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Hoofdstuk 1

Doel onderzoek

Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten hebben, mede op het verzoek van diverse gemeenten in het Groene Hart, gevraagd om een analyse van de economische vitaliteit van
het Groene Hart. Er ligt momenteel een accent op de economische ontwikkelingen in de
Zuidvleugel, terwijl in het landelijk gebied in Midden- en Oost-Zuid-Holland (het Groene
Hart) ook de nodige economische dynamiek is. De provincie heeft aangeven dat de economische vitaliteit van het landelijk gebied aandacht moet krijgen, en dat daarbij een relatie
wordt gelegd met ontwikkelingen op het gebied van water en ruimte. Tegelijkertijd wil de
provincie de verkenning van de economische kansen samen oppakken met de gemeenten
in het Groene Hart. Daarbij wordt aangesloten bij het initiatief van de gemeenten in de driehoek Alphen aan den Rijn, Woerden en Gouda om tot een gezamenlijke economische
agenda te komen. Maar ook in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden bestaan initiatieven om
de economische vitaliteit te stimuleren. Het doel van dit document is daarom als volgt geformuleerd:
‘Hoe is het gesteld met de economische vitaliteit van het Groene Hart en welke aanknopingspunten zijn er om potenties duurzaam te realiseren?’
De ratio achter meer expliciete aandacht voor het Groene Hart en het streven naar een vernieuwde aanpak is drieledig. Ten eerste is geconstateerd dat met het ontwikkelen van
groenstructuren en recreatiegebieden onvoldoende recht wordt gedaan aan de (economische) potenties van landelijke gebieden. In het landelijk gebied en het overgangsgebied
tussen stad en land bevinden zich bijvoorbeeld diverse innovatieve bedrijven die koploper
zijn in hun branches. Ten tweede is de provincie van mening dat het overgangsgebied tussen stad en land potentie heeft voor meer economische dynamiek wanneer ondernemers
daar actief over mee kunnen denken en overheden niet teveel in de beheerstand blijven
hangen. Door (initiatieven van) bedrijven te faciliteren kan het landelijk gebied een impuls
krijgen. Ten derde bestaan duidelijke potentiële koppelingen tussen speerpunten, kennisinstellingen en investeringsprojecten van de Zuidvleugel en bedrijven in het Groene Hart.
Vanuit bijvoorbeeld de thema’s Logistiek, Greenports en de Biobased Economy zijn er diverse aanknopingspunten die kansen bieden voor bedrijven in het landelijk gebied. Kortom,
er is voldoende aanleiding om eens met een hernieuwde blik naar de economie van het
Groene Hart te kijken.
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Hoofdstuk 2

Aanpak onderzoek

In dit document wordt de economische vitaliteit van het Groene Hart onder de loep genomen en worden de economische kansen van het gebied in beeld gebracht. In overleg met
vertegenwoordigers van gemeenten en provincie is gekozen om hierbij de volgende gebiedsafbakening aan te houden:
Figuur 2.1 Gebiedsafbakening Groene Hart

Het gebied bestaat uit vijftien gemeenten waarvan er veertien gelegen zijn in de provincie
Zuid-Holland en één in de provincie Utrecht, namelijk Woerden1.
De aanpak van het onderzoek valt – mede met de Conferentie Nieuwe Verbindingen in het
achterhoofd – uiteen in drie onderdelen. Deel één omvat de economische verkenning en
positionering van het Groene Hart. Welke branches en gemeenten doen het goed? Wat zijn
de consequenties van de economische tegenwind van de laatste jaren voor het Groene
Hart? Daarnaast is er aandacht voor bedrijven in specifieke sectoren. Bestaan er bijvoorbeeld concentraties van bedrijven in bepaalde (deel)gebieden of komen zij juist verspreid
voor door het gebied. Om tot een compleet beeld te komen zijn bovendien sociaaleconomische analyses uitgevoerd. Statistieken en data van het CBS, Lisa, Primos en de KvK staan
aan de basis van deze analyses. Het resultaat van deze stap is een positionering van het
Groene Hart inclusief een aantal kansen en interessante ontwikkelingen.
1

De reden hiervoor is dat Woerden een actieve partner is in de gemeentelijke samenwerking in de driehoek
Alphen aan den Rijn – Gouda - Woerden
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In deel twee is de aandacht gericht op een aantal belangrijke bedrijven met een rol in kansrijke branches. Met deze bedrijven is van gedachten gewisseld over de economische vitaliteit van het Groene Hart en (potentiële) relaties met de Zuidvleugel. Herkennen zij zich in
de in deel één geschetste beelden en welke aanvullingen zijn gewenst? In welke speerpunten/clusters of thema’s gaat vernieuwing en dynamiek ontstaan? Daarnaast is met de bedrijven gesproken over interessante thema’s voor een Conferentie over de economie van
het Groene Hart.
In deel drie zijn in samenspraak met ondernemers en bestuurders zes economische speerpunten en drie uitvoeringsstrategieën geformuleerd om de (economische) potentie van het
Groene Hart te kunnen verwezenlijken. Deze zijn al (deels) gevuld met aanknopingspunten
voor projecten en programmalijnen. Dit betreft geen blauwdruk voor de komende jaren,
maar een illustratie van de vitaliteit van het Groene Hart waarin diverse projecten en ontwikkelingen gerealiseerd (kunnen) worden.
De opbouw van dit document is als volgt:
 In hoofdstuk drie ‘Economische analyse en positionering’ is het gebied gekarakteriseerd
op basis van (sociaal)economische analyses.
 Hoofdstuk vier ‘Sterke sectoren’ zijn langs twee analyselijnen kansrijke sectoren in het
Groene Hart geïdentificeerd.
 Hoofdstuk vijf ‘Strategieën en programmalijnen’ zijn zes speerpuntsectoren vastgesteld
waarvoor in samenspraak met ondernemers en bestuurders langs drie strategieën een
aantal aanknopingspunten voor programmalijnen/projecten zijn geformuleerd.
 In hoofdstuk zes worden conclusies en aanbevelingen gepresenteerd.
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Hoofdstuk 3

