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DeeconomievanRotterdamgroeit
flink,maar het herstel heeft twee
gezichten.Hetcentrumenaanpa-
lendewijkenontwikkelen zich tot
domeinen voor de hoger opgelei-
den, met veel banengroei. Ande-
rewijken vande stadblijvendaar-
bij achter.
Tot deze conclusie komen on-

derzoekers van de gemeente Rot-
terdam in de gisteren verschenen
EconomischeVerkenningRotterdam
2018 (EVR). Inenrondomhetcen-
trumisvolgenshensprakevanex-
tragroei ‘waarnietdehelestadvan
meeprofiteert’.
De opstellers van het jaarlijkse

rapport dringenaanopmeer aan-
dacht voor de achterblijvendewij-
ken. ‘Hoeverdertekapitaliserenop
de relatief jonge bevolking daar’,
aldusdeonderzoekers, ‘iswellicht
eengrotereuitdagingdanhetzich-
zelf verder organiserende succes
vanhet centrum.’

Het gemeentebestuur van Rot-
terdam heeft de afgelopen jaren
ingezet opde komst vanhogerop-
geleiden naar de stad enmeer va-
riatie in het banenaanbod. Van
oudsher was de stad sterk afhan-
kelijkvandehavenendeindustrie.
Maardooreenstructurelegroeiver-
traging in dewereldhandel groei-
en die sectorenminder hard dan
voorheen.

Dooractiefgemeentelijkbeleid
zijn in het gebied tussen het cen-
traal station en het centrum van
Rotterdam, dat is omgedoopt tot
CentralBusinessDistrict, indeaf-
gelopen jaren een aantal bedrijfs-
verzamelgebouwengevestigd.Een
hiervan, het CIC, zit in het naast
RotterdamCS gelegenGroothan-
delsgebouw. Hierin zitten vaak
jonge bedrijven die actief zijn in
de ICT, techniek en creatieve sec-
toren.

Deonderzoekerskenmerkendit
gebiedalseen‘hotspotmetveeldy-

namiek’.Hetzijndaarominhunvi-
sieookaantrekkelijke locatiesvoor
kleineenmiddelgrotedienstverle-
ners. ‘In zulkewijken ligt de basis
voorde toekomst vanRotterdam’,
zo staat indeEVR.
Rotterdam Centrum kende in

2017danookdehoogsteabsolute
banengroei.Maar ook het in Rot-
terdam-Zuid gelegen Feijenoord
heeft het vorig jaar goed gedaan.
In dit gebied —met de Kop van
Zuid en Katendrecht— vestigen
zichveeloverheids-enkennisdien-
sten.Gunstigeontwikkelingenzijn
er ook in Kralingen-Crooswijk en
Delfshaven.

DoordathetcentrumvanRotter-
dammeerenmeerhetwerkterrein
wordt van hoogopgeleiden, zijn
laag- en middelbaar opgeleiden
voor hunwerkmeer aangewezen
opminder goed bereikbare plek-
ken aan de rand van de stad en in
deomliggendegemeenten.
De minder goede bereikbaar-

heid met het openbaar vervoer
speelt het bedrijventerrein Ri-
vium al parten. De onderzoekers
noemen de krimp van dewerkge-
legenheid inditgebiedopvallend,
omdat ‘dit juist eencluster vanza-
kelijke dienstverleners in Rotter-
dam is’.
De gebieden waar de werkge-

legenheid sterk groeit, profiteren
dubbel. Want de woningmarkt
doet het daar eveneensbeter,met
sterker stijgende gemiddelde wo-
ningwaarden dan elders in Rot-
terdam.

Deonderzoekerszoekendever-
klaring inhet grote aantal kennis-
werkersdatwerktalszzp’ersvanuit
huis. Daar komt bij dat huishou-
dens zich in hun locatiekeuze la-
ten leiden door dezelfde overwe-
gingen als bedrijven, zoals goede
ov-verbindingen en de nabijheid
van voorzieningen.
Uit het economisch rapport

komt een gunstig beeld naar vo-
ren over de economische ontwik-
kelingalsgeheelvanRotterdamen

BANENGROEI

RotterdamCentrum
kende vorig jaar de
hoogste absolute
banengroei.
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de regio Rijnmond. De regionale
groei komt in 2017 volgens eerde-
re prognoses van INGuit op 3,5%
tegen2% in2016.

Hoewel demaritieme sector en
dehavennogsteedsbelangrijkzijn
voordeeconomie,neemtdeafhan-
kelijkheidervanwelaf.Dezakelijke
dienstverlening ende consument
speelt eensteedsgrotere rol inhet
herstel vande stad ende regio.

Deonderzoekersdurvendecon-
clusie aan dat in Rotterdam ‘een
structurele verbetering en toene-
mende aantrekkingskracht zicht-
baar is’.Maar tegelijk ishetoppas-
sendatdiegroeinietbeperktblijft
tot het centrumvande stad.

CentrumvanRotterdam
zitflink inde lift, de rest
vande stadblijftachter

Banengroei in Rotterdamse wijken
In de periode 2016-2017
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