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De Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

(MRDH), de Provincie Zuid-Holland en de 

Economische Programmaraad Zuidvleugel (EPZ) 

presenteren samen de tweede Regiomonitor. 

Deze jaarlijkse monitor geeft een inzicht in de 

regionale economie aan de hand van actuele 

cijfers, beelden en analyses.

Naast de algemene economische ontwikkelingen 

staan de thema’s innovatie, attractiviteit, 

duurzaamheid en bereikbaarheid centraal. Dit 

zijn dezelfde thema’s die de basis vormen voor het 

Regionaal Investeringsprogramma, waar door 

publieke en private partners in de regio aan wordt 

gewerkt. Goede cijfers hierover zijn een belangrijke 

basis voor beleid en investeringen. Deze monitor 

voorziet daarin.

Sinds vorig jaar is de monitor doorontwikkeld 

tot een uitgebreide publicatie over de staat van 

de regio. Het boekje dat nu voor u ligt is een 

beknopte versie van deze monitor. Het geeft u 

in een handomdraai een beeld van de stand van 

de regionale economie en bereikbaarheid. Bent 

u geïnteresseerd in meer data en analyses over 

de regio? Die vindt u in de volledige versie van de 

Regiomonitor, via mrdh.nl/regiomonitor.

Inhoudsopgave

Redactie: 

Tim Franken

Bart Nijhof

Walter Manshanden

Deze publicatie is een beknopte uitgave van de ‘Regiomonitor 2016: Economie en Bereikbaarheid’. 

De regiomonitor is ontwikkeld door Netherlands Economic Observatory in samenwerking met 

de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland en de Economische 

Progammaraad Zuidvleugel (EPZ). Er wordt gebruik gemaakt van openbare databronnen zoals CBS, 

LISA en Eurostat. De meest actuele cijfers worden daarbij gehanteerd.

De volledige versie is terug te vinden op www.mrdh.nl/regiomonitor 

Concept en ontwerp:

Walvis & Mosmans

Een jaarlijkse monitor met actuele en 
gefundeerde cijfers over de regio

Inleiding
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De economie van Zuid-Holland ontwikkelde zich 

in de afgelopen twee jaar positief. Voorlopige 

cijfers laten zien dat de economische groei in 

Zuid-Holland over 2015 (2,5 procent) boven 

het Nederlandse gemiddelde lag (2,0 procent). 

Daarmee komt de economische ontwikkeling 

van Zuid-Holland meer in lijn met vergelijkbare 

provincies in Nederland te liggen, zoals Noord-

Brabant (2,5 procent), Utrecht (2,7 procent) 

en de provincie Noord-Holland (2,7 procent). 

Deze recente ontwikkeling betekent een eerste 

herstel van de economie van Zuid-Holland.

 

De relatief bovengemiddelde, gezonde groei 

van Zuid-Holland in 2015 is meer dan welkom, 

maar maskeert onderliggende problemen. 

Het langjarig gemiddelde van de groei in Zuid-

Holland na 2009 is nog altijd licht negatief 

(-0,2%). Vergelijkbare (stedelijke) regio’s in 

Europa ontwikkelden zich ondanks de grote 

recessie positiever, ondanks alle kwaliteiten 

die de regio in huis heeft. De hogere groei van 

Zuid-Holland in 2015 draagt bij aan de verbeterde 

concurrentiepositie van Nederland.  

Op de recente wereldranglijst van het Zwitserse 

IMD klimt Nederland in 2016 van de vijftiende 

naar de achtste plaats als het gaat om 

concurrerende landen.

 

De fundamentele uitdaging voor de economie 

van de regio is gelegen in het creëren van 

werkgelegenheid. De groei komt namelijk 

voor het grootste deel uit de stijging van de 

arbeidsproductiviteit in met name de industriële 

sectoren. Als gevolg groeit de werkgelegenheid 

niet mee. Gecombineerd met een relatief 

sterk groeiende bevolking levert dit een hoge 

werkloosheid op.

