industrie  Kennis int. Tech diensten  

        

 x 1000 Aandeel Aandeel  x 1000 Aandeel Aandeel 

  % punt 2009-16   % punt 2009-16 

Londen 267 2,7 0,1  564 5,8 0,6 

Parijs 167 3,2 -1,2  322 6,1 -0,5 

Roergebied 577 7,6 -1,0  192 2,5 0,0 

Randstad 74 1,8 0,0  176 4,3 0,2 

Milaan 410 9,5 0,5  132 3,1 0,1 

Vlaamse Ruit 112 4,8 -0,7  96 4,1 0,0 

Madrid 76 2,7 -0,2  221 7,8 1,5 

Frankfurt 168 8,4 -1,0  71 3,5 -0,9 

München 309 12,3 0,9  112 4,5 -0,9 

Berlijn 128 4,3 -0,6  121 4,1 0,2 

Barcelona 220 6,9 -0,4  98 3,1 0,1 

Rome 57 2,5 -0,8  128 5,5 -0,2 

Stockholm 29 2,4 -0,2  83 7,0 -0,6 

Hamburg 194 6,1 -0,2  77 2,4 -0,2 

Kopenhagen 62 4,6 0,2  73 5,5 0,5 

Wenen 67 4,1 0,4  77 4,7 0,6 

Manchester 42 3,2 -0,1  43 3,3 0,7 

Helsinki 36 4,5 -0,7  63 7,8 0,3 

Warschau 87 3,6 -0,3  105 4,3 -0,2 

Praag 100 7,6 0,3  78 5,9 1,1 

        

Stedelijke regio's 3182 5,1 -0,3  2831 4,5 0,1 

        

Nederland 245 2,9 0,2  286 3,4 0,1 

        

EU28 12999 5,8 0,2  6507 2,9 0,3 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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industrie in de Randstad gemiddeld tot achterblijvend zijn, is de betekenis ervan in die zin beperkt, 

dat er geen samenhang is met groei van het brp. Dit geldt echter algemeen; in individuele gevallen 

zijn er grootstedelijke regio’s die met hoog- en medium technologische industrie dan wel 

kennisintensieve technologische diensten hun geld verdienen.  

Figuur 2.37 Grootstedelijke regio’s naar aandeel high- en medium technologische industrie in de 
totale werkgelegenheid, 2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
 
Figuur 2.38 Grootstedelijke regio’s naar aandeel kennisintensieve technologische diensten in de 
totale werkgelegenheid, 2016 

 

Bron: Eurostat, CBS/Bewerking NEO Observatory 
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2.8.4 Internationaal studeren   
 

De Randstad telt 142,7 duizend universitaire studenten in 2014, waarvan 17,2 duizend buitenlandse 

studenten. Het aantal studenten per 1000 inwoners is 17,6 en is relatief laag in vergelijking met de 

Europese stedelijke regio’s (22,4 per duizend inwoners). Enerzijds komt dit door de omvang van de 

stedelijke agglomeratie van de Randstad, anderzijds door het evenwichtige Nederlandse 

onderwijsstelsel op basis van gelijkheid (spreiding over het land, weinig selectie en relatief weinig 

kwaliteitsverschillen). Ook is het aantal buitenlandse studenten in de Randstad relatief beperkt. Het 

aandeel buitenlandse studenten is 12,1 procent in de Randstad, vooral dankzij TU Delft (25%) en 

Erasmus Universiteit Rotterdam (19%).  

Tabel 2.14 Aantal studenten en buitenlandse studenten in 2014   

  
Aantal 

studenten 2014 
Aantal 

studenten 2014 
Buitenlandse 

studenten 2014 
Buitenlandse 

studenten 2014 
Buitenlandse 

studenten 2014 

 x1000 
per 1000 
inwoners x1000 

per 1000 
inwoners 

als % van totaal 
studenten 

Londen 254,7 19,8 97,5 7,6 38,3% 

Randstad 142,7 17,6 17,2 2,1 12,1% 

Parijs 207,7 17,1 37,2 3,1 17,9% 

München 73,1 25,3 13,2 4,6 18,0% 

Frankfurt 101,4 25,2 14,1 3,5 13,9% 

Wenen 52,3 20,8 13,8 5,5 26,3% 

Stockholm 51,8 23,0 6,5 2,9 12,5% 

Roergebied 193,5 16,5 22,9 2,0 11,8% 

Berlijn 84,5 16,0 16,1 3,1 19,0% 

Vlaamse Ruit 134,4 27,1 23,3 4,7 17,3% 

Kopenhagen 57,0 28,4 10,5 5,3 18,5% 

Madrid 180,5 28,1 22,4 3,5 12,4% 

Milaan 248,4 31,9 16,2 2,1 6,5% 

Barcelona 111,5 20,5 12,1 2,2 10,9% 

Helsinki 36,0 22,1 3,9 2,4 10,9% 

Rome 182,0 41,9 11,4 2,6 6,2% 

Manchester 61,3 22,1 16,1 5,8 26,2% 

Praag 95,7 36,7 14,9 5,7 15,6% 

Warschau 82,6 24,3 4,4 1,3 5,3% 

Hamburg 37,5 11,5 4,1 1,3 11,0% 

      

Totaal regio's 2388,7 22,4 377,7 3,5 15,8% 

      

Nederland  236,7 13,9 36,6 2,1 15,4% 

      

EU28 8715 17,0 1207 2,4 na 

Bron: Times Higher Education 2016-2017, bewerking NEO Observatory 
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De mogelijkheden voor het opleiden van talent op de arbeidsmarkt in de Randstad worden 

onderbenut. Blijkens de cijfers voor andere grootstedelijke regio’s is er potentie voor meer 

universitair onderwijs en buitenlandse studenten in de Randstad. Indien wordt uitgegaan van een 

hoge ambitie, namelijk de Vlaamse Ruit, dan zou er plaats zijn voor 75 duizend extra universitaire 

studenten in de Randstad, waarvan 20 duizend buitenlandse studenten. Bij een gemiddelde ambitie 

(verhoudingen van het totaal van de grootstedelijke regio’s) zou er plaats zijn voor 40 duizend extra 

universitaire studenten, waarvan 10 duizend buitenlandse studenten.  

De onderwijscijfers zijn op basis van gegevens van Times Higher Educations waar meer dan 1000 

universiteiten wereldwijd met elkaar worden vergeleken op kwaliteit van onderwijs en onderzoek, 

waaronder zes universiteiten in de Randstad (Amsterdam (2), Leiden, Rotterdam, Delft en Utrecht). 

HBO-instellingen niet zijn meegenomen in de ranglijst. 

 
Figuur 2.39: Aantal studenten per 1000 inwoners in Europese stedelijke regio’s, 2014   

 

Bron: Times Higher Education 2016-2017, bewerking NEO Observatory 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Randstad Monitor 2016 

61 
 

Figuur 2.40: Aandeel buitenlandse studenten in studentenpopulatie op universiteiten in Europese 
stedelijke regio’s, 2014   

 

Bron: Times Higher Education 2016-2017, bewerking NEO Observatory 
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2.9 Bereikbaarheid en internationaal transport  
 

2.9.1 Dataverkeer op internet exchanges 
 
Het internationale dataverkeer neemt jaar op jaar sterk toe. De eenheid waarin de hoeveelheid 
dataverkeer wordt gemeten is voor een aantal stedelijke regio’s van gigabits naar terrabits per 
seconden gegaan. Frankfurt en Amsterdam zijn de twee grootste internet exchange hubs van Europa, 
op ruime afstand gevolgd door Londen en Stockholm. In Amsterdam is het dataverkeer in vijf jaar 
bijna verdrievoudigd en hiermee heeft Amsterdam zijn (bijna) leidende positie in deze dynamische 
groeimarkt van het internationale dataverkeer behouden. Net als bij goederenvervoer en 
passagiersvervoer is de Randstad een belangrijke schakel in de doorvoer van dataverkeer naar de 
rest van Europa. Een snelle en betrouwbare internetconnectie is voor financiële en zakelijke 
dienstverlening een belangrijke vestigingsvoorwaarde.  
 
De gegevens in onderstaande figuur zijn op basis van internetverkeer bij internet exchanges die zijn 
aangesloten bij Euro-IX, voor zover openbaar beschikbaar. Een beperkt aantal, vooral kleine, internet 
exchanges en filialen van grote exchanges publiceert geen statistieken over internetverkeer.  
 
Figuur 2.41: Internetverkeer via belangrijkste internet exchanges in Europa in 2017, in gigabit per 
seconde 

 
Bron: diverse exchanges in Europa via ledenlijst van Euro-ix, bewerking NEO Observatory 
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2.9.2 Bereikbaarheid 
 
Autoverkeer (Congestie) 
De economie trekt aan en dat is  merkbaar op de weg. In vergelijking met andere Europese stedelijke 
regio’s is de bereikbaarheid over de weg niettemin goed in de Randstad. De Randstad staat onderaan 
op de ranglijst voor congestie van TomTom. Wel neemt de congestie in de Randstad relatief sterk toe 
met 7,6 procent per jaar in 2014-2016, tegenover het gemiddelde van 3,6 procent per jaar in alle 
stedelijke regio’s. De grootste congestieproblematiek is in Londen en Rome, gevolgd door Parijs, 
Manchester, Warschau en de Vlaamse Ruit. 
 
De TomTom Traffic index berekent de vertraging die automobilisten ondervinden op alle wegen, 
waarbij index het tijdverlies per trip uitdrukt als percentage van de reistijd zonder file.  
 
Tabel 2.15: Tijdverlies van automobilisten in Europese stedelijke regio’s, 2014-2016, uitgedrukt als 
percentage t.o.v. reistijd zonder file. 

  2014 2015 2016   2014-2016 2015-2016 

 Extra reistijd, %  in % pj in % 

Londen 37 38 40  4,0% 5,3% 

Randstad 19 20 22  7,6% 10,0% 

Parijs 35 36 38  4,2% 5,6% 

München 27 29 30  5,4% 3,4% 

Frankfurt 27 26 28  1,8% 7,7% 

Wenen 29 28 31  3,4% 10,7% 

Stockholm 30 29 28  -3,4% -3,4% 

Ruhrgebied 25 27 29  7,7% 9,4% 

Berlijn 28 28 29  1,8% 3,6% 

Vlaamse Ruit 31 31 34  5,6% 11,5% 

Kopenhagen 21 21 23  4,7% 9,5% 

Madrid 21 23 25  9,1% 8,7% 

Milaan 30 29 30  0,0% 3,4% 

Barcelona 27 28 31  7,2% 10,7% 

Helsinki 22 23 26  8,7% 13,0% 

Rome 38 38 40  2,6% 5,3% 

Manchester 32 37 38  9,0% 2,7% 

Praag 27 27 28  1,8% 3,7% 

Warschau 40 38 37  -3,8% -2,6% 

Hamburg 32 30 33  1,6% 10,0% 

       

Totaal regio's 29 29 31  3,6% 6,0% 

       

Nederland  x  x  x x 

       

EU 27  x   x   x x 

Bron: TomTom Traffic Index, bewerking NEO Observatory  
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Figuur 2.42: Tijdverlies van automobilisten in Europese stedelijke regio’s in 2016, uitgedrukt als 
percentage t.o.v. reistijd zonder file. 