3.1

Economische analyse en
positionering

Achtergrond

Een kloppend Groene Hart, een krachtig Groene Hart. Onder deze titel verscheen in 2012
een rapport van de Rabobank over de (economische) staat van het Groene Hart. Hierin
wordt de visie verwoord dat het gebied kracht en kwaliteiten heeft, maar dat deze onder
druk staan. In de woorden van de Rabobank: ‘Het hart klopt nog, maar is niet meer in de
beste conditie.’ Een potentieel deel van de markt voor toerisme en recreatie blijft bijvoorbeeld onbenut en schaalvergroting in de melkveehouderij is ruimtelijk vaak moeilijk inpasbaar en wordt bovendien gehinderd door natuur- en milieuregels.
Daarnaast heeft de Rabobank Krimpenerwaard in 2014 een studie2 uitgevoerd naar de
economische vitaliteit van de Krimpenerwaard. Hierin zijn tien aanbevelingen geformuleerd
waaronder het verder verbeteren van de profilering van het gebied, en het verwezenlijken
van kansen die ontwikkelingen in de Rijnmond en Tweede Maasvlakte bieden voor het maritiem-industriële en logistieke bedrijfsleven van de Krimpenerwaard.
Dit maakt de urgentie van een economische agenda voor het Groene Hart groot. Deze uitnodiging tot actie is opgepakt door bestuurlijke partners van provincie en gemeenten, in
nauwe samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Op deze manier is er werk gemaakt van het versterken van de economische vitaliteit van het Groene Hart.

3.2

Enkele opvallende uitkomsten op een rij

Het Groene Hart biedt vijf verrassende inzichten die de economische vitaliteit van het gebied karakteriseren.
1

De werkgelegenheid in het Groene Hart omvat circa 220.000 banen. Dit is meer dan in
de provincies Flevoland, Drenthe of Zeeland.

2

Rabobank (2014) De kracht van de Krimpenerwaard: Naar een duurzame en vitale Krimpenerwaard. Krimpen
aan den IJssel: Rabobank.
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Het Groene Hart doet het economisch gezien relatief goed (-2,3%) c.q. beter dan de
provincie Zuid-Holland (-3,1%) in de periode 2008-2013 als naar de ontwikkeling van
het aantal banen wordt gekeken.
In het Groene Hart wonen zo´n 530.000 personen, meer dan Flevoland, Drenthe en
Zeeland.
De regio kent sterke branches binnen/rond zorg, leisure, logistiek, energie & (afval)water, agribusiness en de maakindustrie.
Het Groene Hart loopt sociaaleconomisch niet uit de pas met Zuid-Holland. Er zijn echter wel aandachtspunten in de vorm van het relatief lage aandeel hoogopgeleiden en
achterblijvende bevolkingsgroei.

3.3

De achterliggende cijfers

In het Groene Hart zijn zo’n 30.000 bedrijven actief die aan circa 220.000 personen werkgelegenheid bieden. De regio heeft niet kunnen ontsnappen aan de economische tegenwind
in de periode 2008-2013, en de werkgelegenheid is tussen deze jaren met 2,3 procent gedaald (-5.200 banen). In dezelfde periode is de werkgelegenheid in Zuid-Holland echter met
3,1 procent teruggelopen. Vanuit provinciaal perspectief doet het Groene Hart het dus relatief goed.
De economie van het Groene Hart steunt op de sectoren handel, zorg en industrie die gezamenlijk meer dan de helft van de regionale werkgelegenheid verzorgen. Een bredere blik
op de tien grootste sectoren leert dat zij allemaal zijn gekrompen tussen 2008 en 2013 behoudens de (publieke) sectoren zorg en onderwijs.
Tabel 3.1

Top 10 sectoren (werkgelegenheid)

Sector
Handel
Zorg
Industrie
Bouwnijverheid
Specialistische zakelijke diensten
Onderwijs
Vervoer en opslag
Verhuur en overige zakelijke diensten
Landbouw, bosbouw en visserij
Openbaar bestuur en overheid
Totaal (alle sectoren)

2008
49.040
32.643
26.253
23.102
15.855
13.722
11.566
9.831
8.166
7.239
224.145

2013
46.618
35.973
24.246
19.950
15.329
13.910
11.562
8.858
7.859
7.033
218.934

Groei (Abs.)
-2.422
3.330
-2.007
-3.152
-526
1488
-4
-973
-307
-206
-5.211

Groei (%)
-4,9
10,2
-7.6
-13,6
-3,3
1,4
0,0
-9,9
-3,8
-2,8
-2,3

Bron: Lisa, bewerking BCI
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Beeld op gemeenteniveau
Op het schaalniveau van individuele gemeenten is de werkgelegenheid in vijf van de vijftien
gemeenten in het Groene Hart tussen 2008 en 2013 gestegen met groeipercentages tussen
2,2 en 9,7 procent. Deze gemeenten zijn: Leerdam, Giessenlanden, Zuidplas, Molenwaard
en Nieuwkoop. Daarnaast is de werkgelegenheid in tien gemeenten gekrompen met percentages tussen 0,1 (Zederik) en 10,5 procent (Hardinxveld-Giessendam). Zie de volgende
figuur.
Figuur 3.1 Ontwikkeling werkgelegenheid op gemeenteniveau

Bron: Lisa, bewerking BCI

Op het gemeentelijke schaalniveau is dus een divers beeld zichtbaar. Een nadere blik op de
groeigemeenten leert dat Zuidplas in absolute termen de grootste groeier is en dat de
werkgelegenheid relatief het hardst is gestegen in Leerdam. In beide gemeenten is de zorg
de belangrijkste drijver van de groei. Als wordt ingezoomd op de hardst krimpende gemeenten blijkt Woerden er vanuit absoluut perspectief uit te springen en HardinxveldGiessendam in relatieve termen de snelst krimpende gemeente te zijn. De achteruitgang in
Woerden wordt voornamelijk veroorzaakt door krimp in de sector groothandel en handelsbemiddeling. In Hardinxveld-Giessendam is de werkgelegenheid met name in de scheepsbouw en de bouw achteruit gegaan.
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Dynamiek op brancheniveau
Met een werkgelegenheidskrimp van 2,3 procent doet het Groene Hart het beter dan de
provincie Zuid-Holland als geheel waar de werkgelegenheid met 3,1 procent achteruit is
gegaan. Dit roept de vraag op welke branches verantwoordelijk zijn voor deze iets gunstigere ontwikkeling. Hiervoor is ondermeer gekeken naar de branches waarin de werkgelegenheid tussen 2008 en 2013 met minimaal 200 werkzame personen is gegroeid. Deze blik
leert dat branches in de zorg, logistiek, energie & (afval)water zich positief hebben ontwikkeld en dat daarnaast onderdelen van zowel de maakindustrie als de vrijetijdseconomie
(leisure) zijn gegroeid.
Tabel 3.2