Economie 
Algemeen

Economische groei 
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei bruto regionaal product

Zuid-Holland

Nederland

EU stedelijke regio’s

2009-2015 2015

Bron: Eurostat/CBS

Bron: Eurostat/CBS

0,1%

0,9%

2,0%

-0,2%

2,5%

Bevolkingsgroei 
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke regio’s

+0,5% +0,4% +0,2%

2009-
2014

2015

+0,5% +0,4% +0,5%

(€ 145 mlrd) (€ 676 mlrd) (€ 3334 mlrd) 

(3,6 mln) (17 mln) (70,5 mln)

1,7%
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Werkgelegenheid
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei

Arbeidsproductiviteit
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei

Bron: Eurostat/CBS

Bron: Eurostat/CBS

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Nederland

Nederland

EU stedelijke 
regio’s

EU stedelijke 
regio’s

+0,7%

-0,2%

- 0,5%

2009-2015

2009-2015

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Nederland

Nederland

EU stedelijke
 regio’s

EU stedelijke
 regio’s

+0,9% +0,9%
+0,5%

2015

2015

+0,4%
+0,6%

+0,4%

+1,8%
+1,1%

+0,8%

“Economische groei trekt aan, 
werkgelegenheid blijft achter”

(1.810.000) (8.818.000) (36.789.000)

(€ 55 per
gewerkt uur)

(€ 54 per
gewerkt uur)

(€ 63 per
gewerkt uur)
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Sectoren

De regiomonitor zoomt in op negen sectoren 

van bedrijvigheid in Zuid-Holland. Deze sectoren 

zitten verspreid over de hele regio en bieden in 

totaal ruim 597 duizend mensen werk; 40% van 

alle banen in Zuid-Holland. Sterke concentraties 

bevinden zich rond Rotterdam, maar ook in 

de andere regio’s op de as Leiden-Dordrecht 

bevinden zich veel banen.

De werkgelegenheid is na 2009 in Zuid-Holland met 

gemiddeld -0,5 procent wat sterker afgenomen 

dan in Nederland (gemiddeld -0,2 procent per 

jaar). De werkgelegenheid in de clusters in Zuid-

Holland is over het algemeen met deze krimp 

meegegaan. Uitzonderingen zijn de grotendeels 

arbeidsintensieve sectoren Health & Life Sciences 

en Recreatie & Toerisme, waar de werkgelegenheid 

juist toenam met respectievelijk 0,8 en 0,6 procent. 

De meer kapitaalintensieve sectoren zoals Maritime 

en Smart Industry ontwikkelen zich vooral door een 

hogere arbeidsproductiviteit en export. 

De grootste werkgever voor de regio is de sector 

Health & Life Sciences met bijna 210 duizend banen 

in Zuid-Holland. Dit betreft zowel zorginstellingen 

als bedrijven in biotechnologie, medische 

technologie en (ICT-gebaseerde) dienstverlening. 

De vier andere grootste werkgevers zijn Smart 

Industry, Agro & Food, Leisure & Tourism en 

Transport & Logistics.

De bijna 91.000 werknemers en meer dan 

10.000 bedrijven die werken aan Smart Industry 

zijn belangrijk voor de concurrentiekracht van 

Zuid-Holland. Via crossover zijn zij namelijk 

nauw verbonden met een groot aantal 

sectoren in de regio. Dit kan bijvoorbeeld zijn 

als samenwerkingspartner of als toeleverancier 

voor bedrijven.

Cleantech

19%

Aandeel banen  
in Nederland

*ontwikkeling 2009 – 2015

25.444
banen

4.003
vestigingen

-0,6%* 3,8%*

Health & Life Sciences

19%

*ontwikkeling 2009 – 2015

209.024
banen

11.631
vestigingen

Agro & Food

18%

*ontwikkeling 2009 – 2015

90.508
banen

12.355
vestigingen

+0,8%* 3,8%*

Aandeel banen  
in Nederland

Aandeel banen  
in Nederland

-0,7%* -0,9%*
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Safety &Security