 
Bron: TomTom Traffic Index, bewerking NEO Observatory  
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2.9.3 Luchtverkeer 
 
De Randstad is met Schiphol een belangrijke hub voor het internationale passagiersverkeer door de 
lucht. Afgelopen jaren neemt het aantal passagiers er met gemiddeld 5,6 procent groei per jaar over 
de periode 2009-2016 sterk toe. Het totaal aantal passagiers dat via Schiphol reisde is 64 miljoen in 
2016. Hiermee neemt de Randstad met Schiphol de derde positie in Europa in. Londen en Parijs zijn 
de stedelijke regio’s met veruit het meeste luchtverkeer. De toename van toerisme is belangrijkste 
aanjager voor de groei van luchtverkeer. De sterkste groei vindt plaats in Barcelona, Berlijn, 
Stockholm, Kopenhagen en Amsterdam/Schiphol. Dit zijn aantrekkelijke steden om te bezoeken 
vanwege hun historische en culturele erfenis. Niet alleen de kostenverlaging door de opkomst van 
‘low-cost carriers’ verklaart de groei van toerisme, ook de opkomst van Uber en AirBnB zorgt ervoor 
dat stedentrips steeds goedkoper worden voor de consument. 
 
Tabel 2.16: Ontwikkeling passagiersverkeer in Europese stedelijke regio’s, 2009-2016 

  2016   2009-2016 2009-2016 2016 

      

  miljoen  miljoen in % pj in % 

Londen 158  30 3,1% 2,2% 

Randstad/Schiphol 64  20 5,6% 9,2% 

Parijs 97  14 2,3% -2,6% 

München 42  10 3,7% 3,1% 

Frankfurt 61  6 1,5% -0,4% 

Wenen 23  5 3,7% 2,5% 

Stockholm 25  9 6,3% 6,7% 

Ruhrgebied 35  8 3,7% 8,0% 

Berlijn 33  12 6,6% 11,4% 

Vlaamse Ruit 29  8 4,8% -4,3% 

Kopenhagen 29  9 5,7% 9,1% 

Madrid 50  2 0,6% 7,7% 

Milaan 40  7 2,9% 4,1% 

Barcelona 44  17 7,0% 11,2% 

Helsinki 17  5 4,5% 4,6% 

Rome 47  9 2,9% 1,8% 

Manchester 26  7 4,6% 10,8% 

Praag 13  1 1,7% 8,7% 

Warschau 13  5 6,4% 14,7% 

Hamburg 16  4 4,1% 3,9% 

      

Totaal regio's 863  187 3,6% 4,0% 

      

Nederland x  x x x 

      

EU28 x   x x x 

Bron: Airports Council Europe, bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.43: Index ontwikkeling passagiersverkeer in de Randstad (Schiphol) en totaal Europese 
stedelijke regio’s, 2009-2016 

 

Bron: Airports Council Europe, bewerking NEO Observatory 
 
 

2.9.4 Overzeese goederenstromen  
 

In de Top 20 grootste zeehavens van Europa staan er zes die ook behoren tot de Top 20 van 

zeehavens in Europa, waarvan twee in de Randstad (de haven van Rotterdam en Amsterdam). 

Hoewel er wel economische activiteit aan zeehavens is gekoppeld, is extra economische groei van 

grootstedelijke regio’s niet of minder afhankelijk van directe toegang tot zee. De haven van 

Rotterdam is veruit de grootste haven van Europa, op gepaste afstand gevolgd door Antwerpen en 

Hamburg. Voor containeroverslag is de concurrentie tussen Europese zeehavens heviger. Ook hier 

domineren Rotterdam, Hamburg en Antwerpen, maar veel minder dan bij goederenoverslag. Ook 

zien we in recente jaren dat de haven van Antwerpen een sterke groei doormaakt in 

containeroverslag, wat ten koste gaat van Rotterdam en Zeebrugge.  

De markt voor containers is in 2015 sterk ingezakt met een daling van 2,5 procent door afname van 

de wereldhandel vanuit met name China. Ook vallen de grote schommelingen op in de volumes per 

haven per jaar, wat duidt op concurrentie tussen havens. De afgelopen vijf jaar zijn de Zuid-Europese 

havens van Algeciras (Spanje) en Pireaus (Griekenland) sterk in opkomst, hoewel zij in 2015 een pas 

op de plaats maken.  
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Tabel 2.17 Goederenoverslag in de twintig belangrijkste zeehavens van Europa, in miljoen ton, niveau 
2015 en ontwikkeling 2010-2015 

 2015  2010-2015 2010-2015 2014-2015 

      

 Mln ton  Mln ton in % pj in % pj 

Rotterdam 466  36 1,6% 4,9% 

Antwerp 208  30 3,2% 4,7% 

Hamburg 138  17 2,6% -5,4% 

Novorossiysk 128  11 1,9% 5,0% 

Amsterdam 97  6 1,4% -0,7% 

Algeciras 92  21 5,4% 4,3% 

Ust-Luga 88  76 49,4% 16,1% 

Marseilles 82  -4 -1,0% 4,1% 

Bremerhaven 73  5 1,3% -6,3% 

Valencia 70  6 1,9% 3,9% 

Le Havre 68  -2 -0,5% 2,1% 

Primorsk 60  -18 -5,1% 11,0% 

Grimsby/Immingham 58  4 1,5% -1,9% 

Trieste 57  10 3,7% 0,2% 

Constantza 56  9 3,5% 1,3% 

St. Petersburg 52  -7 -2,3% -15,8% 

Genoa 50  -1 -0,2% -1,6% 

Dunkirk 47  4 1,8% -1,1% 

Barcelona 46  3 1,4% 1,3% 

London 45  -3 -1,1% 2,0% 

      

Top 20 Overslag 1982  205 2,2% 2,2% 

Bron: Port of Rotterdam 
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Tabel 2.18: Containeroverslag in zeehavens in Top 20 van Europese containerhavens, 2010-2015 

  2015   2010-2015 2010-2015 2015 

      

 in TEU (x 1000)  TEU x1000 in % pj in % 

Rotterdam 12.235  1.087 1,9% -0,5% 

Antwerpen 9.654  1.186 2,7% 7,5% 

Hamburg 8.821  925 2,2% -9,3% 

Bremerhaven 5.547  659 2,6% -4,3% 

Valencia 4.615  408 1,9% 3,9% 

Algeciras 4.516  1.706 10,0% -0,9% 

Felixstowe  3.984  568 3,1% -2,2% 

Piraeus 3.287  2.086 22,3% -8,3% 

Ambarli 3.080  540 3,9% -14,4% 

Marsaxlokk 3.064  693 5,3% 6,8% 

Le Havre 2.559  201 1,6% 0,4% 

Gioia Tauro 2.550  -302 -2,2% -14,1% 

Genua 2.243  485 5,0% 3,2% 

Southampton  2.108  544 6,2% 11,2% 

St. Petersburg 1.984  84 0,9% -16,7% 

Barcelona 1.965  18 0,2% 3,7% 

Zeebrugge 1.569  -931 -8,9% -23,4% 

Mersin 1.470  440 7,4% -2,0% 

Sines 1.332  950 28,4% 8,5% 

La Spezia 1.300  15 0,2% -0,2% 

      
Totaal Top20 Havens 77.883   11.362 3,2% -2,5% 

Bron: Port of Rotterdam 
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2.10 Luchtkwaliteit 
 

De luchtkwaliteit in de Randstad is in de jaren 2012-2014 redelijk stabiel gebleven en gemiddeld ruim 

onder de Europese grensnormen. Ten opzichte van de 20 andere stedelijke regio’s is de Randstad 

gegroeid van een achterblijver in Europa naar de subtop met een zevende positie in 2014 voor zowel 

concentratie van fijnstof (PM10) als stikstofdioxide (NO2). Helsinki, Stockholm en Manchester scoren 

op beide indicatoren voor luchtkwaliteit beter dan de Randstad. Op gebied van fijnstof voldoen 

Warschau, Milaan en Praag over het geheel genomen niet aan de Europese norm. Ook Rome en 

Berlijn hebben een gemiddeld hoge fijnstofconcentratie in de lucht. Voor stikstofdioxide zijn meer 

stedelijke regio’s in 2014 die kampen met luchtkwaliteit problematiek en gemiddeld over de EU 

grenswaarden gaan: Londen, Parijs, München, Frankfurt, Rome, Ruhrgebied en Milaan. Wij richten 

ons hier alleen op deze twee vervuilende stoffen, het Europees Milieuagentschap (European 

Environmental Agency registreert ook andere vervuilende stoffen als ozon (O3), zeer fijn stof (PM2.5), 

Benzo(a)pyreen (BaP) en zwaveldioxide (SO2). 

 

Luchtvervuiling: wat is de norm?  
Bij fijnstof in de lucht gaat het om de concentratie van deeltjes met een diameter kleiner dan 10 µm. 

Voor het meten van de luchtkwaliteit hanteert de EU vanaf 2012 een nieuwe norm, die ook afwijkt 

van de norm van de WHO. De EU gaat uit van de fijnstofconcentratie (PM10) op de 36e dag, 

uitgaande van alle dagen van het jaar op volgorde van mate van vervuiling. Hierbij is een  

grenswaarde van 50 µg/m³ de norm. Er zijn 35 overschrijdingsdagen toegestaan. Voor 2012 telde de 

EEA het aantal dagen dat het daggemiddelde boven de grens van 50 µg/m³ lag.  

De WHO gaat bij het meten van fijnstofconcentratie niet uit van een daggemiddelde maar van een 

jaargemiddelde (met een grenswaarde van 20 µg/m³). De hoeveelheid fijnstofconcentratie verschilt 

per dag, plaats en tijd en hangt af van de uitstoot in de omgeving, de geografie, gebieds- en 

weersomstandigheden. De Randstad scoort relatief beter op de EU definitie voor luchtkwaliteit van 

fijnstof, wat duidt op relatief minder extreme uitstootdagen. Voor de concentratie van 

stikstofdioxide (NO2) is de norm gebaseerd op het jaargemiddelde. Deze heeft een grenswaarde  van 

40 µg/m3 in de EU. 
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Figuur 2.44: Gemiddelde fijnstofconcentratie per Europese stedelijke regio in 2014, op basis van EU 
definitie 

 

Bron: EEA 

Figuur 2.45: Gemiddelde stikstofdioxideconcentratie per Europese stedelijke regio in 2014, 
jaargemiddelde 

 

Bron: EEA 
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Figuur 2.46: Positie van Randstad t.o.v. Europese stedelijke regio’s op gebied van fijnstofconcentratie 
(PM10), 2004-2014.* 

 

Bron: EEA 
*Noot bij figuur: In de periode 2004-2011 is de ranglijst gebaseerd op het aantal dagen dat de fijnstofconcentratie (PM10) 
gemiddeld boven de norm van 50 µg/m³ ligt. Vanaf 2012 gaat de EU uit van het daggemiddelde op de 36e dag (35 
overschrijdingsdagen zijn toegestaan).   