Snel groeiende branches

Branche
Gezondheidszorg
Verpleging en verzorging
Maatschappelijke dienstverlening (thuiszorg en welzijnswerk)
Opslag en dienstverlening voor vervoer
Facility management, reiniging en landschapsverzorging
Café-restaurants
Cultuur, musea, monumenten en natuurbehoud
Holdings en managementadvisering
Industrieel ontwerp en vormgeving
Sport en recreatie
Kunst
Reparatie en installatie van machines en apparaten
Energievoorziening

2008
11.763
13.080
7.800
1.258
3.747
5.050
340
3.584
817
1.544
445
302
115

2013 Groei (Abs.) Groei (%)
12.909
1.146
9,7
14.219
1.139
8,7
8.845
1.045
13,4
1.736
478
38,0
4.184
437
11,7
5.407
357
7,1
612
272
80,0
3.832
248
6,9
1.056
239
29,3
1.783
239
15,5
673
228
51,2
510
208
68,9
322
207
180,0

Bron: Lisa, bewerking BCI

Naast snelgroeiende branches zijn er uiteraard ook bedrijfstakken waar het minder is gegaan. De volgende tabel laat de tien snelst krimpende branches zien en hieruit blijkt dat dit
voornamelijk bouw- en (groot)handelgerelateerde bedrijfstakken betreft.
Tabel 3.3

Snel krimpende branches

Branche
2008
2013
Groei (Abs.) Groei (%)
Groothandel en handelsbemiddeling
22.053 20.034
-2.019
-9,2
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
12.199 10.867
-1.332
-10,9
Burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling
7.329
6.019
-1.310
-17,9
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
2.903
2.003
-900
-31
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp; keuring en controle
4.444
3.898
-546
-12,3
Grond, water en wegenbouw
3.574
3.064
-510
-14,3
Handel en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers
5.283
4.779
-504
-9,5
Vervaardiging van overige transportmiddelen
2.505
2.025
-480
-19,2
Reclame en marktonderzoek
1.802
1.422
-380
-21,1
Primaire houtbewerking
1.369
1.005
-364
-26,6
Bron: Lisa, bewerking BCI

Buck Consultants International

7

Vanuit sociaaleconomisch perspectief…
De voorgaande economische analyses maken duidelijk dat het Groene Hart wel degelijk
economisch vitaal is. Deze conclusie wordt grotendeels ondersteund door bredere sociaaleconomische statistieken. Zo ligt het gemiddelde huishoudeninkomen in alle gemeenten in
het Groene Hart boven het provinciale gemiddelde en is de arbeidsparticipatie relatief hoog.
Er zijn echter ook aandachtspunten; de bevolkingsprognoses voor de gemeenten in het
Groene Hart verwachten relatief beperkte bevolkingsgroei (voor de gemeente Krimpenerwaard wordt zelfs een teruggaande bevolkingsomvang verwacht). Een tweede aandachtspunt vormt het aandeel hoger opgeleiden dat in de gemeenten in het Groene Hart op relatief laag niveau ligt.
Intermezzo: sociaaleconomische indicatoren
De volgende tabel geeft een overzicht van het aantal gemeenten in het Groene Hart dat op een
aantal sociaaleconomische indicatoren hoger/beter of lager/slechter scoort dan de provincie ZuidHolland. Let op: omdat de gemeente Krimpenerwaard per 1 januari 2015 bestaat zijn de onderstaande tabel de vijf voormalige gemeenten als uitgangspunt genomen. Hierdoor omvat het totaal
19 gemeenten in plaats van 15.
Tabel 3.4

Sociaaleconomisch situatie Groene Hart

Indicator
Gemiddeld huishoudeninkomen
Werkgelegenheidsontwikkeling
Arbeidsparticipatie
Aandeel hoogopgeleiden
Bevolkingsprognose

Zuid-Holland
€33.000
-3,1% periode 2008-2013
65,0%
34,9%
+8,2% tot 2030

#Hoger
19
11
14
3
3

Gemeenten Groene Hart
#Lager
# Niet bekend
0
0
8
0
2
3
12
4
16
0

Bron: CBS en Primos, bewerking BCI

Bijvoorbeeld: in 14 gemeenten in het Groene Hart is de arbeidsparticipatie hoger dan in ZuidHolland, in 2 gemeenten is deze lager en van 3 gemeenten is dit cijfer niet bekend.

Daarnaast zijn pendelrelaties een interessante indicator van de positie van de regio. Uit
pendeldata (bron CBS, peiljaar 2011) blijkt dat het Groene Hart een pendeltekort heeft; de
regio voorziet in circa 240.000 banen terwijl er zo’n 280.000 werkzame personen wonen.
Een nadere blik op de data leert dat ongeveer 36 procent van de werkzame bevolking van
het Groene Hart binnen de eigen gemeente werkzaam is. Daarnaast is circa 20 procent
elders in het Groene Hart actief. Het gebied voorziet dus in werkgelegenheid voor meer dan
de helft van de (werkzame) eigen bevolking. Daarnaast is 15 procent van de werkzame
bevolking van het Groene Hart actief in de Zuidvleugel3 - in het bijzonder inwoners van

3

Zuidvleugel: COROP-gebieden Groot-Rijnmond en Agglomeratie ’s-Gravenhage, exclusief Nederlek, Ouderkerk en Zuidplas in verband met dubbeltellingen.
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Zuidplas en Gouda - en een vergelijkbaar percentage in de Noordvleugel4 - vooral inwoners
van Woerden en Alphen aan den Rijn.
Voor wat betreft de invulling van de arbeidsplaatsen in het Groene Hart blijkt uit pendeldata
dat 42 procent wordt ingenomen door inwoners uit de eigen gemeente. Daarnaast wordt 23
procent van de werkgelegenheid in het Groene Hart ingevuld door inwoners van overige
gemeenten in het gebied. Opgeteld wordt dus 65 procent van de werkgelegenheid binnen
het Groene Hart ingevuld door eigen inwoners. Daarnaast zijn er werknemers uit de Zuidvleugel en de Noordvleugel die beiden circa 10 procent van de arbeidsplaatsen in het
Groene Hart vervullen.
Kortom, hoewel het Groene Hart tot op zekere hoogte een zelfstandige werkgelegenheidsfunctie heeft, zijn de relaties met omliggende gebieden van groot belang voor de regionale
economie/arbeidsmarkt.