25%

Aandeel banen  
in Nederland

*ontwikkeling 2009 – 2015

24.850
banen

1.713
vestigingen

-1,6%* 2,1%*

Maritime

29%

*ontwikkeling 2009 – 2015

39.043
banen

2.796
vestigingen

Transport & Logistics

23%

*ontwikkeling 2009 – 2015

67.917
banen

4.568
vestigingen

-0,8%* -0,9%*

Aandeel banen  
in Nederland

Aandeel banen  
in Nederland

-1,5%* -1,3%*

Smart Industry

17%

Aandeel banen  
in Nederland

*ontwikkeling 2009 – 2015

90.902
banen

10.514
vestigingen

-0,6%* 0,8%*

Energy

23%

*ontwikkeling 2009 – 2015

35.549
banen

599
vestigingen

Leisure & Tourism

16%

*ontwikkeling 2009 – 2015

79.712
banen

12.500
vestigingen

-0,4%* 0,9%*

Aandeel banen  
in Nederland

Aandeel banen  
in Nederland

0,6%* 1,0%*
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Binnen Nederland is Zuid-Holland de regio waar 

het meeste aan onderzoek en ontwikkeling 

wordt uitgegeven, ruim 2,8 miljard euro in 

2014. Deze sterke positie dankt de regio aan 

de publieke kennisinstellingen: de Technische 

Universiteit Delft, de Universiteit Leiden, de 

Erasmus Universiteit, TNO, Deltares en ESA.

De R&D uitgaven van bedrijven blijven echter 

achter bij de nationale en internationale normen. 

Een oorzaak hiervan is dat in Zuid-Holland 

minder mensen werken in de hightech industrie 

en kennisintensieve diensten dan in andere 

grootstedelijke Europese regio’s. Toch telt Zuid-

Holland veel innovatieve en internationaal 

toonaangevend bedrijven. Cijfers van Rijksdienst 

voor Ondernemend Nederland laten zien dat 

bedrijven uit Zuid-Holland na Noord-Brabant het 

meest gebruik maken van fiscale regelingen voor 

het stimuleren van investeringen in speur- en 

ontwikkelingswerk (S&O). In 2014 ontvingen ruim 

3500 bedrijven subsidie. 

Vakmanschap en talent staan aan de basis van de 

economische ontwikkeling van Zuid-Holland. Het 

opleiden, aantrekken en behouden van voldoende 

gekwalificeerde arbeidskrachten op alle niveaus met 

competenties die aansluiten op de sterke sectoren 

is van groot belang voor de concurrentiekracht 

van de regio. Uit de cijfers blijkt dat de instroom 

in technische opleidingen op alle niveaus in de lift 

zit. In 2014 startten 8002 jongeren een technische 

mbo-opleiding. De instroom stijgt sneller dan het 

Nederlands gemiddelde. Het aantal gediplomeerden 

nam toe met ruim 2% tussen 2010 en 2013, tegenover 

een daling van 6% in Nederland. In het hbo begonnen 

in 2014 5060 techniekstudenten. Sinds 2010 is de 

instroom met meer dan 28% gestegen. Deze groei 

is bovengemiddeld. Dat is vooral in Groot Rijnmond 

het geval. Ook het aantal gediplomeerden neemt 

sinds 2012 weer toe. In 2014 kregen ruim 2200 

techniekstudenten hun diploma. Tot slot is het 

aantal inschrijvingen aan de TU Delft, de grootste 

technische universiteit van Nederland, flink 

toegenomen na 2010. Het aantal gediplomeerden 

steeg bovendien sinds 2012 met bijna 200.

Innovatie

“Zuid-Holland R&D koploper 
in Nederland, maar uitgaven 

bedrijven blijven achter”
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Top drie provincies uitgaven R&D (met eigen personeel) 
2014 in mln euro

Noord-Brabant

Zuid-Holland

Zuid-Holland

Noord-Brabant

Noord-Holland

Noord-Holland

2.789 2.605 2.440

Top drie provincies private uitgaven R&D 
2014 in mln euro

2.0481.384 1.381

Bron: CBS

Bron: CBS

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke regio’s

Instroom technisch onderwijs 2015 in Zuid-Holland

Bron: Platform Beta Techniek/CBS

2010-2011

2012-2013

2014

mbo

7.408

7.238

8.002

0,3%
0,5%

1,2%

3,4%
3,1%

4,4%

hbo

3.981

4.632

5.060

wo

3.483

3.595 

3.976

Werkgelegenheid high-tech industrie / kennis-intensieve diensten
In high-tech industrie als percentage van de totale werkgelegenheid 2014
In kennis-intensieve diensten als percentage van de totale werkgelegenheid 2014

Bron: Eurostat/CBS
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EU-middelen  
voor R&D

In de periode 2007-2013 is via 2.126 projecten 

ruim € 1 miljard aan Europese subsidie 

(cofinanciering) geland in Zuid-Holland. 