 
Figuur 2.47: Positie van Randstad t.o.v. Europese stedelijke regio’s op gebied van stikstofconcentratie 

(NO2), 2004-2014.

 

Bron: EEA 
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2.11 Aantrekkelijkheid en vestigingsmilieu  

 

2.11.1 Toerisme 
De Randstad heeft een solide positie met het toerisme. Over de gehele beschouwde periode heeft de 

Randstad een plaats van minimaal zevende, tot regelmatig een vierde plaats in de top van Europese 

grootstedelijke gebieden. In omvang gaat het in 2016 in totaal om 41 miljoen overnachtingen (van 

binnen- en buitenlandse herkomst). De groei van het aantal overnachtingen in de Randstad is na 

2008 hoger dan het gemiddelde van de grootstedelijke regio’s; de heropening van de grote musea in 

Amsterdam leidde in deze periode tot een hernieuwde toeloop van het toerisme naar Nederland en 

Amsterdam. De groei van het toerisme in de Randstad van 2014 tot en met 2015 blijft ook in deze 

jaren hoger dan het gemiddelde voor het totaal van de grootstedelijke regio’s.  

 

Tabel 2.19 Aantal overnachtingen door toeristen, binnen- en buitenlands, per stedelijke regio 
(NUTS2), 1995-2015* 

 2015 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-15 

       

 X Miljoen % % % % % 

Londen       

Parijs 77 3,0 5,5 2,6 2,8 -0,6 

Roergebied 35 1,6 1,8 1,9 0,4 3,5 

Randstad 41 3,0 5,1 1,0 3,5 5,2 

Milaan 38 2,6 0,1 2,7 3,7 5,6 

Madrid 24 6,5 15,4 3,8 0,9 10,8 

Barcelona 76 5,1 15,0 1,4 2,2 3,5 

Berlijn 41 5,4 6,2 4,1 6,7 5,6 

Vlaamse Ruit 15 2,7 3,6 1,7 2,9 3,5 

Frankfurt 18 2,4 3,1 1,0 2,8 5,0 

Rome 32 1,9 4,6 2,0 -0,6 1,6 

Warschau 7 4,5 2,0 5,7 4,1 6,3 

München 34 1,5 1,3 0,5 2,5 3,0 

Manchester       

Praag 18 8,2 22,1 4,0 3,6 4,1 

Wenen 20 2,6 1,1 2,9 2,9 4,5 

Stockholm 13 3,1 0,3 3,5 3,1 8,6 

Kopenhagen 13 2,6 3,0 2,1 1,8 5,8 

Helsinki 5 3,1 4,2 3,6 1,5 2,7 

Hamburg 45 1,4 -0,1 1,1 2,4 4,3 

       

Stedelijke regio's 552 3,1 5,0 2,1 2,6 3,8 

       

Nederland 104 2,6 5,6 0,5 2,6 3,8 

       

EU27 2.478 2,5 4,6 1,1 2,3 3,1 

       

*Data voor Londen, Manchester en Groot-Brittannië voor de jaren 2013, 14 en 15 ontbraken  
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Figuur 2.48 Positie van de Randstad in de Top-20 van grootstedelijke regio’s naar aantal 
overnachtingen uit binnen- en buitenlands toerisme 

 

Bron: Eurostat/bewerking NEO 
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2.11.2 Internationale congressen 
 

De Randstad als geheel is de stedelijke regio met de meeste internationale congressen in 2015, 254 

in totaal waarvan 120 in Amsterdam. Het aantal congressen in de Randstad neemt sterk toe in 2012-

2015, met gemiddeld 5,2 procent per jaar. De toename vindt plaats buiten Amsterdam in de regio 

Zuid-Holland, er is een toename van het aantal congressen in Rotterdam, Delft en Den Haag. Op de 

markt voor internationale congressen heeft de Randstad een sterke concurrentiepositie. Ook in 

Milaan, Barcelona, Berlijn en Londen neemt het aantal congressen toe, net als in Praag en Warschau. 

Daartegenover zien we ook stedelijke regio’s waar het aantal congressen afneemt. Duitse en 

Scandinavische stedelijke regio’s zijn minder aantrekkelijk geworden de afgelopen jaren.  

Het International Congress and Convention Association (ICCA) monitort het aantal internationale, 

rondreizende congressen. In de ICCA database zijn ruim 20 duizend congressen opgenomen die in 

2015 hebben plaatsgevonden.  

Tabel 2.20: Aantal internationale congressen in Europese stedelijke regio’s, 2012-2015. 

  2012 2013 2014 2015   2012-2015 2012-2015 

 aantal      in % pj 

Londen 150 166 166 171  21 4,5% 

Randstad 218 223 230 254  36 5,2% 

Parijs 181 204 214 186  5 0,9% 

München 78 82 81 62  -16 -7,4% 

Frankfurt 39 41 39 26  -13 -12,6% 

Wenen 195 182 202 178  -17 -3,0% 

Stockholm 125 114 111 101  -24 -6,9% 

Ruhrgebied 43 57 46 48  5 3,7% 

Berlijn 172 178 193 195  23 4,3% 

Vlaamse Ruit 170 184 162 185  15 2,9% 

Kopenhagen 137 109 105 138  1 0,2% 

Madrid 164 186 200 171  7 1,4% 

Milaan 39 43 70 99  60 36,4% 

Barcelona 154 179 182 185  31 6,3% 

Helsinki 100 85 84 71  -29 -10,8% 

Rome 98 99 97 99  1 0,3% 

Manchester 30 34 27 31  1 1,1% 

Praag 112 121 118 123  11 3,2% 

Warschau 46 65 59 62  16 10,5% 

Hamburg 35 39 39 37  2 1,9% 

        

Totaal regio's 2286 2391 2425 2422  136 1,9% 

        

Nederland x x x x  x x 

        

EU 27 x x x x   x x 

Bron: ICCA, bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.49: Aantal internationale congressen in Europese stedelijke regio’s in 2015. 

 

Bron: ICCA, bewerking NEO Observatory 
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2.11.3 Kantorenmarkt 
 

De top van de kantorenmarkt, in de Randstad in Amsterdam gevestigd, trekt weer aan. De 

aanhoudende situatie van overcapaciteit in het topsegment van de kantorenmarkt is voorbij. Vanaf 

2014 stijgen de huurprijzen in Amsterdam weer en is de leegstand afgenomen. Het 

leegstandpercentage is in 2016 terug op het Europees gemiddelde, na 15 jaar met bovengemiddelde 

overcapaciteit. De vierkante meterprijs in de Randstad is relatief laag in vergelijking met Europese 

koplopers Londen, Parijs en Stockholm. Ook is er meer schaarste op de kantorenmarkt in deze 

stedelijke regio’s.  

Deze cijfers zijn afkomstig van de kwartaaloverzichten in het vierde kwartaal van de kantorenmarkt 

in Europese steden van JonesLangLaSalle (JLL) dat zich richt op het topsegment van de 

kantorenmarkt.  

Tabel 2.21: Huurprijzen op de kantorenmarkt in de Randstad en Europese stedelijke regio’s, 2011-
2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016  2011-2016 2015-2016 

 in €/m2 in €/m2 in €/m2 in €/m2 in €/m2 in €/m2  in % pj in % pj 

          

Londen 1166 1166 1305 1506 1720 1387  3,5% -19,4% 

Amsterdam 335 335 335 345 345 370  2,0% 7,2% 

Parijs 820 780 700 740 730 760  -1,5% 4,1% 

München 360 370 375 395 408 426  3,4% 4,4% 

Frankfurt 396 396 420 420 425 444  2,3% 4,5% 

Wenen x x x x x x  x x 

Stockholm 465 500 509 492 556 647  6,8% 16,3% 

Ruhrgebied 288 312 335 310 310 318  2,0% 2,6% 

Berlijn 258 264 264 272 285 324  4,7% 13,7% 

Vlaamse Ruit 300 285 285 280 275 275  -1,7% 0,0% 

Kopenhagen 239 239 236 236 241 242  0,3% 0,3% 

Madrid 309 291 291 x x x    

Milaan 530 500 450 475 485 515  -0,6% 6,2% 

Barcelona 222 216 210 218 242 258  3,1% 6,6% 

Helsinki 291 x x x x x  x x 

Rome x x x x x x  x x 

Manchester 372 398 392 x x x  x x 

Praag 252 252 246 x x x  x x 

Warschau 300 300 290 290 285 282  -1,2% -1,1% 

Hamburg 282 288 288 294 300 306  1,6% 2,0% 

          

Totaal regio's 399 405 408 448 472 468  3,2% -0,8% 

Bron: JLL, bewerking NEO Observatory 
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Tabel 2.22: Leegstandpercentage op de kantorenmarkt in de Randstad en Europese stedelijke regio’s, 
2011-2016 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

       

 % % % % % % 

Londen 5,8 6,0 5,3 5,0 3,3 4,1 

Amsterdam 16,0 15,0 14,8 15,8 15,0 9,1 

Parijs 6,9 6,8 7,5 7,6 7,4 6,7 

München 9,8 8,5 7,1 6,7 5,3 4,5 

Frankfurt 13,9 11,9 11,0 10,4 9,1 9,1 

Wenen x x x x x x 

Stockholm 9,9 9,8 9,1 9,1 7,0 7,4 

Ruhrgebied 11,2 11,0 11,4 11,0 8,8 8,1 

Berlijn 8,5 8,5 8,2 7,8 6,2 4,3 

Vlaamse Ruit 11,1 10,5 10,1 10,3 9,8 9,4 

Kopenhagen 8,0 9,4 9,8 10,3 10,2 9,3 

Madrid 10,8 12,1 11,9 x x x 

Milaan 10,1 11,3 12,8 14,0 13,5 13,9 

Barcelona 13,3 13,8 14,7 12,9 11,1 9,0 

Helsinki x x x x x x 

Rome x x x x x x 

Manchester x x x x x x 

Praag 12,0 11,9 13,8 x x x 

Warschau 6,8 9,0 12,0 13,3 12,2 14,2 

Hamburg 8,5 8,2 7,8 6,7 5,9 5,6 

       
Totaal regio's 10,4 10,2 10,1 10,1 8,9 8,2 

       
Nederland x x x x x x 

       
EU28 x x x x x x 

Bron: JLL, bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.50: Gemiddelde huurprijs van kantoorvloeroppervlak in het topsegment in Amsterdam en 
gemiddelde Europese stedelijke regio’s, 2001-2016 

 

Bron: JLL, bewerking NEO Observatory 

Figuur 2.51: Gemiddelde huurprijs van kantoorvloeroppervlak in het topsegment in Amsterdam  en 
gemiddelde Europese stedelijke regio’s, 2016 

 

Bron: JLL, bewerking NEO Observatory 
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Figuur 2.52: Leegstandpercentage op de kantorenmarkt in Amsterdam en gemiddelde Europese 

stedelijke regio’s, 2001-2016 

 

Bron: JLL, bewerking NEO Observatory 
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2.11.4 Hoofdkantoren multinationals  
 

De Randstad is de derde vestigingsplaats van internationale hoofdkantoren in Europa op de lijst van 

de 500 grootste bedrijven ter wereld. In de Randstad zijn 12 grote bedrijven van deze lijst gevestigd. 

