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Lokale verschillen in leefbaarheid 
veel gesloten platteland



Economie is afhankelijk van 
ruimtelijke gebiedsontwikkeling en 
de plaats van Noord-Nederland in 
het grotere geheel



Er is veel beleid op verschillende 
onderwerpen en verschillende 
niveaus - landelijk, regionaal en 
lokaal - die elkaar beïnvloeden

Er is veel beleid op verschillende 
onderwerpen en verschillende 
niveaus - landelijk, regionaal en 
lokaal - die elkaar beïnvloeden



Hoog Scenario

•Immigratie is belangrijk 

•Bevolkingsgroei is het hoogst 

•Sterke individualisering 

•Europese economische en monetaire integratie is belangrijk 

•Meer mondiale vrijhandel 

•Hoge economische groei 

•Geen effectief internationaal milieubeleid 

•Nadruk op private voorzieningen. 

Laag Scenario

•Immigratie beperkt tot asielmigranten

•Bevolkingskrimp van 2020

•Beperking individualisering

•Geen verdere Europese integratie

•Handhaving handelsblokken

•Laagste economische groei

•Effectief nationaal milieubeleid

•Nadruk op publieke voorzieningen



Ook demografie (2010-2040)  is 
afhankelijk van internationale 
ontwikkelingen

bevolking

huishoudens



Vergrijzing

de beroepsbevolking neemt snel 

af, behalve in de steden.



Ontgroening
is in Drenthe het grootst

en in Groningen het kleinst



Onderwijs en Skills

Het platteland kent in verhouding veel 

leerlingen in het VMBO en relatief 

veel achterstandsleerlingen. 

Hoger opgeleiden zijn relatief meer 

aanwezig in stedelijke regio’s waar 

arbeidsmarktperspectieven gunstiger 

zijn.



Sociale Cohesie

Onder meer door het ‘gesloten 

plattelandskarakter’ is grosso 

modo de sociale cohesie beter 

dan bijvoorbeeld stedelijke 

gebieden



Migratie
mensen verhuizen naar de stad

bron: CBS, bewerking RIGO 2006



Pendel
veel mensen pendelen

naar hun werk in de 

stad.

omgekeerd pendelen 

inwoners van de stad 

veel minder naar het 

platteland



Banen

Ontwikkeling van banen 

verschuift van de Randstad 

naar Noord-Oosten en het 

Zuid-Westen,

maar de ontwikkeling van 

banen in Oost-Groningen 

neemt af



Economische dynamiek 1995 - 2008
per COROP gebied

bron: CBS



Functional Urban Areas
hoge niveaus van arbeidsrelaties en 

andere economische interacties

bieden aanknopingspunten om 

beleid aan economische gebieden

te koppelen 



Groei BRP (in prijzen van 1995) exclusief delfstoffen. 
Bron: CBS; bewerking RUG/CAB.



Ontwikkeling van banen in
Nederland en Noord-Nederland



Sectorstructuur



Ontwikkeling sectoren
Noord-Nederland
t.o.v. Nederland

bron: Lisa, bewerking CAB



Topsectoren



Vaste en flexibele arbeidsrelaties

vast daalt en flex stijgt 



Flexwerk onder jongeren 15-25

Er zijn meer mensen met een 

flex contract dan een vast contract



Arbeidsparticipatie
vrouwen lopen in en

55+ ers ook



Uitkering
Noorden meer dan in Nederland 15% meer

Groningen
meeste WWB, Wajong en WSW

Friesland 
meeste WW

Drenthe
meeste WAO/WIA



Uitkeringen
hoge percentages in de periferie



Aantal Wajongers stijgt het snelst
verdubbelt in 15 jaar



MBO-deelnemers
blijft bijna overal gelijk. Techniek neemt 

af met iets meer dan 10%



BBL en BOL
steeds meer leerlingen doen BOL

en BBL neemt af



Deelnemers HBO
nemen overal toe, ook in de techniek



WAT MOETEN WE DOEN

Economie en Innovatie: 

Investeer in ondernemerschap en  technologiestrategieën;

Investeer in innovatiekracht, netwerken, business development en export;

De MBO economie brengt uitdagingen met zich mee.

Onderwijs en Arbeidsmarkt:

Vergroot mobiliteit en dynamiek op de arbeidsmarkt; ZZP-ers en flexibilisering 

zijn een blijvende trend;

Maak werk van een leven lang leren; het opleidingsniveau moet omhoog;

Investeer in opleiding en ervaring: MBO economie en beroepsbevolking is op 

termijn kwetsbaar.



Ruimte en Mobiliteit: 

Zorg dat ICT infrastructuur op orde is;

Krimp en ICT leiden tot veranderend ruimtegebruik - woonfunctie krijgt een 

grotere economische betekenis;

De stad Groningen wordt binnen het Noorden steeds belangrijker



Knoppen om aan te draaien

Er zijn veel knoppen, het is goed te realiseren wie deze bedient . Het is niet altijd 

even duidelijk wat effect van de knoppen is. Geduld en  ‘kennis van zaken’ zijn 

belangrijk.

(EU, Rijk, Regio, Provincie. Maar ook sectoren, clusters en individuele bedrijven. 

Kennisinstellingen en onderwijs (ROC)

– Vestigingsklimaat: glasvezel/G4, woonklimaat, onderwijs

– Ondernemersklimaat (voor de voordeur): kennisinfra, innovatie- en 

investeringsfaciliteiten, netwerken, 

– Ondernemers (achter de voordeur): kwaliteit, innovatie en export

– Scholen: verbetering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, leven lang leren, 

ondernemerschap



Noord-Nederlandse economie in statements

● Noord-Nederland is een goede tweede in Nederland: in 

economische ontwikkeling, innovatie, export, arbeidsmarkt;

● Nederland in de Europese top (inclusief Noord-Nederland);

● De periferie verschuift naar de periferie: centraal Noord-
Nederland lijkt steeds meer op Nederland; dat betekent 
dat de ‘echte’periferie wel achterstand heeft;

● Noord-Nederland is een MBO economie; de meeste 

werkgelegenheid en het grootste deel van de 

beroepsbevolking;

● Grote (internationale en globale) trends hebben meer 

invloed dan regionaal beleid;

● Veel inactieven; dat is een structureel probleem dat vraagt 

om structurele oplossingen.