Met name op het gebied van R&D (‘KP7’: de 

voorloper van het huidige, bredere programma 

Horizon2020) en regionale economie (Europees 

Fonds voor Regionale Ontwikkeling) investeert 

Europa fors in onze regio. Daarnaast investeerde 

de Europese Investeringsbank nog eens €2,5 

miljard in de periode 2007-2016 in Zuid-Holland. 

In de lopende programmaperiode van Horizon 

2020 is al weer ruim €250 miljoen aan EU 

middelen verworven.

De grote successen bij het verwerven van Europese 

middelen door kennisinstellingen en bedrijven 

in de regio illustreren een goede aansluiting bij 

de agenda van de EU en bij die van bedrijven en 

kennisinstellingen in andere EU-lidstaten. Ook 

het MKB uit Zuid-Holland scoort bovengemiddeld 

goed. In Nederland werd 13% van de KP7 projecten 

door het MKB verworven. Regionale uitschieter is 

Leiden-Bollenstreek met 20%. Specifieke MKB calls 

in de nieuwe programmaperiode (Horizon 2020) 

bevestigen dit beeld. Na Noord-Holland (25%) en 

ruim voor Noord-Brabant (17%) levert Zuid-Holland 

24% van de Nederlandse MKB projecten.

Vooral de universiteiten, universitair medische 

centra, TNO en het Havenbedrijf spelen een 

belangrijke rol bij het binnenhalen van Europese 

middelen. Mede hierdoor is sprake van een 

concentratie rondom de steden Delft, Den Haag, 

Leiden en Rotterdam. 

Bron: 
Provincie 

Zuid-Holland 2016

European Research Council 16% 133,1

Health 17% 137,6

High Tech Systems & Materials 8% 67,6

ICT 12% 97,4

People 9% 75,4

Environment 7% 56,1

Transport 8% 65,6

Security 7% 54,5

Other 16% 142,2

  829,5 miljoen euro

R&D middelen geland in Zuid-Holland 2007-2013
Naar bedrag per thema voor KP7 (zevende kaderprogramma 
voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de 
Europese Commissie) 

“EU draagt fors 
bij aan R&D in 
Zuid-Holland”
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Attractiviteit

De aantrekkelijkheid van de regio, stad én 

ommeland, is een belangrijke voorwaarde 

voor economische ontwikkeling. Aantrekkelijk 

wonen, leven en recreëren is van groot 

belang voor het aantrekken en behouden 

van kenniswerkers en hoger opgeleiden. Er 

is ook een direct economisch belang: een 

aantrekkelijk aanbod van woon-, werk- en 

recreatievoorzieningen leidt direct tot extra 

bezoekers en vestigende bedrijven uit binnen- 

en buitenland, en dus tot meer bestedingen, 

met alle lokale positieve effecten voor 

werkgelegenheid tot gevolg. 

De (internationale) aantrekkingskracht van 

de regio is groeiende en biedt potentie. Het 

aantal arbeidsplaatsen per jaar als gevolg van 

buitenlandse investeringen is sinds 2007 gestegen, 

maar is nog steeds bescheiden in vergelijking met 

vergelijkbare stedelijke regio’s. Daarnaast biedt de 

metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) een 

omgeving die internationale congressen aantrekt. 

Hoewel het aantal internationale congressen in 

steden als Amsterdam en Brussel aanzienlijk hoger 

ligt, laat de regio ook een aantal vergelijkbare 

steden achter zich. Bovendien draagt de MRDH bij 

aan de sterke positie van de gehele Randstad in de 

markt voor internationale congressen.