Hun totale omzet kwam op iets meer dan 700 miljard US$ in 2016, een gemiddelde van 58,6 miljard 

omzet per vestiging. Parijs is het leidend zakencentrum van Europa van 27 hoofdkantoren van 

multinationals. Parijs heeft aanzienlijk meer hoofdkantoren dan Londen. Het Roergebied is na de 

Randstad de vierde grootstedelijke regio waar multinationals zijn gevestigd. De Duitse multinationals 

zijn meer over de steden gespreid. In Warschau, Manchester, Praag, Helsinki en Hamburg zijn geen 

multinationals uit de Fortune Global 500  gevestigd.  

De Top 20 van Europese grootstedelijke regio’s herbergen in totaal 91 multinationals op de ranglijst 

van de Fortune Global 500. Dat is precies 2/3 van alle hoofdkantoren op deze lijst in Europa, dat op 

138 ligt in 2016. Voor een deel is de leidende positie van Parijs toe te schrijven aan de centralisatie 

Frankrijk, terwijl Duitsland in het verleden gedecentraliseerd dan wel uit twee delen bestond. Dan 

gaat het met name om multinationals in Duitse steden als Wolfsburg, Karlsruhe, Stuttgart, Hannover 

en Ludwigshafen. Voorts is er een aanzienlijk aantal hoofdkantoren in Zwitserland en Moskou.  

Tabel 2.23: Aantal hoofdkantoren, totale omzet (miljoen US$) en gemiddelde omzet (US$) van 
hoofdkantoren in de Europese grootstedelijke regio’s, 2016 

 Aantal Totale omzet Omzet per vestiging 

    

  Miljoen US$ Miljoen US$ 

Parijs 27 1.566.545 58.020 

Londen 21 1.004.222 47.820 

Randstad 12 702.762 58.564 

Roergebied 8 534.288 66.786 

Madrid 5 248.757 49.751 

München 4 382.289 95.572 

Rome 3 211.009 70.336 

Milaan 2 61.145 30.573 

Vlaamse Ruit 2 70.674 35.337 

Stockholm 2 50.909 25.455 

Barcelona 1 28.858 28.858 

Berlijn 1 44.818 44.818 

Frankfurt 1 52.422 52.422 

Wenen 1 24.989 24.989 

Kopenhagen 1 40.308 40.308 

Warschau    

Totaal regio's  91 5.023.995 55.209 

  .  

Overig Europa 47 2.645.050 56.278 

    

Totaal Europa 138 7.669.045 55.573 

Bron: Fortune 2016 Global 500 
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3 De Randstad naar deelregio’s 
 
 

3.1 Bruto regionaal product 
 
In de internationale vergelijking in het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat het totale bruto 
regionaal product van de twintig grootstedelijke regio’s sneller groeit dan de gehele EU. Dit proces is 
al een aantal decennia gaande en is de uitkomst van de verdere urbanisatie van de wereld en ook 
Europa. In de EU is dat verschil in groei tussen 1996-2016, de langste periode waarop dat nauwkeurig 
gemeten kan worden, 0,2 procent. Het houdt een gestaag toenemend belang van grootstedelijke 
zwaartepunten ten opzichte van perifere (of niet-stedelijke) regio’s in.  
 
Tussen de Randstad en Nederland bestaat dat groeiverschil ook en evenals voor de gehele EU, is dat 
verschil 0,2 procent gemiddeld per jaar in de periode 1996-2016. Het leidt ertoe dat de Randstad 
voortdurend een groter aandeel in de Nederlandse economie verkrijgt. Dat aandeel lag in 1995 op 
bijna 51 procent van het nationale bruto binnenlands product en is gestegen tot 53 procent in 2016; 
één procent per decade.   
 
Figuur 3.1 Bruto regionaal product van de Randstad als aandeel van het bbp van geheel Nederland, 
1995-2016 

 
Bron: CBS/NEO Observatory 
 
Opvallend is dat de Randstad met name in opgaande fases van de conjunctuur sneller groeit dan 
geheel Nederland. Kennelijk treedt economisch herstel eerst in de Randstad als agglomeratie op. 
Tijdens het herstel in de jaren 2014-2016 liet in de Randstad een gemiddelde jaarlijkse groei van het 
brp zien van 2,5 procent per jaar, terwijl dat in Nederland 1,9 procent was. Dit verschil kan 
toegeschreven worden aan de drijvende krachten van het herstel van de binnenlandse economie. 
Dat waren de consumptieve bestedingen en de woningmarkt, met gevolgen voor de bouw. Dat zijn 
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Metropoolregio Amsterdam) klaar met bezuinigingen en terugschroeven van uitgaven. Datzelfde 
geldt voor de centrale overheid in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. De zuinige groeicijfers 
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tot stevige krimp in de periode 2009-2013 daar wordt vervangen door een goed tot uitbundig herstel 
in de periode 2014-2016.  
 
Noord-Holland en Flevoland zijn de provincies met de hoogste groei op de lange termijn. Ook zijn het 
deze provincies die in de herstelfase 2014-2016 de snelste groei van het brp laten zien. Daar trok de 
woningmarkt het sterkst aan en in Noord-Holland is het gemiddelde inkomen hoger. Als bij hen het 
vertrouwen stijgt, geven ze meer uit, en komt ten goede aan de detailhandel en de horeca in Noord-
Holland. Bijzonder is, hoewel zeer bescheiden, groei van het brp van Noord-Holland in de periode 
2009-2013, terwijl de nationale economie kromp. Ondanks de concentratie van de financiële 
diensten, die fors herstructureerde, bleek er voldoende aanpassingsvermogen te zijn waardoor de 
ontwikkeling van het brp, schijnbaar pover, positief bleef. Relatief was het veel. 
Agglomeratievoordelen compenseerden de negatieve sectorale impuls van de financiële diensten.  
 
Zuid-Holland, waar het brp met 148 miljard euro in 2016 nog nipt groter is in dan Noord-Holland, 
heeft daarentegen een sterke krimp doorgemaakt over een behoorlijke reeks van jaren, namelijk 
gemiddeld -1,1 procent krimp per jaar van 2009 tot en met 2013, een grotere afname dan die van 
geheel Nederland. De economie van Zuid-Holland herstelt wel, maar in een tempo dat nipt groter is 
het landelijke cijfer. De Zuid-Hollandse economie laat herstel zien, maar dat maakt het verlies over 
de periode 2009-2013 niet goed. Tegelijk zou, idealiter gesproken, de groei in een opgaande fase 
sterker boven het landelijke gemiddelde moeten uitkomen. De cijfers laten zien dat in Zuid-Holland 
geen agglomeratievoordelen optreden; grosso modo groeit de Zuid-Hollandse economie in het 
tempo van geheel Nederland. Rijnmond groeit mee met de wereldhandel, en dus de nationale 
economie. Iets dergelijks geldt voor de overheid in Den Haag. De economie van de MRDH is niet 
divers genoeg om een bezuinigende overheid op te vangen en de groothandel in Rijnmond genereert 
wel groei als de wereldhandel toeneemt, maar geen agglomeratievoordelen. Ontwikkelingen in 
sectoren overheersen de economie van Zuid-Holland.  
 
Voor de provincie Utrecht geldt een soortgelijk beeld als voor Zuid-Holland. Sectorale ontwikkelingen 
domineren het beeld. De provincie groeide bovengemiddeld in de jaren 1996-2000, namelijk met 5,7 
procent per jaar gemiddeld, een ongekend hoog cijfer. Deze groei is toe te schrijven aan de groei van 
de ICT, de financiële diensten en een bouwimpuls die uitging van de ontwikkeling van VINEX-locaties.  
Met de crisis van 2001 is deze meervoudige sectorale impuls stilgevallen, gevolgd door groeicijfers op 
het nationale gemiddelde in navolgende perioden. De economische ontwikkeling van Utrecht wordt 
gedomineerd door sectorale impulsen in Utrecht zelf. Voorts heeft Utrecht in geringe mate 
exporterende bedrijvigheid en is de economie daardoor, in de hand gewerkt door de centrale ligging 
in Nederland, afhankelijk van de afzet aan Overig Nederland. Agglomeratievoordelen doen zich niet 
voor in de economie van de provincie Utrecht.  
 
Flevoland heeft een brp van 13 miljard euro en is gevoelig voor schokken. De variatie in groeicijfers is 
er het hoogst. In jaren met een gunstige conjunctuur groeit het brp van Flevoland extra snel, 
vanwege de toenemende migratie naar Flevoland en de daarmee samenhangende woningbouw 
daarvoor. Tegelijk groeien bedrijven in zulke jaren en vinden zij in Flevoland ruimte. In 
laagconjunctuur valt dit stil en is er krimp, hoogstens beperkte groei van het brp, zoals in de jaren 
2009-2013. De woningbouw viel er stil en de werkloosheid nam er sterk toe.  
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Agglomeratievoordeel 
Een verschil van 0,2 procent groei per jaar tussen Nederland en de Randstad is op het eerste gezicht 
bescheiden, maar het is persistent en veroorzaakt structurele ruimtelijke verschillen in welvaart en 
welzijn. Het is vooral het verschil waar de extra toegewaarde waarde wordt gerealiseerd. Een 
rekenvoorbeeld laat dit zien. Indien de economieën van de Randstad en Nederland van 1995 tot en 
met 2016 evenredig zouden zijn ontwikkeld, zou de Randstad in 2016 een omvang hebben gehad van 
352 miljard euro. Dat is 15 miljard minder dan nu in werkelijkheid is gerealiseerd. Dat is niet 
onaanzienlijk. 
 