4

Noordvleugel: COROP-gebieden Groot-Amsterdam en Utrecht, exclusief Woerden in verband met dubbeltellingen.
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Hoofdstuk 4

Sterke sectoren

Het voorgaande hoofdstuk heeft laten zien dat de economie van het Groene Hart van wezenlijk belang is. Met 220.000 banen is er economische massa en daarnaast laten diverse
branches groei zien. Om de potenties van het gebied verder te verwezenlijken zijn in dit
hoofdstuk langs twee lijnen kansrijke sectoren geanalyseerd.



Uitbouwen relaties met de Zuidvleugel
Op eigen kracht sterke (speer)puntsectoren uitbouwen

4.1

Uitbouwen relaties met de Zuidvleugel

De Zuidvleugel is een internationaal georiënteerde regio die een substantiële bijdrage levert
aan de Nederlandse economie en het internationale vestigingsklimaat van de Randstad.
Om de economische positie van deze regio te ontwikkelen en te versterken hebben bestuurlijke partners in de Zuidvleugel de Economische Agenda Zuidvleugel opgesteld. Hieraan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld waarin programmalijnen ten behoeve van elf
speerpuntsectoren zijn geformuleerd.
Voor bedrijven in het Groene Hart zijn er kansen om de relatie met de Zuidvleugel versterken. Zo zijn er 114 grotere bedrijven met minimaal 50 werkzame personen in het gebied
gevestigd die actief zijn in nationale topsectoren (innovatief, stuwend, veel toegevoegde
waarde), waarvan er 77 een potentiële relatie zouden kunnen hebben met de speerpuntsectoren van de Zuidvleugel. Voor diverse bedrijven in het Groene Hart (o.a. in de speerpunten Greenports, Logistiek, Biobased) geldt dat er al relaties bestaan met bedrijven en
kennisinstellingen in de Zuidvleugel, maar er liggen kansen om de relaties tussen bedrijven
uit het Groene Hart en de Zuidvleugel verder te versterken. Deze 77 bedrijven zijn op de
kaart op de volgende pagina weergegeven.
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Figuur 4.1 Grotere bedrijven (>50 werknemers) met raakvlakken met negen speerpunten van de Zuidvleugel

5

Bron: KvK, bewerking BCI

Figuur 4.1 laat zien dat onder de grotere bedrijven de sectoren logistiek, biobased/chemie,
delta/maritiem en IT/smart industrie dominant zijn in het Groene Hart. Naast de grote bedrijven zijn er ook mogelijkheden voor het kleinere MKB in het Groene Hart om de relaties met
de Zuidvleugel te versterken. De eerder vermeldde sectoren logistiek, biobased/chemie,
delta/maritiem, IT/smart industry komen hiervoor in aanmerking, maar ook de door MKBbedrijven gekarakteriseerde sector greenports (denk bijvoorbeeld aan Boskoop en omgeving). In het Groene Hart zijn 456 MKB-bedrijven6 gevestigd die actief zijn in deze sectoren.
Het MKB in deze sectoren is gespreid in het gebied gevestigd zoals zichtbaar is op de kaart
op de volgende pagina (figuur 4.2).

5

6

Twee speerpunten van de Zuidvleugel, namelijk Vrede, Recht en Veiligheid en Internationale Kantoren zijn
buiten beschouwing gelaten omdat deze minder relevant zijn voor het Groene Hart.
Onder MKB-bedrijven worden bedrijven met 10-50 werkzame personen verstaan.
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Figuur 4.2 MKB-bedrijven (10-50 werknemers) in de vijf speerpunten

Bron: KvK, bewerking BCI

Uit figuur 4.1 en 4.2 kunnen de volgende conclusies worden getrokken:




Er zijn veel bedrijven (grotere bedrijven en MKB) die zouden kunnen aansluiten op de
speerpunten van de Zuidvleugel;
Deze bedrijven komen verspreid voor in het gebied en dat betekent dat alle gemeenten
baat hebben bij het versterken van de relaties tussen Zuidvleugel en het Groene Hart;
De relaties met de Zuidvleugel komen vooral tot recht in vijf speerpunten, namelijk Biobased/Chemie, Logistiek, Greenports, Delta/Maritiem en IT/Smart Industry.

4.2

Op eigen kracht sterke sectoren uitbouwen

In het Groene Hart zijn diverse sterke sectoren aanwezig. De mogelijkheid bestaat om deze
op eigen kracht te versterken en verder uit te bouwen. Op basis van de analyses en gesprekken worden de volgende sectoren hiervoor het meest geschikt geacht:


Logistiek: met 11.500 werkzame personen is de logistiek een sector van betekenis in
het Groene Hart. De werkgelegenheid in deze sector in het Groene Hart is bovendien
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stabiel gebleven in de periode 2008-2013 terwijl zij in Zuid-Holland kromp met 6,4 procent. Kortom, de logistiek is een sterke economische drager van het Groene Hart. Dat is
ook logisch gezien de centrale ligging in de Randstad. Het Groene Hart (met de as A12
in het bijzonder) is een belangrijke schakel in de nationale distributie van consumentengoederen.
Biobased is kansrijk als sectordoorsnijdend thema. Branches in energie & afval(water)
en chemie laten namelijk groei zien. Zo is de werkgelegenheid in de chemische industrie in het Groene Hart gegroeid van circa 1.200 naar ruim 1.300 werkzame personen
in de periode 2008-2013. Maar belangrijk is ook dat in het gebied veel initiatieven bestaan van MKB-bedrijven die biomassa uit de regio verwerken tot producten die weer in
de regio afgezet kunnen worden.
Agribusiness: deze sector heeft economische massa met ruim 16.000 banen. Circa
5.000 hiervan bevinden zich in de melkveehouderijketen. In verband met de aanwezigheid van het boomteeltcluster rond Boskoop is het speerpunt greenports eveneens relevant. Gezamenlijk zijn de zuivelketen en de greenport een factor van betekenis en bovendien bepalend voor het imago en aanzien van het Groene Hart.
Maakindustrie heeft potentie als onderdeel van delta/maritiem maar ook als zelfscheppende industrie. De werkgelegenheid in de metaalelektro bedraagt bijvoorbeeld circa
6.300 banen. Er zijn tientallen bedrijven die er in slagen om hun producten op internationale markten af te zetten. Daarnaast is de maakindustrie interessant omdat zij bovengemiddeld innovatief is7. Als belangrijke toeleverancier van andere sectoren vervult zij
hiermee een rol als aanjager van innovatie in de overige economie.
Zorg: de zorgsector is een grote werkgever in het Groene Hart met 36.000 arbeidsplaatsen. In de periode 2008-2013 is de sector bovendien gegroeid (+10 procent). ‘Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst’. In de zorg zullen in 2015 mogelijk veel banen verdwijnen als gevolg van de decentralisatie van de zorg (o.a. thuiszorg, maar ook in verpleeg- en verzorgingstehuizen). De decentralisatie van de zorg
biedt echter ook nieuwe kansen voor bedrijven en instellingen (nieuwe samenwerkingsvormen en verdienmodellen). Deze thematiek speelt in vrijwel alle regio’s in ZuidHolland, maar zeker ook in het (vergrijzende) Groene Hart.
Leisure (horeca, cultuur & recreatie) is een groeisector. Tussen 2008 en 2013 is de
werkgelegenheid in deze bedrijfstak gestegen van 8.000 naar 9.000 werkzame personen. In een tijd van economische tegenwind is dit een belangrijk gegeven. Ondernemers
en organisaties zijn daarnaast ervan overtuigd dat door meer samenwerking er nog
meer economie uit de potenties van toerisme/leisure is te halen.

De bovenstaande sectoren bieden aanknopingspunten om de economische vitaliteit van het
Groene Hart te vergroten. Figuur 4.3 laat zien dat in deze sectoren een fors aantal grote
bedrijven (minimaal 50 werkzame personen) in het gebied zijn gevestigd8.

7
8

Panteia (2014) Maakindustrie in de nieuwe regio: omvang en innovatiekenmerken. Zoetermeer: Panteia.
Vrijetijdseconomie/leisure wordt gekenmerkt door kleine MKB-bedrijven waardoor is gekozen om gemeenten
met minimaal 600 werkzame personen in deze sector te indiceren met een ‘cirkel’ vrijetijdseconomie.
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Figuur 4.3 Grotere bedrijven in sterke sectoren

Bron: KvK, bewerking BCI

Ook het MKB is sterk vertegenwoordigd in de hierboven geïdentificeerde sterke sectoren
logistiek, biobased, agribusiness/greenports, maakindustrie, zorg en leisure. In figuur 4.4
zijn deze MKB-bedrijven9 weergegeven. Dit levert een gespreid patroon op van bedrijven
die verdeeld over het gebied zijn gevestigd.

9

Onder MKB-bedrijven worden bedrijven met 10-50 werkzame personen verstaan.
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Figuur 4.4

MKB-bedrijven in sterke sectoren

Bron: KvK, bewerking BCI

Uit de analyses ‘op eigen kracht’ kunnen de volgende conclusies worden getrokken:




Er zijn vijf sectoren/speerpunten die op draagvlak kunnen rekenen in bedrijven en organisaties om op eigen kracht programma’s te ontwikkelen. Het gaat om de speerpunten
Zorg, Leisure, Biobased Economy, Maakindustrie en Agribusiness (zuivelketen en
Greenport Boskoop).
Ook hier geldt dat bedrijven (grotere en MKB) verspreid voorkomen over het gebied.
Dus alle gemeenten kunnen meedoen.
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Hoofdstuk 5

Strategieën en programmalijnen

In het voorgaande hoofdstuk is langs twee analyselijnen (‘Zuidvleugel’ en ‘Op eigen kracht')
een aantal kansrijke sectoren afgebakend die dynamiek vertonen en in ontwikkeling zijn.
Hieruit redenerend (best of both worlds) komen zes speerpunten naar voren die in de
Economische Agenda van het Groene Hart centraal zouden kunnen staan. Deze zes
speerpunten zijn naar voren gekomen in discussies met bedrijven en kennisinstellingen.
Figuur 5.1 Speerpunten Groene Hart

Biobased Economy staat voor een groene economie in het Groene Hart. Het ‘groene’ is
iets waar het gebied zich veel meer mee moet associëren. Zorg in het Groene Hart is in
tegenstelling tot de Zuidvleugel geen technologisch thema. Het is vooral een antwoord vinden op de decentralisatie van de zorg, zowel in de instellingen in de grotere kernen als het
voorzieningenniveau in de kleine kernen. Agribusiness heeft een eigen invulling gekregen
in het Groene Hart door in acties in eerste instantie het accent te leggen op de verduurzaming van de zuivelketen en de ruimtelijke transitie van Greenport Boskoop. Logistiek was
voor velen een verrassing – het feit dat deze sector zo groot en dynamisch is in het Groene
Hart – maar van de andere kant is dit ook heel logisch gezien de centrale ligging. Bovendien is in die sector ook veel gaande rond vernieuwing (e-commerce en verduurzaming),
minder vervoer(bewegingen), andere modaliteiten. Een economisch actieprogramma van
het Groene Hart moet leisure bevatten. Vanuit recreatieschappen en groenfondsen moet
de beweging gemaakt worden naar economische structuurversterking door initiatieven van
ondernemers en organisaties meer te verbinden. Maakindustrie is een speerpunt dat in
elke regio op de agenda dient te staan. Want het zijn die bedrijven die van belang zijn voor
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productinnovaties en export. Bovendien blijft het tekort aan technisch gekwalificeerd personeel een continue factor van belang.
Met deze zes speerpunten als vertrekpunt is in samenspraak met ondernemers en bestuurders nagedacht over strategieën om de economie van het Groene Hart te versterken. Hieruit zijn drie strategieën naar voren gekomen:






Versterken relaties met de Zuidvleugel: door de relatie met de Zuidvleugel te intensiveren kan worden geprofiteerd van bestaande (overleg/netwerk)structuren, de aanwezige
internationale topinstituten (kennis) en de aanwezige economische massa. Bovendien
zijn in het Groene Hart bedrijven gevestigd die nu al een versterking vormen voor de
speerpunten van de Zuidvleugel. Daarnaast is het gezien de ligging van het Groene
Hart vanzelfsprekend om rekening te houden met de buren.
Op eigen kracht te werken aan sterke sectoren. Deze strategie maakt het mogelijk om
te werken aan de specifieke kansen en uitdagingen van het Groene Hart. Soms gaat het
daarbij om eigen programma’s rond zorg, biobased, agribusiness of leisure, weliswaar
afgestemd met buurregio’s. Daarnaast kan het ook gaan om een eigen invulling van
projecten die onder programma’s van een groter gebied vallen (zoals logistiek, maakindustrie).
Ten derde biedt de nieuwe verbindingen strategie de mogelijkheid om in nieuwe coalities te werken aan de economische versterking en branding van het Groene Hart.
Daarbij gaat het vaak om de juiste mensen bij elkaar te brengen oftewel Business to
People (B2P). Door bedrijven, belangengroepen, kennisinstellingen de ruimte te geven
kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd waarmee het Groene Hart wordt versterkt.
Hierbij speelt de overheid een uitnodigende en faciliterende rol.

Voor de zes speerpunten is in overleg met bestuurders en ondernemers per strategie een
aantal aanknopingspunten voor programmalijnen geformuleerd. Deze zijn hieronder op
hoofdlijnen uitgewerkt. Zoals al eerder aangegeven, is de invulling van deze programmalijnen een eerste stap in de richting van ‘een economische beweging in het Groene Hart’.
Figuur 5.2 Eerste invulling van programmalijnen
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Biobased/circular
Vanuit het speerpunt biobased/circular zijn er mogelijkheden om aansluiting te zoeken bij
de Zuidvleugel op de thema´s groene chemie en ingredients van het Platform BioDelta. Zo
kan samengewerkt worden met kennisinstellingen uit de Zuidvleugel. Daarnaast zijn er kansen voor het MKB in het Groene Hart om op eigen kracht de
biomassa uit het gebied te verwerken. Organische stromen
(e.g. mest, reststromen en afval) kunnen in de regio omgezet
worden in waardevolle producten zodat het Groene Hart ook
elementen van een groene economie ontwikkelt. Het Veenweide Innovatie Centrum (VIC) kan dergelijke initiatieven ondersteunen in samenwerking met bijvoorbeeld de Rabobank, Innovation Quarter en de Kamer van Koophandel. Op deze wijze
wordt het Groene Hart ook gepositioneerd als aanjager van de groene economie. Het
brand Groene Hart krijgt hiermee inhoud. Er is door ondernemers benadrukt dat diverse
initiatieven, zoals Flow Surf, Circular Company, Blauwzaam, etc., een breder podium verdienen en elkaar nog meer kunnen versterken. Daarnaast zouden initiatieven of projecten
ook op enkele locaties (iconen) geconcentreerd bij elkaar gebracht kunnen worden (bijv. op
het Ecopark in Alphen aan de Rijn) om de zichtbaarheid van biobased initiatieven te vergroten.

Agribusiness
Op het gebied van agribusiness kan het Groene Hart de relatie met de Zuidvleugel aanhalen door aan te haken op initiatieven op het gebied van Greenports en het thema Greenport-Mainports (verslogistiek). In het kader van dit laatste thema kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan de handel en (nationale) distributie van versproducten waar het Groene Hart en de driehoek Alphen, Gouda en Woerden in het bijzonder - een grote rol in speelt.
Daarnaast is de toekomstbestendigheid van de agribusiness een belangrijk aandachtspunt
zowel vanuit bedrijfseconomisch als duurzaamheidsperspectief. Wanneer het Groene Hart
op eigen kracht de agribusiness sector wil versterken moeten keuzes worden gemaakt. De
agribusiness in het Groene Hart is namelijk een omvangrijke sector (circa 16.000 arbeidsplaatsen) met een bijzonder divers karakter (van kaasproducenten tot importeurs van exotisch fruit). Hierdoor is gekozen om te focussen op twee lijnen: verduurzaming van de melkveehouderijketen en de ruimtelijke transitie van de boomteelt.
Uit gesprekken met diverse spelers uit de melkveehouderijketen in het Groene Hart is gebleken dat zij op nationaal niveau actief werken aan verduurzaming en welwillend zijn om
ook op regionaal niveau stappen te zetten in deze richting.
Hierbij wordt gedacht aan het stimuleren van de weidegang (weidemelk), duurzame energie-opwekking, het verbeteren van milieuprestaties van melkveehouders en het
werken aan oplossingen ten aanzien van mestoverschotten en –verwerking. Op het gebied van verduurzaming van
de boomteelt staan ruimtelijke transities van (produc-
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tie)gebieden centraal. Schaalvergroting in deze sector en containerteelt vragen om nieuwe
ruimtelijke inrichtingsschetsen en andere logistieke oplossingen. Door nieuwe verbindingen
tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen de ruimte te geven ontstaan frisse initiatieven en is het mogelijk om het Groene Hart te branden richting het brede publiek als
voorloper op het gebied van innovatie en verduurzaming van de agribusiness sector.