De aantrekkelijkheid van de regio voor toeristen 

bleef de afgelopen vijf jaar achter bij de andere 

stedelijke regio’s in Europa, maar lijkt bezig aan een 

opmars. Het aantal overnachtingen in Zuid-Holland 

groeide in de periode 2009-2014 met gemiddeld 

slechts 2 procent per jaar. Zoomen we in op 

toerisme cijfers voor de laatste drie jaar, dan zien we 

echter sterke groei plaatsvinden. Rotterdam neemt 

daarbij de koppositie in, maar ook Den Haag doet 

het goed. De snelle (internationale) treinverbinding 

van Rotterdam CS en nieuwe attracties als de 

Markthal dragen bij aan het succes. Het aanbod 

voor podiumkunsten is relatief laag in de MRDH. 

Veel jonge, veelal hoogopgeleide inwoners uit de 

regio gaan hiervoor naar de hoofdstad. Hierdoor 

loopt de regio bestedingen mis. 

Buitenlandse investeringen in Zuid-Holland  
in arbeidsplaatsen per jaar

789 1014 1100

2007 - 2009 2010 - 2012 2013 - 2015

Bron: NFIA

Bron: ICCA

Aantal internationale congressen  
absoluut en per 1000 inwoners naar regio, 2014

MRDH MR Amsterdam

Parijs Genève

Brussel

Hamburg

61

214 41 39

133 112
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“Internationale 
aantrekkingskracht  
van de regio groeit “

Aantal bezoekers podiumkunsten
per inwoner in 2014

Groei toerisme 
Aantal overnachtingen van toeristen in 2015 (x 1000)
Procentuele groei overnachtingen 2012 - 2015

12.899 1.547 1.484 6.070

Amsterdam Rotterdam Den Haag Zuid-Holland

+ 6,9%
+ 6,2% +6,5%

+8,4%

Zuid-Holland Noord-Holland Utrecht

1 1,1

2,25

Bron: CBS

Bron: CBS
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Duurzaamheid

Energie is belangrijk voor de concurrentiekracht 

van de regio. Een duurzaam, betaalbaar en 

betrouwbaar energiesysteem in de regio 

creëert kansen voor economische groei en 

werkgelegenheid en versterkt de leefbaarheid.

Het energieverbruik van huishoudens in Zuid-

Holland ligt met 45 gigajoule per jaar onder 

het landelijk gemiddelde van 50 gigajoule. 

Huishoudens gebruiken vooral minder gas en 

elektriciteit. Het gebruik van stadsverwarming is 

bovengemiddeld. De industrie daarentegen is zeer 

energie-intensief in vergelijking met de rest van 

Nederland: vooral het gasverbruik in de tuinbouw 

en industrie is hoog. 

Over energie-opwekking zijn minder regionale 

cijfers beschikbaar. Naast de al genoemde 

stadsverwarming zijn cijfers beschikbaar over 

windenergie. Eind 2014 stond 299 megawatt 

vermogen opgesteld. Zuid-Holland zit daarmee 

op het Nederlands gemiddelde van ruim 40% van 

de doelstelling voor 2020.

Een belangrijke indicator voor de leefbaarheid 

van een regio is de luchtkwaliteit. Het European 

Environment Agency publiceert hier jaarlijks 

cijfers over op basis van luchtkwaliteitsdata van 

meetstations in stedelijke gebieden . Hierbij wordt 

gekeken naar concentratie stikstof (NO2) en 

fijnstof (PM10) in de lucht. Voor de metropoolregio 

Rotterdam-Den Haag (MRDH) staan er 

meetstations in Den Haag, Rotterdam, Vlaardingen 

en Schiedam. De regio scoorde voor stikstof in 2013 

slechter dan gemiddeld voor stedelijke gebieden in 

Nederland en Europa. De scores voor fijnstof zijn 

ongeveer gelijk aan het Nederlands gemiddelde en 

liggen lager dan de gemiddelde score van Europese 

stedelijke gebieden. Bij specifieke binnenstedelijke 

metingen scoort de regio vaak flink boven het 

gemiddelde. Ook hier is dus nog veel winst te 

behalen voor een gezonder regionaal leefklimaat.