De extra groei in de Randstad dient niet gezien te worden als een volledige verschuiving van 
bedrijvigheid en welvaart van Overig Nederland naar de Randstad. Het is geen ‘zero-sum game’; een 
spel waarbij de winst van de een gelijk is aan het verlies van de ander. Het dient in eerste instantie 
gezien te worden als extra groei die is ontstaan door voordelen voor bedrijven in de Randstad. Dat 
zijn voordelen als nabijheid van allerlei productiefactoren, de afzetmarkt, de arbeidsmarkt, 
bereikbaarheid en vestigingsplaatsvoordelen in den brede. Zulke voordelen voor bedrijven vloeien 
voort uit de omvang van de stad: agglomeratievoordelen.  
 
Het verschil in groei tussen de Randstad en Overig Nederland is voor een deel een verschuiving, 
namelijk voorzover het om de productiefactoren gaat. Dat is niet toegevoegde waarde; dat is de 
uitkomst. Het gaat om de inputs, namelijk kapitaal en, vooral, mensen en ondernemers. Zij trekken 
om verschillende redenen naar de grote stad om te studeren, te werken of een bedrijf te beginnen, 
en zij verwachten in de grote stad een hoger welvaarts- en welzijnsniveau te realiseren dan als zij in 
Overig Nederland zouden zijn gebleven.  
 
De essentie is nu dat dit proces zelfversterkend is; dit is door Krugman in de economie verankerd en 
is bekend als de New Economic Geography. Nieuw, omdat het een breuk inhield met de voorgaande 
benadering in de regionale economie waarin stedelijke groei op basis van agglomeratievoordelen 
zichzelf zou verstikken en op een gegeven moment zouden omslaan in agglomeratienadelen. De 
stedelijke groei zou daardoor stilvallen; het idee van de optimale stadsgrootte en het ‘urban field’ 
deden opgeld. Echter, er bleek geen maximum aan stedelijke groei te zijn, zo leerden de jaren tachtig 
en negentig. Het bleek namelijk dat sommige steden doorgroeiden en zelfs verder verdichtten, 
ondanks de verwachte agglomeratienadelen. Het mechanisme waardoor dat mogelijk is ontstaat 
door variëteit in product- en dienstenmarkten, monopolistische concurrentie en nabijheid waardoor 
transactiekosten worden verlaagd. Praktisch gesproken: in steden vinden bedrijven en huishoudens 
allerlei diensten die zij onderling leveren en verbruiken. Daardoor ontstaat het verschijnsel dat 
dergelijke steden relatief weinig exporteren. Dergelijke stedelijke complexen hebben doorgaans een 
omvangrijke dienstensector.  
 
Voor het beleid betekent dit dat de stedelijke ontwikkeling steunt op verdichting, variëteit en interne 
bereikbaarheid, dat wil zeggen het transportsysteem in de stedelijke regio zelf. Ruimtelijke multi- 
functionaliteit en functiemenging zijn trefwoorden waar het in economisch om sterke steden gaat, 
zoals gecombineerd wonen en werken, met een hoogwaardige verblijfskwaliteit.  
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Tabel 3.1 Bruto regionaal product, miljard, 2016 (prijzen 2015) en jaarlijkse procentuele groei 1996-
2016 naar regio en -periode 

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

 miljard Euro % % % % % % 

Nederland 691 1,9 4,3 1,9 -0,4 1,9 2,2 

Randstad 367 2,1 4,7 2,1 -0,5 2,5 2,5 

        

Zuid-Holland 148 1,8 4,2 2,0 -1,1 2,1 2,3 

Noord-Holland 146 2,4 4,5 2,1 0,2 3,2 2,8 

Noord-Brabant 105 2,3 5,1 1,8 0,2 2,3 2,5 

Utrecht 61 2,2 5,7 1,9 -0,4 1,9 2,4 

Flevoland 13 3,5 7,1 4,3 -0,8 2,6 2,3 

        

MRDH 103 1,7 3,9 2,2 -1,3 2,0 2,2 

MRA 137 2,6 4,8 2,4 0,3 3,3 2,9 

Stadsgewest Utrecht 39 2,4 5,6 2,1 0,3 1,8 2,3 

        

Alkmaar en omgeving 8 1,9 4,0 2,0 -1,0 2,9 2,3 

Leiden en Bollenstreek 14 1,7 4,1 1,6 -0,4 1,5 2,3 

Zuidoost Zuid-Holland 15 1,9 5,4 1,1 -0,6 2,2 2,5 

        

Buitengebied 19 2,1 4,1 2,4 -0,1 1,5 2,0 

Groene Hart 15 1,3 5,1 1,2 -3,6 3,9 2,6 

Bron: CBS/NEO Observatory 
 
 
Figuur 3.2 Bruto regionaal product, jaarlijkse procentuele groei 1996-2016 naar deelregio en -periode 

 
Bron: CBS/NEO Observatory 
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3.2 Werkgelegenheid  
 
De werkgelegenheid trekt pas recent aan; in de cijfers voor 2016 is substantiele groei waarneembaar, 
maar deze cijfers zijn voorlopig. In 2014-2016, als de conjunctuur herstelt, trekt de werkgelegenheid 
nog niet overtuigend aan. Dat is een normaal patroon; aanvankelijk trekt alleen de groei van het brp 
aan, en pas later volgt de de groei van de werkgelegenheid. Wel is het zo dat de werkgelegenheid in 
de periode 2009-2013 praktisch onveranderd is dan wel in geringe mate krimpt. In de periodes 
ervoor ligt deze in vergelijking met het brp relatief hoger. Deze relatief hoge arbeidsvraag hing samen 
met het werkgelegenheidsbeleid uit de jaren tachtig. Dit ontwikkelingsmodel van de economie viel in 
2009 stil. Opvallend is dat in de jaren 2009-2013 de werkgelegenheid niet veel sterker kromp. 
Ondernemers hielden de werknemers vast – de conjuncturele schok werd in het aantal uren 
opgevangen. Derhalve trekt de vraag naar arbeid ook pas veel later aan. Opvallend is dan dat de 
periode 2009-2013 een opmerkelijk beeld laat zien. In Flevoland en Utrecht neemt de 
werkgelegenheid nog enigszins toe, in Noord-Holland iets minder, terwijl deze in Zuid-Holland vijf 
jaar achtereen krimpt met -0,8 procent per jaar. Deze geringere vraag leidt tot een lagere participatie 
en een hogere werkloosheid in Zuid-Holland.  
 
Per saldo ligt de vraag naar arbeid in alle perioden in de Randstad hoger dan in Nederland. In het 
recente herstel is dat met name in Noord-Holland, terwijl dat in Zuid-Holland achterblijft. Flevoland 
laat eveneens een traag herstel van de werkgelegenheid zien; het is een gevolg van de verdere 
verdichting en groei van Amsterdam. Het verschil in groei van de werkgelegenheid tussen Noord- en 
Zuid-Holland is toe te schrijven aan het bestaan van agglomeratievoordelen in Noord-Holland die 
daar met name in de ontwikkeling van de gediversifieerde dienstensector zichtbaar zijn.  
 
Tabel 3.2 Werkzame personen, 2016, (x 1000), en jaarlijkse procentuele groei 1996-2016 naar 
deelregio en -periode 

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

 x 1000 % % % % % % 

Nederland 8.907 1,0 2,4 1,0 -0,4 0,7 1,3 

Randstad 4.340 1,1 2,8 1,1 -0,3 0,8 1,8 

        

Zuid-Holland 1.820 0,9 2,4 1,1 -0,8 0,4 1,0 

Noord-Holland 1.599 1,2 2,9 0,8 0,0 1,3 2,7 

Noord-Brabant 1.376 1,2 2,9 1,2 -0,4 1,0 1,6 

Utrecht 745 1,4 3,3 1,2 0,1 0,8 1,7 

Flevoland 176 2,2 4,5 2,9 0,0 0,3 2,0 

        

MRDH 1.202 0,9 2,3 1,2 -0,9 0,4 1,0 

MRA 1.437 1,3 3,2 1,0 0,1 1,4 3,3 

Stadsgewest Utrecht 446 1,6 3,3 1,2 0,9 0,6 1,4 

        

Alkmaar en omgeving 113 0,9 2,4 0,8 -0,3 1,0 1,7 

Leiden en Bollenstreek 198 0,8 1,9 1,1 -0,6 0,3 0,9 

Zuidoost Zuid-Holland 200 0,7 2,9 0,1 -0,2 0,6 1,6 

        

Buitengebied 312 1,4 2,8 1,6 0,2 0,8 1,8 

Groene Hart 205 0,3 2,9 0,7 -3,0 0,6 1,3 

Bron: CBS/NEO Observatory 
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Figuur 3.3 Werkzame personen, jaarlijkse procentuele groei 1996-2016 naar deelregio en -periode 

 
Bron: CBS/NEO Observatory 
 
Figuur 3.4 Arbeidsproductiviteit, euro per gewerkt uur, 2016 (prijzen 2015) en jaarlijkse procentuele 
groei 1996-2016 naar deelregio en -periode 

 
Bron: CBS/NEO Observatory 
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3.3 Arbeidsproductiviteit 
 
De groei van de arbeidsproductiviteit, gemeten als euro per gewerkt uur, is de verhouding tussen brp 
en aantal gewerkte uren. Dan is duidelijk dat dat in de Randstad niet veel hoger is dan Nederland; dit 
verschil is relatief beperkt. Het ontstaat omdat het verschil tussen de Nederlandse grote steden en 
de periferie niet zo groot is als in andere landen, zoals Zweden, Frankrijk en Engeland.  
Het valt op dat Noord-Holland niet alleen een hogere groei van de werkgelegenheid heeft, maar ook 
een hogere toename van de arbeidsproductiviteit. Dat houdt in dat de toename van het brp wordt 
verdeeld over meer waarde per gewerkt uur, en meer mensen (uren) die aan het werk zijn. Dat vond 
in Noord-Holland niet alleen plaats in de recente aantrekkende conjunctuur, maar ook in de jaren na 
de grote recessie. In Zuid-Holland nam niet alleen de werkgelegenheid af, maar ook het brp per 
gewerkt uur. Het betekent dat ondernemers relatief veel werknemers hebben aangehouden, 
waarschijnlijk uit sociaal oogpunt, ondanks de daling van de afzet. Dit effect kan bijvoorbeeld 
ontstaan doordat kleine bedrijven minder omzet hebben gedraaid en dat slechts voor een deel in 
minder gewerkte uren opvingen.  
 