Leisure
Het Groene Hart is een belangrijk recreatiegebied voor inwoners van de Randstad. Door
stad en land sterker te verbinden kan de rol van het Groene Hart als uitloop- en recreatiegebied versterkt worden, zowel voor eigen inwoners als voor mensen uit de Randstad.
Daarnaast kan de regio op eigen kracht werken aan gebiedsgerichte programma’s om haar
leisure functie te versterken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan initiatieven rond
de Vestingdriehoek en de Hollandse Plassen. Door ruimte te geven aan nieuwe verbindingen tussen ondernemers kunnen innovatieve projecten worden gestart. Een voorbeeld hiervan is de Vereniging Vrijetijdslandschap Groene Hart West. Hierin hebben ondernemers in
het Groene Hart West zich verenigd en werken zij aan betere toegankelijkheid en meer toeristisch-recreatieve voorzieningen variërend van fietsroutes en rustplekken tot themarondvaarten en een recreatief transferium. Maar zij willen ook het beheer van bepaalde natuurgebieden overnemen. Een ander goed voorbeeld is het initiatief om toeristen uit de Zuidvleugel (Rotterdam) met een ‘waterbus’ te vervoeren naar Kinderdijk en omgeving.

Zorgeconomie
De Zuidvleugel is een topregio op het gebied van medische technologie en life sciences
met clusters rond bijvoorbeeld het Leiden University Medical Center en Erasmus University
Medical Center. Deze instituten en de universiteiten in Delft, Leiden en Rotterdam maken dat de Zuidvleugel kansen biedt voor
samenwerking voor bedrijven uit het Groene Hart. Zij werken al
samen in Medical Delta. Daarnaast zijn er mogelijkheden om aan
te haken op ontwikkelingen rond eHealth waarbij zorg op afstand
centraal staat. Deze cross-over tussen zorg en hightech (domotica en software) draagt veel potentie in zich, in het bijzonder voor de (kleine) kernen in het
Groene Hart. Een derde (kansrijk) aandachtspunt binnen de zorgeconomie is het zorgtoerisme. Het Groene Hart zou kunnen inspelen op de zorgvraag van buiten de regio.
De trend naar zorg op afstand biedt ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe woon/zorgconcepten. De laatste jaren wordt zorg in toenemende mate in de thuisomgeving van de
patiënt verleend en bovendien blijven ouderen vaker thuis wonen in plaats van te verhuizen
naar een verzorgings- of verpleeghuis. Aangevuld met de vergrijzing die het Groene Hart te
wachten staat maakt dit dat de combinatie van zorg en wonen in de toekomst nog prominenter zal voorkomen dan nu al het geval is. Door zorgconcepten op maat te ontwikkelen
wordt ingesprongen op deze trend en wordt bovendien aangesloten op de decentralisatie
van de zorg. Wanneer vroegtijdig ingezet wordt op deze strategie kan het Groene Hart zich
profileren als koploper en proeftuin voor nieuwe innovatieve zorgconcepten.
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Logistiek
Mainport Rotterdam en de Zuidvleugel vervullen een internationale draaischijffunctie op het
gebied van logistiek. De aanwezigheid van de haven van Rotterdam en een groot aantal
logistieke topspelers zijn hiervoor belangrijke voorwaarden.
Voor het Groene Hart betekent dit dat de regio zich verder kan
ontwikkelen als mainport achterlandregio die zich vooral richt op
de nationale distributie van consumentengoederen. In de driehoek Alphen, Gouda en Woerden is bijvoorbeeld een grote concentratie logistieke bedrijvigheid gevestigd. Hierbij heeft de A12
(en de N11) een essentiële functie als dragende as voor de nationale distributie, in het bijzonder voor de verslogistiek en handel in versproducten.
De logistiek is een dynamische sector en bevindt zich in een fase van vernieuwing ondermeer door de opkomst van e-commerce en de verdere verduurzaming van vervoer in ketens. Hierbij kan gedacht worden aan nog betere planning in de keten, de inzet van schonere voertuigen of de inzet van binnenvaart voor het vervoer van containers. Deze omgeving
biedt mogelijkheden voor het Groene Hart als innovatieve nationale distributieknoop.

Maakindustrie
Het maritieme cluster in de Drechtsteden en andere delen van de Zuidvleugel is omvangrijk
qua massa en internationaal toonaangevend. Voor regionale toeleveranciers in de metaalelektro (bijvoorbeeld in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden) biedt dit nu al mogelijkheden
om via het netwerk van maritieme topspelers toegang te vinden tot buitenlandse markten.
Hiernaast is de ontwikkeling rond smart industry – de cross-over tussen maakindustrie en IT
– een kansrijke richting. De maakindustrie zit namelijk in een transitie waarbij nieuwe productietechnologieën en verdere integratie van ICT ervoor zorgen dat zowel het productieproces als de producten zelf steeds ‘slimmer worden’ omdat met gebruik van vele verschillende data op veranderde omstandigheden kan worden ingespeeld.
Daarnaast kan het Groene Hart op eigen kracht werken aan regionale waterbouwprojecten.
Zo worden in Zuid-Holland in het kader van het innovatieprogramma Building with Nature
(Ecoshape) nieuwe waterbouwkundige infrastructuren ontwikkeld. Voor het Groene Hart
zou het interessant zijn om dergelijke initiatieven ook voor het landelijk gebied te ontwikkelen. Het Deltaprogramma voor Zuidwest-Nederland biedt hiervoor de nodige aanknopingspunten. Denk bijvoorbeeld aan uitdagingen op het gebied van waterveiligheid in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
Vanuit het perspectief van nieuwe verbindingen wordt concreet gedacht aan een ‘techniekpact op menselijke maat’. Om de maakindustrie toekomstbestendig te maken is een gezonde arbeidsmarkt met voldoende aanwas van (jonge) technici van
groot belang. Door gezamenlijk op te trekken kunnen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheid een techniekpact opstellen waarin
werk wordt gemaakt van de opleiding van jonge vakmensen en
initiatieven rond een leven lang leren voor werknemers die al langer op de arbeidsmarkt actief zijn.
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Kortom
Vanuit verschillende handelingsperspectieven kan uiting worden gegeven aan de kansen
die het Groene Hart biedt. Redenerend vanuit drie ontwikkelstrategieën zijn hierboven een
aantal aanknopingspunten voor programmalijnen voor zes speerpuntsectoren gepresenteerd. Bij de uitwerking van de drie strategieën is het accent gelegd op het ontwikkelen van
nieuwe verbindingen (‘de derde strategie’). Door bedrijven uit verschillende branches of
door bedrijven, overheden en kennisinstelling bij elkaar te brengen rond een bepaald thema
of speerpunt is in de afgelopen weken veel energie ontstaan. Dat proces van ‘nieuwe verbindingen’ moet in de komende jaren worden voortgezet. Deze economische analyse is dus
geen blauwdruk maar een illustratie van de vitaliteit van het Groene Hart waarin diverse
projecten en ontwikkelingen gerealiseerd (kunnen) worden. De uitdaging is om deze aan te
vullen en verder te verdiepen.
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Hoofdstuk 6