Energieverbruik per huishouden/woning
In gigajoule per huishouden/woning, 2014

Verbruik gas en elektriciteit door bedrijven en instellingen
In megajoule per euro toegevoegde waarde, 2014

Zuid-Holland

45 GJ

Noord-Holland

46 GJ

MRDH

43 GJ

Noord-Brabant

53 GJ

Noord-Holland Noord-Brabant

0,5 MJ

0,7 MJ

0,3 MJ 0,4 MJ

Zuid-HollandMRDH

1,3 MJ

1,6 MJ

0,4 MJ0,4 Mj

Bron: CBS

Bron: CBS
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Luchtkwaliteit MRDH
Gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid PM10 en NO2 per kubieke meter 
lucht, microgram, 2013)

NO2: Stikstof

PM 10: Fijnstof

MRDH

MRDH

MR Amsterdam

MR Amsterdam

NL 

NL EU

EU

36

33

38

35

37 44

31 30

Bron: European Environmental Agency (2013)

Bron: European Environmental Agency (2013)

“Industrie en tuinbouw zeer  
energie-intensief;  

verbruik huishoudens  
onder landelijk gemiddelde”
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Bereikbaarheid

De filedruk in en om de grote steden in Zuid-

Holland is hoog vergeleken met andere 

Nederlandse steden. De filedruk is echter lager 

dan in veel concurrerende Europese regio’s. 

De regio heeft hoogwaardige regionale netwerken 

voor personenverkeer en openbaar vervoer. De 

ruggengraat van het openbaar vervoer is de 

treinverbinding Leiden-Den Haag-Delft- Rotterdam-

Dordrecht. Uit de Monitor Stedenbaan (2015) blijkt 

dat deze verbinding per dag ca 335.000 in- en 

uitstappers kent. De metro kent in de Rotterdamse 

regio inclusief de E-lijn naar Den Haag gemiddeld per 

dag ca 540.000 in- en uitstappers (peiljaar 2014).

Van groot belang is de bereikbaarheid van 

economische toplocaties. Voor 11 locaties is 

onderzocht hoeveel mensen in de spits binnen 45 

minuten een economische gebied kan bereiken. 

Met het openbaar vervoer kunnen de meeste 

mensen (meer dan 900.000) Rotterdam-Centrum 

bereiken, met de auto Zoetermeer en Rijswijk 

Plaspoelpolder (4,5 miljoen) en met de fiets 

eveneens Rijswijk Plaspoelpolder (760.000).

Voor internationaal treinverkeer is Rotterdam CS 

het belangrijkste knooppunt. Naast Schiphol is 

Rotterdam The Hague Airport belangrijk voor 

zakelijk vliegverkeer. In 2015 maakten bijna 1,7 

miljoen passagiers gebruik van de luchthaven.

De digitale bereikbaarheid van de regio is 

internationaal gezien uitstekend: 94% van 

de huishoudens had in 2015 toegang tot snel 

breedbandinternet, blijkt uit cijfers van Nederland 

ICT. Aandachtspunt is dat Zuid-Holland binnen 

Nederland behoort tot de middenmoot. In een 

aantal andere provincies is bijvoorbeeld veel meer 

supersnel breedband (100Mbit/s of hoger) internet 

beschikbaar dan in Zuid-Holland. In een digitale 

economie is de kwaliteit van de regionale digitale 

infrastructuur belangrijk voor de economische 

prestaties. Hoewel de relevantie van internet, 

digitalisering en software in alle sectoren 

toeneemt, zijn het vooral dienstverlenende 

bedrijven die niet zonder een goede digitale 

infrastructuur kunnen.

MRDH

Zuid-Holland Noord-Holland Zeeland Groningen

MR Amsterdam Hamburg Londen

21%

100 157 77 115

20% 30% 38%

Extra reistijd door files
Tijdverlies per trip als percentage van de reistijd zonder file, 2015

Digitale infrastructuur 
geïndexeerd, Nederland = 100

Bron: TomTom Traffic Index 2015

Bron: ING Economisch Bureau, 2015

“Filedruk relatief laag in  
Europees perspectief “
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Metropoolregio Rotterdam Den Haag
www.mrdh.nl

Provincie Zuid-Holland
www.zuid-holland.nl

Economische Programmaraad Zuidvleugel 
www.epzuidvleugel.nl  