Tabel 3.3 Arbeidsproductiviteit, euro per gewerkt uur, 2016 (prijzen 2015) en jaarlijkse procentuele 
groei 1996-2016 naar deelregio en -periode 

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

 Euro per uur % % % % % % 

Nederland 55 1,1 2,1 1,2 0,2 1,1 1,1 

Randstad 58 1,2 2,1 1,3 0,0 1,6 0,7 

        

Zuid-Holland 56 1,1 2,0 1,1 -0,1 1,6 1,3 

Noord-Holland 63 1,4 1,8 1,6 0,3 1,7 0,0 

        

Utrecht 57 1,1 2,7 0,9 -0,3 1,1 1,0 

Flevoland 50 1,4 2,7 1,7 -0,8 2,0 0,0 

        

MRDH 59 1,1 1,9 1,2 -0,3 1,6 1,3 

MRA 65 1,4 1,8 1,7 0,3 1,8 -0,2 

Stadsgewest Utrecht 61 1,1 2,6 1,1 -0,4 1,1 1,1 

        

Alkmaar en omgeving 49 1,2 1,9 1,5 -0,4 1,8 0,7 

Leiden en Bollenstreek 51 1,1 2,5 0,7 0,2 1,1 1,5 

Zuidoost Zuid-Holland 51 1,3 2,7 1,4 -0,2 1,6 1,7 

        

Buitengebied 42 0,8 1,4 1,0 -0,1 0,7 0,5 

Groene Hart 51 1,2 2,3 0,8 -0,3 3,1 1,5 

Bron: CBS/NEO Observatory 
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3.4 Bevolking 
 
De bevolkingsgroei is betrekkelijk constant over de tijd, en in de Randstad voortdurend groter dan 
Nederland. Dit is een uiting van de toegenomen aantrekkelijkheid van de grote steden en de migratie 
er naar toe.  
 
Flevoland laat in de loop van de tijd de grootste verandering zien; een daling van 3,8 procent per jaar 
tussen 1995 en 2000 naar 0,6 procent tussen 2014 en 2016. De veranderende woonvoorkeuren lijken 
hier mede debet aan; de onzekerheid werk is langdurig groot geweest, hetgeen wordt versterkt door 
de toenemende hoeveelheid flexibele arbeid. Dat draagt bij aan wonen in een verdichte stad met 
een diensteneconomie. De vraag naar woningen in Flevoland nam om die reden af; het is wel 
mogelijk als de prijzen in Amsterdam sterk oplopen, en wordt vergezeld door een toename van vaste 
banen.  
 
Noord-Holland laat een iets hogere groei van de bevolking zien dan Zuid-Holland. Opvallend is dat de 
bevolking van Zuid-Holland met ruwweg een miljoen bewoners groter is, terwijl de omvang van het 
brp van beide provincies elkaar niet veel ontloopt. Na 2008 is de bevolkingsgroei zowel in Zuid- als in 
Noord-Holland hoger dan het nationale gemiddelde. Utrecht laat een voortdurend hogere toename 
van de bevolking dan landelijk zien. Het is een aantrekkelijke woonomgeving, niet alleen vanwege de 
kwaliteit van de leefomgeving, maar ook de centrale ligging in Nederland met een grote keuze aan 
werklokaties in en om Utrecht heen.  
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3.3 Bevolking 2016, (x 1000), en jaarlijkse procentuele groei 1996-2016 naar deelregio en -periode 

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

  % % % % % % 

Nederland 17.024 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 

Randstad 8.116 0,6 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 

        

Zuid-Holland 3.634 0,4 0,5 0,3 0,6 0,6 0,6 

Noord-Holland 2.797 0,6 0,5 0,5 0,7 0,8 0,8 

Noord-Brabant 2.506 0,4 0,7 0,3 0,4 0,4 0,5 

Utrecht 1.279 0,8 0,8 0,9 0,7 0,8 0,8 

Flevoland 406 2,0 3,8 2,1 0,9 0,6 0,8 

        

MRDH 2.317 0,5 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 

MRA 2.458 0,8 0,8 0,7 0,9 0,9 1,0 

Stadsgewest Utrecht 690 1,0 0,7 1,2 1,0 1,0 1,0 

        

Alkmaar en omgeving 242 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,5 

Leiden en Bollenstreek 420 0,4 0,4 0,2 0,5 0,6 0,9 

Zuidoost Zuid-Holland 401 0,3 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 

        

Buitengebied 677 0,5 1,1 0,5 0,3 0,2 0,3 

Groene Hart 453 0,2 0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 

Bron: CBS/NEO Observatory 
 
Figuur 3.5 Bevolking, jaarlijkse procentuele groei 1996-2016 naar deelregio en -periode 

 
Bron: CBS/NEO Observatory 
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3.5 BRP per hoofd van de bevolking 
 
Door de aantrekkende economie en de gematigde groei van de bevolking neemt het brp per hoofd 
van de bevolking weer toe tussen 2014 en 2016. De toename is de Randstad groter dan in geheel 
Nederland. Evenals de arbeidsproductiviteit is het brp per hoofd in de Ranstad hoger dan in 
Nederland (45 duizend euro tegenover 41 duizend euro), en is dit verschil in internationaal 
perspectief betrekkelijk klein. Op een lager ruimtelijk schaalniveau nemen de verschillen toe, al naar 
gelang de concentraties tussen bevolking en economische activiteit. Duidelijk is dat in Zuid-Holland 
het brp per hoofd aanmerkelijk lager is dan in Noord-Holland. Het verschil is ongeveer tienduizend 
euro per persoon. Absoluut gezien is er een aanmerkelijk potentieel voor economische groei in de 
MRDH/Zuid-Holland. In Flevoland is het brp per hoofd van de bevolking lager; daar ontstaat dat door 
de overheersende woonfunctie van Flevoland. Er zijn relatief meer inwoners dan bedrijven gevestigd.  
 
Op metropolitaan niveau is het verschil iets uitgesprokener; in de MRA (en in Stadsgewest Utrecht) is 
het 56 duizend euro per inwoner, in de MRDH ligt het brp per hoofd van de bevolking op 44 duizend.  
De cijfers wijzen op een verdere toename van het verschil in brp per hoofd van de bevolking binnen 
de Randstad. Agglomeratievoordelen treden alleen op in de MRA en niet in Utrecht of Zuid-Holland. 
Het leidt tot aanmerkelijke verschillen in welvaart binnen de Randstad.  
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3.4 Bruto regionaal product per hoofd van de bevolking, duizend euro per hoofd, en jaarlijkse 
procentuele groei 1996-2016 naar deelregio en -periode 

 2016 1996-16 1996-00 2001-08 2009-13 2014-16 2016 

        

 dzd Euro/capita % % % % % % 

Nederland 41 1,5 3,7 1,5 -0,8 1,4 1,7 

Randstad 45 1,5 4,0 1,5 -1,1 1,8 1,8 

        

Zuid-Holland 41 1,3 3,7 1,7 -1,7 1,5 1,6 

Noord-Holland 52 1,8 4,0 1,6 -0,5 2,4 1,9 

Noord-Brabant 42 1,8 4,4 1,5 -0,2 1,9 2,0 

Utrecht 47 1,4 4,8 1,0 -1,1 1,1 1,6 

Flevoland 31 1,5 3,1 2,2 -1,7 2,1 1,5 

        

MRDH 44 1,2 3,4 1,8 -2,0 1,3 1,5 

MRA 56 1,8 4,0 1,6 -0,6 2,4 1,9 

Stadsgewest Utrecht 56 1,4 4,9 0,9 -0,7 0,8 1,3 

        

Alkmaar en omgeving 32 1,4 3,3 1,5 -1,3 2,5 1,8 

Leiden en Bollenstreek 34 1,3 3,7 1,4 -0,9 0,9 1,4 

Zuidoost Zuid-Holland 37 1,6 4,9 1,0 -0,9 2,0 2,3 

        

Buitengebied 28 1,5 3,0 1,8 -0,4 1,3 1,7 

Groene Hart 33 1,1 4,7 1,1 -3,7 3,5 2,1 

Bron: CBS/NEO Observatory 
 
Figuur 3.6 Brp per hoofd van de bevolking, jaarlijkse procentuele groei 1996-2016 naar deelregio en -
periode 

 
Bron: CBS/NEO Observatory 
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3.6 Participatie en werkloosheid  
 
De participatiegraad drukt de beroepsbevolking als procentueel aandeel van de bevolking 15-74 jaar 
uit. De beroepsbevolking betreft de personen in die leeftijd die op de arbeidsmarkt actief zijn. Zij 
werken of zoeken actief werk. De hoogte ervan geeft een indicatie van de mate waarin mensen 
meedoen aan formele arbeid; dat wordt mede bepaald door de vraag naar arbeid. In regio’s waarin 
veel vraag naar arbeid is, zullen ook veel mensen zich aanbieden.    
 
De participatie is in de Randstad slechts een procent hoger dan landelijk. Binnen de Randstad hebben 
Utrecht en Flevoland de hoogste participatiegraad, namelijk 72 procent in 2016. In Zuid-Holland is 
deze het laagst met 69 procent. De achtergrond daarvan is de lagere vraag naar arbeid in Zuid-
Holland. Indien Zuid-Holland een participatiegraad van 71 procent zou hebben, dienen er circa 55 
duizend extra banen te zijn, bij een gelijkblijvende bevolking 15-74 jaar. Dit getal stemt overeen met 
de hoeveelheid banen waar de Regionale Investeringsstrategie van de bestuurlijke partners in de 
MRDH naar streven. De metropoolregio’s in de respectievelijke provincies vergroten deze beperkte 
verschillen uit. In Stadsgewest Utrecht is de participatie met 73 procent het hoogst, gevolgd door de 
MRA met 72 procent. In de MRDH is de participatie daarentegen lager, namelijk 68 procent. Deze 
cijfers weerspiegelen de arbeidsvraag.  
 