Conclusies en aanbevelingen

In het kader van dit onderzoek is met ondernemers en bestuurders van gedachten gewisseld en zijn diverse data-analyses uitgevoerd. Op basis hiervan zijn de volgende conclusies
geformuleerd:








Het Groene Hart is een economische factor van betekenis. De regionale werkgelegenheid omvat 220.000 banen waarmee in het Groene Hart meer economische activiteiten plaatsvinden dan in de provincies Flevoland, Drenthe of Zeeland. Bovendien is duidelijk geworden dat de economische samenstelling van het gebied een uiteenlopend karakter heeft – van groothandel in kazen tot ICT-specialist – en dat (MKB)-bedrijvigheid
gespreid over het gebied is gevestigd. Kortom, het Groene Hart is een diverse regio met
massa waarbij alle deelgebieden economische dynamiek vertonen.
In het Groene Hart komen twee werelden samen: er is sprake van economische dynamiek en bedrijvigheid en daarnaast is het gebied een uithangbord qua natuur en landschap. Het is een uitdaging om deze twee werelden met elkaar te verbinden. De combinatie van natuurwaarde en economische toegevoegde waarde heeft veel potentieel.
Het Groene Hart staat niet op zichzelf. Er zijn relaties met de Randstad en de Zuidvleugel in het bijzonder. Er zijn kansen om deze relaties verder uit te bouwen. Zo zijn er bedrijven in het Groene Hart die een aanvulling zijn op de speerpunten van de Zuidvleugel
bijvoorbeeld op het gebied van logistiek, biobased en greenports.
Tot slot is er veel energie in de regio en de onderliggende deelgebieden om zelf aan de
slag te gaan met nieuwe initiatieven. Onder het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden bestaat enthousiasme om te werken aan een vitaler en groener Groene Hart.

Maar er zijn mogelijkheden om meer uit het gebied te halen. Hierbij kan worden gedacht
aan:




Durf het initiatief aan ondernemers en organisaties te laten: duidelijk is geworden dat
er economische dynamiek is in het Groene Hart en dat er bovendien ondernemers zijn
die – tegen de economische tegenwind van de afgelopen jaren in – in staat zijn om hun
bedrijf te continueren en in sommige gevallen zelfs te laten groeien. Zij zijn de doelgroep van een economisch programma waardoor zij de meest geschikte partij zijn om
de relevante richting en programmalijnen te bepalen. Kortom: werk dus ‘bottom-up’.
Huidige versnippering (van programma’s van overheden) voorkomen: op het moment
werken gemeenten en andere overheden die actief zijn in het Groene Hart voornamelijk
aan eigen projecten en initiatieven. Door krachten te bundelen is het mogelijk om op
grotere schaal te werken en bovendien aan (bestuurlijke) daadkracht te winnen. Daarnaast kenmerkt de netwerksamenleving van de toekomst zich door toenemende sa-
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menhang tussen activiteiten van maatschappelijke partners waaronder gemeenten, provincies, (semi-)overheidsinstellingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, bedrijven en
belangengroepen. Het hele Groene Hart laten samenwerken in één programma is niet
logisch – er zijn nu eenmaal deelgebieden met hun eigen dynamiek – maar ontwikkelingen en projecten in die deelgebieden kunnen wel (beter) worden afgestemd.
Verbeteren branding: het Groene Hart is opgebouwd uit verschillende deelgebieden
met attracties en initiatieven die naar buiten toe een eigen gezicht hebben. De uitdaging
is om daarnaast samen te werken en de regio onder één paraplu te etaleren als Groene
Hart. In de afgelopen periode is vaak een pleidooi gehouden om het groene karakter
van het Groene Hart steviger te positioneren. Als regio wordt hiermee aan kracht gewonnen terwijl het eigen karakter van deelgebieden in stand blijft.
Gebiedsontwikkeling: door op integrale wijze te werken kunnen de kansen van het
Groene Hart worden gerealiseerd. Dit wil zeggen dat met alleen het ontwikkelen van
groenstructuren en recreatiegebieden onvoldoende wordt ingespeeld op de ruimtelijkeconomische dynamiek die ondernemers zien in het gebied. In het speerpunt leisure
gaat de strategie van nieuwe verbindingen het snelst rendement opleveren omdat in de
afgelopen maanden al gezamenlijke projecten zijn ontwikkeld.
Uitwerking strategieën: in dit document zijn drie strategieën uiteengezet waarmee de
economische dynamiek in het Groene Hart een impuls kan krijgen. Het samenwerken
met de Zuidvleugel vraagt om een (andere) houding van de trekkers van de speerpunten in de Zuidvleugel, met name om ervan bewust te zijn dat in het Groene Hart veel
‘parels’ aanwezig zijn die hun projecten en programma’s kunnen versterken. Daarnaast
zijn er in het Groene Hart zes speerpunten waarmee partijen in het gebied zelf aan de
slag kunnen. Gebleken is dat de werkwijze van ‘nieuwe verbindingen’ of ‘Business to
People (B2P)’ zeer goed heeft gewerkt in de afgelopen periode. Oftewel om bedrijven
uit verschillende branches bij elkaar te brengen (om cross-overs te creëren) maar vooral
om enthousiaste experts uit het gebied te laten meedenken over de economische toekomst van het Groene Hart.
Een goede rolverdeling. Het initiatief ligt bij bedrijven en instellingen, waarbij gemeenten een belangrijke stimulerende rol hebben om de juiste bedrijven en organisaties vanuit hun gebied daarbij te betrekken. Dat is echt bottom-up werken. Maar uiteraard is afstemming op deelgebieden en op het totaal van het Groene Hart en de provincie noodzakelijk. Hiervoor ligt een belangrijke taak voor de provincie om dat op een stimulerende
manier te doen (via beleid en middelen).
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