Tabel 3.4 Bevolking 15-74, beroepsbevolking en werklozen, aantal x 1000, 2016, participatie 
(beroepsbevolking als percentage van bevolking 15-74) en werkloosheid (werklozen als percentage 
van beroepsbevolking 
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 X 1000 X 1000 X 1000 % % % % % 

Nederland 12.768 8.403 538 70 6,0 10 6 4 

Randstad 6.083 4.024 268 71 6,2 11 7 4 

         

Zuid-Holland 2.714 1.743 130 69 6,9 12 7 4 

Noord-Holland 2.114 1.425 86 71 5,7 10 6 3 

Utrecht 953 654 36 72 5,2 8 6 3 

Flevoland 302 202 16 72 7,3 11 7 5 

         

MRDH 1.734 1.082 92 68 7,8 13 8 4 

MRA 1.860 1.257 82 72 6,1 11 6 3 

Stadsgewest Utrecht 519 358 22 73 5,8 9 6 4 

         

Alkmaar en omgeving 181 121 6 70 4,7 7 5 3 

Leiden en Bollenstreek 317 216 12 72 5,3 9 5 3 

Zuidoost Zuid-Holland 296 196 11 70 5,3 8 5 3 

         

Buitengebied 509 344 17 71 4,7 8 4 2 

Groene Hart 338 229 11 72 4,5 8 6 4 

Bron: CBS, EBB/Bewerking NEO Observatory 
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De werkloosheid is in de Randstad nipt hoger dan in Nederland. Hoewel het verschil klein is, is dit een 
uiting van de stad als arbeidsmarkt; mensen zoeken er werk en het aanbod is er groter. De 
verschillen binnen de Randstad zijn evenwel groter. In Flevoland is de werkloosheid het hoogst; daar 
zijn relatief veel middelbaar en lager opgeleiden werkloos geraakt door de grote recessie en de vraag 
naar hen is beperkt. Tegelijk kunnen ze niet verhuizen naar andere regio’s om daar nieuw werk te 
zoeken; rigiditeiten op de woningmarkt houden hen in Flevoland. Het valt op dat de werkloosheid in 
Flevoland in de periode 1995-2016 aanvankelijk beneden gemiddeld was (figuur 3.7), geleidelijk 
gemiddeld wordt, en in recente jaren bovengemiddeld is. Mensen zijn er werkend heen gegaan en 
juist zij hebben relatief vaak werk verloren, in een regio waar weinig vraag is en zij niet kunnen 
verhuizen.  
 
In Zuid-Holland is de werkloosheid met 6,9 procent van de beroepsbevolking relatief hoog en in de 
grootste provincie van de Randstad ook substantieel, namelijk 130 duizend personen. In Noord-
Holland is dit aantal lager (86 duizend). In Utrecht is de werkloosheid het geringst, namelijk 5,2 
procent van de beroepsbevolking. De arbeidsmarkt van Utrecht ligt er in de Randstad het gunstigst 
bij.  
 
Dit heeft ook een keerzijde. Het valt namelijk op dat hoger opgeleiden overal min of meer even 
schaars zijn. De werkloosheid onder hen is overal laag; het ligt op het niveau van frictiewerkloosheid 
– of er zelfs onder. Frictiewerkloosheid is de noodzakelijk reserve om verschillen tussen vraag en 
aanbod op te vangen. Indien de vraag dan nog hoger is, raken ondernemers ontmoedigd (die zoeken 
niet langer), worden hoogopgeleiden uit de rest van de wereld aangetrokken, stijgen de lonen en 
gaan mensen boven hun niveau werken. Bij het gematigde groeipad dat na 2009 ontstond viel het 
beperkte aanbod van hoger opgeleiden niet op, maar voor verdere economische ontwikkeling, 
steunend op kennis en innovatie, zijn extra hoger opgeleiden nodig. Vervolgens kan de vraag naar 
andere beroepsgroepen op gang komen, zodat de werkloosheid onder middelbaar en lager 
opgeleiden kan dalen. Met name in Zuid-Holland is de werkloosheid onder lager opgeleiden hoog. 
Daar geldt een gebrek aan arbeidsvraag. Voor middelbaar opgeleiden geldt algemeen dat er nog 
ruimte is.  
 
De ontwikkeling van het aandeel hoger opgeleiden in de potentiële beroepsbevolking bepaalt de 
groeipotentie van een dienstverlenende regio in de toekomst. Het aandeel hoger opgeleiden in de 
beroepsbevolking indiceert dat. In de Randstad is dat met 39 procent van de beroepsbevolking 4 
procent hoger dan in Nederland (35 procent). Binnen de Randstad zijn de verschillen tussen de 
aandelen hoger opgeleiden groot. In Utrecht is dat 45 procent, in Flevoland is dat 29 procent. In het 
stadsgewest Utrecht is het aandeel hoger opgeleiden 52 procent. In Zuid-Holland is het aandeel 
hoger opgeleiden in de beroepsbevolking relatief laag. Voor de toekomstige groei van de economie 
van Zuid-Holland is een groter aanbod van hoger opgeleiden vereist.   
 
Samenvattend is het beeld dat hoger opgeleiden schaars zijn; daar is een gebrek aan aanbod en is dit 
een knelpunt voor toekomstige groei in de Randstad. Voor middelbaar en zeker voor lager ogeleiden 
is sprake van gebrek aan vraag.  
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Figuur 3.7 Werkloosheid als percentage van de beroepsbevolking, 1996-2016, vier Randstad 
provincies 

 
Bron: CBS, EBB/Bewerking NEO Observatory 
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Tabel 3.5 Beroepsbevolking naar opleiding, en verandering aandeel hoog opgeleiden van 2008 tot en 
met 2016 

 Beroepsbevolking Opleidingsniveau Aandeel hoog 

  laag midden hoog 2008-'16 

      

 X 1000 % % % Procentpunt 

Nederland 8.403 22 43 35 5 

Randstad 4.024 21 40 39 5 

      

Zuid-Holland 1.743 22 42 36 5 

Noord-Holland 1.425 20 40 40 6 

Utrecht 654 19 36 45 4 

Flevoland 202 24 47 29 3 

      

MRDH 1.082 22 41 37 6 

MRA 1.257 19 39 42 6 

Stadsgewest Utrecht 358 17 31 52 5 

      

Alkmaar en omgeving 121 23 47 30 0 

Leiden en Bollenstreek 216 20 40 40 6 

Zuidoost Zuid-Holland 196 24 47 29 4 

      

Buitengebied 465 24 48 28 3 

Groene Hart 229 22 44 34 5 

Bron: CBS, EBB/Bewerking NEO Observatory 
 
 
Figuur 3.8 Aandeel laag, middelbaar en hoger opgeleiden in de beroepsbevolking, 2016, Nederland 
en de vier Randstad Provincies 

 
Bron: CBS, EBB/Bewerking NEO Observatory 
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3.7 Woon-werkstromen in de Randstad 
 
Inleiding  
Woon-werkverkeer is een gevolg van verschillen tussen vraag en aanbod van arbeid in regio’s. Het is 
ook een verschil tussen vraag en aanbod op de woningmarkt. Starheid in de arbeids- en woningmarkt 
leidt ertoe dat mensen kiezen voor pendel in plaats van verhuizen. De ontwikkeling van de pendel 
geeft hier een beeld van ruimtelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt ten opzichte van de 
woningmarkt. Dit wordt inzichtelijk gemaakt met een arbeidsmarktbalans (tabel 3.6) en een 
pendelmatrix (tabel 3.7), die de herkomst van de werkenden en de bestemmingen van de wonenden 
geven.  
 
De arbeidsmarktbalans geeft het totaal aantal personen dat in een regio woont en werkt. Het 
uitgangspunt is het aantal personen dat in de regio werkt (arbeidsplaatsen). Een deel van de 
personen die deze arbeidsplaatsen bezetten woont in dezelfde regio en de rest is inkomende pendel. 
Deze inkomende pendel kan naar herkomst regionaal worden verdeeld.  
 
Hetzelfde kan worden gedaan vanuit de werkzame beroepsbevolking; dat zijn de werkenden naar 
hun woonplaats, passend in de beroepsbevolking en de gehele bevolking. Zij werken voor een deel in 
de eigen regio en de rest verlaat elke dag de regio naar het werk. Dat is de uitgaande pendel, die ook 
naar regio van bestemming wordt verdeeld.  
 
Het aantal personen dat in de dezelfde regio woont en werkt kan zo vanuit beide gezichtspunten 
(wonen en werken) worden bepaald en is beleidsmatig van belang. Hoe meer mensen in de dezelfde 
regio wonen en werken, hoe minder pendel en hoe lager het beslag op de infrastructuur. Het heeft 
een belangrijk neveneffect: het gebruik van fossiele energie voor woon-werkverkeer daalt fors. 
Voorts is concentratie van wonen en werken om stedelijk-economische redenen belangrijk, omdat 
huishoudens meer diensten inkopen (horeca) en meer gebruik maken van hoogwaardige stedelijke 
diensten. Het pendelsaldo is het verschil tussen inkomende en uitgaande pendel. Het beeld per 
provincie is als volgt.  
 
Pendel per provincie 
Flevoland heeft de grootste uitgaande pendel. De werkzame beroepsbevolking in Flevoland is 
aanzienlijk groter dan het aantal arbeidsplaatsen en geeft een hoog uitgaande pendel. Het aantal 
mensen dat in Flevoland woont en werkt is 110 duizend. Het percentage personen dat in de dezelfde 
regio woont en werkt is er laag met 62 procent van het aantal arbeidsplaatsen. De inkomende pendel 
is 66 duizend personen en de uitgaande pendel is met 92 duizend personen aanzienlijk groter. Van 
hen werken er 68 duizend in de Randstad en 24 duizend er buiten. De verdeling van de inkomende 
pendel is anders: deze is overwegend van buiten de Randstad afkomstig. De Flevolanders werken in 
Noord-Holland of in Utrecht, mensen in Friesland, Overijssel en Gelderland werken in Flevoland.  
 
Utrecht heeft eveneens een laag percentage personen dat er woont en werkt (63 procent van het 
aantal arbeidsplaatsen). Utrecht ligt centraal in Nederland, heeft daardoor een grote keuze op de 
woning- en arbeidsmarkt en daardoor relatief grote pendelstromen. Utrecht is netto een werkregio 
met een inkomend pendelsaldo van 91 duizend personen. De inkomende pendel is voor 18 procent 
afkomstig uit de Randstad, en voor 19 procent daarbuiten.  
 
Noord-Holland heeft van de vier provincies het grootste inkomend pendelsaldo (174 duizend 
personen) en een hoog percentage mensen dat er woont en werkt (79 procent). Tevens is de 
inkomende pendel er het hoogst met 341 duizend personen. Door de ligging is een beperkt 
percentage (acht procent) afkomstig uit de rest van de Nederland. Zuid-Holland heeft het grootste 
aantal arbeidsplaatsen (1,8 miljoen) en een hoog percentage dat woont en werkt in dezelfde regio 
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(84 procent). Van de inkomende pendel zijn 93 duizend personen afkomstig uit de Randstad en 204 
duizend van daarbuiten (hoofdzakelijk Noord-Brabant). Van de Randstad provincies zijn Flevoland en 
Zuid-Holland relatief sterk verbonden met regio’s van buiten de Randstad; ondanks de centrale 
ligging geldt dat minder voor Utrecht waar de inkomende pendel evenwichtiger over de Randstad en 
overig Nederland is verdeeld.  
 
Binnen de Randstad heeft Noord-Holland de grootste inkomende pendelstromen (tabel 3.7); 96 
duizend zijn afkomstig uit Zuid-Holland, 75 duizend uit Utrecht en 50 duizend uit Flevoland. Daarna 
volgt de inkomende pendel uit Utrecht met 62 duizend personen uit Noord-Holland, 54 duizend 
personen uit Zuid-Holland en 15 duizend uit Flevoland. Flevoland heeft een inkomende stroom van 
18 duizend personen uit Noord-Holland.  
 
De inkomende pendel van Zuid-Holland van buiten de Randstad is met 204 duizend personen groter 
dan de inkomende pendel uit de Randstad; het betekent dat de Randstad samenhangt met Noord-
Brabant (aangenomen dat daar de inkomende pendel uit afkomstig is).  
 
Toenemende pendel of verdichting? 
De ontwikkeling van de arbeidsmarktbalans over de tijd (2009-2016) onthult een belangrijk verschil 
in ruimtelijk-economische ontwikkeling in de Randstad (tabel 3.8). Het percentage personen dat in 
dezelfde provincie woont en werkt neemt af in Flevoland (- tweeduizend), Utrecht (- elfduizend) en 
Zuid-Holland (-40 duizend) en neemt daarentegen krachtig toe in Noord-Holland (plus 40 duizend).  
De afname van het aantal personen dat in dezelfde regio woont en werkt kan toegeschreven worden 
aan het toenemende aandeel hoger opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking. Hoger opgeleiden 
pendelen meer. Zij hebben een grotere en ruimere keuze op de woning- en arbeidsmarkt en kunnen 
meer besteden aan pendel. Betere infrastructuur zal hun mobiliteit vergroten. Het effect is dat bij 
een gegeven groei van de economie en arbeidsvraag, er relatief meer hoger opgeleiden zullen 
werken en er meer pendel zal zijn. Dat is een ‘natuurlijk’ gegeven.  
 
In Noord-Holland is dit niet het geval. Er is, ondanks de crisis van 2009, een aanzienlijke uitbreiding 
van de werkgelegenheid geweest, namelijk 63 duizend werkzame personen. Het aantal mensen dat 
in Noord-Holland woont en werkt nam met 40 duizend toe; de overige inkomende pendel is 
overwegend uit Zuid-Holland afkomstig (plus 14 duizend). Deze ‘bias’ naar Zuid-Holland is mogelijk 
toe te schrijven aan de verbeterde treinverbinding tussen Amsterdam en Rotterdam. Utrecht heeft 
een netto toename van de inkomende pendel die groter is dan die van Noord-Holland, namelijk 23 
duizend, bij een veel geringere toename van het aantal arbeidsplaatsen (plus 13 duizend). Dit laat 
zien dat als wonen en werken niet wordt verdicht, de pendelstromen en mobiliteit van nature 
groeien.  
 
De toename van wonen en werken in Noord-Holland is het gevolg van agglomeratievoordelen die 
zijn ondersteund door ruimtelijk beleid: verdere verdichting van wonen en werken in Amsterdam. 
Dergelijk beleid laat zien dat daardoor de mobiliteit beperkt kan worden. Het stedelijk-economisch 
perspectief is substantieel: het maakt uit of een stad tienduizend personen die er wonen en werken 
verliest of er bij krijgt. Als ze dichter bij hun werk wonen, houden ze meer tijd en geld over, en die 
tijd heeft een waarde met een bijbehorende leefstijl en bestedingspatroon. De uitgaven aan reizen 
en brandstof worden dan aan de horeca en de cinema gespendeerd.  
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Tabel 3.6 Woon-werkbalans Randstad naar provincie, 2016 
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Arbeidsplaatsen  176 745 1.599 1.820 

woont in eigen regio 110 472 1.258 1.523 

inkomende pendel 66 273 341 297 

wv Randstad 26 131 220 93 

wv buiten Randstad 41 142 121 204 

     

     

Werkzame bb 202 654 1.425 1.743 

werkt in eigen regio 110 472 1.258 1.523 

Uitgaande pendel 92 182 167 220 

wv Randstad 68 116 133 153 

wv buiten Randstad 24 66 34 67 

     

Inkomend - Uitgaand (x 1000) -26 91 174 77 

Woont/werkt in eigen regio (%) 62 63 79 84 

Woont in overig Randstad % 15 18 14 5 

Woont buiten Randstad % 23 19 8 11 

Bron: CBS, Bewerking NEO Observatory 
 
 
 
 
Tabel 3.7 Woon-werk stromen tussen de Randstad provincies, werkzame personen x 1000, 2016 
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Flevoland  110 15 50 4 24  202 

Utrecht  6 472 75 36 66  654 

Noord-Holland  18 62 1.258 54 34  1.425 

Zuid-Holland  2 54 96 1.523 67  1.743 

Inkomend ove. NL  41 142 121 204    

         

Totaal werkzame personen REJ  176 745 1.599 1.820    

Bron: CBS, Bewerking NEO Observatory 
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Tabel 3.8 Ontwikkeling woon-werkbalans Randstad naar provincie, 2009-2016 
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Arbeidsplaatsen  3 13 63 -32 

woont in eigen regio -2 -11 40 -40 

inkomende pendel 6 23 22 9 

wv Randstad 3 20 21 5 

wv buiten Zuid-Holland 2 3 2 4 

     

     

Werkzame bb 2 10 59 -13 

werkt in eigen regio -2 -11 40 -40 

Uitgaande pendel 4 21 19 27 

wv Randstad 1 12 16 20 

wv buiten Randstad 3 9 2 7 

     

Inkomend - Uitgaand (x 1000) 1 3 4 -19 

Woont/werkt in eigen regio (%) -2 -3 -1 -1 

Woont in overig Randstad % 2 2 1 0 

Woont buiten Randstad % 1 0 0 0 

Bron: CBS, Bewerking NEO Observatory 
 
Tabel 3.9 Ontwikkeling woon-werk stromen tussen de Randstad provincies, werkzame personen x 
1000, 2009-2016 
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Flevoland  -2 3 -2 0 3  2 

Utrecht  1 -11 9 2 9  10 

Noord-Holland  3 11 40 2 2  59 

Zuid-Holland  0 7 14 -40 7  -13 

Inkomend ove. NL  2 3 2 4    

         

Totaal werkzame personen REJ  3 13 63 -32    

Bron: CBS, Bewerking NEO Observatory 
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3.8 Energiegebruik 
 
De consumptie van energie laat vanaf een dalende trend zien. Dit is hoofdzakelijk toe te schrijven aan 
twee bewegingen. De winters worden gemiddeld zachter, zodat huishoudens en bedrijven minder 
energie nodig hebben. De daling onder huishoudens is algemeen ongeveer 4 tot 5 procent per jaar. 
De verschillen tussen provincies zijn niet groot. Bij bedrijven en instellingen is ook een daling 
waarneembaar, maar minder dan onder huishoudens. Het verschil is dat bedrijven en instellingen 
behalve voor verwarming een aanzienlijke hoeveelheid energie verbruiken voor productieprocessen. 
In Flevoland is de jaarlijke afname het grootst, maar in Zuid-Holland nam het energieverbruik toe. De 
reden is extra gasverbruik door de petrochemische industrie. De afname van het energie verbruik 
door de transportsector is betrekkelijk groot. De afzet van LPG, benzine en diesel is gedaald; de afzet 
van aardgas en elektriciteit is daarentegen toegenomen. Het is vooral de afzet van diesel die is 
gedaald; het vrachttransport staat onder druk, onder andere door concurrentie van de binnenvaart. 
Het gebruik van (lichte)stookolie en gasolie daalde namelijk niet. Tevens zijn innovatie, kleinere 
auto’s, zuiniger motoren en ander rijgedrag niet uitgesloten als factoren die de consumptie van 
brandstof doen verminderen.  
 
Het absolute gebruik van energie door huishoudens is hoog in Utrecht en Noord-Holland, namelijk 46 
gigajoule per huishouden per jaar in 2015. Huishoudens in Zuid-Holland hebben een iets lager 
energiegebruik, namelijk 44 gigajoule per jaar. In Flevoland is de energieconsumptie van huishoudens 
het laagst met 39 gigajoule per jaar. Opgemerkt wordt dat dit inclusief de stadswarmte in Almere is.  
Inkomensverschillen tussen huishoudens verklaren mogelijk voor een deel deze verschillen. In 
Noord-Holland en Utrecht is het gemiddeld huishoudinkomen relatief hoog.  
 
Het gebruik van energie door bedrijven en instellingen is het hoogst in Zuid-Holland, namelijk 2 
megajoule per euro toegevoegde waarde. De glastuinbouw en petrochemische industrie verbruiken 
in hun productieprocessen veel gas en stroom. In Flevoland is voor elke euro toegevoegde waarde 
1,2 megajoule nodig; het energieverbruik is toe te schrijven aan de glastuinbouw. In Noord-Holland is 
het energieverbruik per euro relatief beperkt. In Utrecht is het het laagst met 0,5 megajoule per 
euro. Energieintensieve landbouw en glastuinbouw ontbreken er, evenals procesindustrie.  
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Tabel 3.10 Finaal verbruik van gas, elektriciteit, warmte en brandstof naar huishoudens, 
bedrijven/instellingen en vervoer, 2012-2015, joules*  

Totaal (Peta joule)      

 2012 2013 2014 2015 2012-15 

      

 Petajoule    % 

Nederland 2.104 2.213 1.909 1.945 -3 

Flevoland 59 58 52 52 -4 

Utrecht 104 105 92 94 -3 

Noord-Holland 275 278 244 250 -3 

Zuid-Holland 419 448 413 436 1 

      

      

Huishoudens      

 2012 2013 2014 2015 2012-15 

      

 Gigajoule per huishouden  % 

Nederland 58 61 49 50 -5 

Flevoland 44 45 38 39 -4 

Utrecht 53 56 44 46 -4 

Noord-Holland 53 56 45 46 -5 

Zuid-Holland 51 54 43 44 -5 

      

      

Bedrijven en instellingen      

 2012 2013 2014 2015 2012-15 

      

 Megajoule per euro   % 

Nederland 1,8 1,9 1,6 1,6 -3 

Flevoland 1,5 1,5 1,3 1,2 -6 

Utrecht 0,5 0,6 0,5 0,5 -4 

Noord-Holland 1,1 1,1 0,9 0,9 -5 

Zuid-Holland 1,8 2,0 1,9 2,0 3 

      

      

Transport      

 2012 2013 2014 2015 2012-15 

      

 Megajoule per euro   % 

Nederland 0,8 0,8 0,7 0,7 -4 

Flevoland 2,9 2,8 2,5 2,5 -5 

Utrecht 0,8 0,7 0,7 0,7 -5 

Noord-Holland 0,5 0,5 0,5 0,5 -6 

Zuid-Holland 0,6 0,6 0,6 0,6 -4 

*exclusief intermediair gebruik cokes voor basismetaal, kerosine en stookolie voor lucht- en zeevaart  

Bron: CBS, Bewerking NEO Observatory 
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BIJLAGE l Metropolitane regio’s naar NUTS indeling  
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