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Woord vooraf

Hetonderzoek waarover hier wordt gerapporteerd is uitgevoerd door medewerkers
van DLO-Staring Centrum (SC-DLO) en DLO-Landbouw-economisch Instituut
(LEI-DLO) in het kader van de onderzoeksprogramma's Planning Groene ruimte
enStad-Land. Hiervoor heeft deDirectie Wetenschap en Kennisoverdracht van het
Ministerie vanLandbouw Natuur en Visserij denodige geldenbeschikbaar gesteld.
Als opdrachtgever heeft de Directie Zuid-West van het ministerie van LNV
gefungeerd, in de personen van mw. ir. R. Slobbe en dhr. ir. H. de Jong. De
projectleiding was in handen van dr.L.M. van den Berg van de Sectie Ruimtelijke
Planvorming van SC-DLO.
Het project is in de periode april-december 1997 uitgevoerd. In overleg met de
opdrachtgever is daarbij de volgende Begeleidingscommissie samengesteld:
H. de Jong
- Dir. ZW-LNV (voorzitter)
mw. R. Slobbe
- Dir. ZW-LNV (secretaris)
J. Karssemeijer
- Dir. ZW-LNV
J. Clausman (na de zomer: mw. J.E. Oostijen) - Provincie Zuid-Holland
C. van der Does
- Provincie Zeeland
J. Gadella
- Regio Zuid-Holland Zuid
M. de Koe
- Vereniging Den Hâneker
mw. E. Frigge
- Platform Tholen
Deze commissie is in de loop van het onderzoek vijfmaal bijeen geweest. De
onderzoekers willen graag hun erkentelijkheid uitspreken voor de actieve en
constructief -kritische inbreng van de leden.
Bij het verzamelen van de adressen waarop zich 'nieuwe economisch dragers'
bevinden hebben niet alleen ambtenaren in de betrokken gemeenten (Tholen,
Giessenlanden, Graafstroom, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik) hun
medewerking verleend, maar ook mw. Frigge van het Platform Tholen en
medewerkers van de Kamer van Koophandel in Dordrecht. Hiervoor dank. Bij het
veldwerkheeft JannekeLousvanSC-DLOveledagenmeegewerktende telefonische
enquête is opgezet en uitgevoerd door Femke Daalhuizen, stagiaire bij LEI-DLO.
Tijdens het onderzoek zijn ook twee regiobijeenkomsten gehouden, waarin
sleutelinformanten in detwee onderzoeksgebieden hun mening konden geven over
de eerste resultaten en de scenario's die met betrekking tot nieuwe economische
dragersendekwaliteitvandegroeneruimtevoorhungebiedwarengeschetst.Deze
bijeenkomsten waren voor de onderzoekers heel nuttig.
Een aantal als 'nieuwe economische drager' geïdentificeerde personen heeft ook
meegewerkt aan een telefonische enquête in de twee gebieden. Wij willen hen
hiervoor bij deze hartelijk danken.

Tenslotte willen we de hoop uitspreken dat met dit rapport een bijdrage wordt
geleverd aan de discussie en besluitvorming over toelating en stimulering onder
werkbareenzinvollevoorwaardenvandienieuweactiviteiteninhetlandelijk gebied,
die een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de groene ruimte.
De onderzoekers.

Samenvatting
Aanleiding, doel en vragen
In hoeverre vormt een verbreding van de functies van het landelijk gebied een
versterking of aantasting van de kwaliteit van de groene ruimte? Deze vraag houdt
beleidmakers bezig, die aan de ene kant de huidige en nieuwe gebruikers van de
groene ruimte willen helpen hunbestaansbasis teversterken, en aan de andere kant
de specifieke waarden van de groene ruimte willen handhaven en versterken. Om
inzicht te krijgen in het spanningsveld tussen economische en niet-economische
aspecten van ruimtelijke kwaliteit heeft de Directie Zuidwest van het ministerie
vanLNVaandeDienstLandbouwkundig Onderzoek gevraagdomnategaan welke
nieuweeconomische dragers (NEDs) zichdeafgelopen 10jaar zoalinhet landelijk
gebied hebben gevestigd. In overleg met de Directie Zuidwest zijn de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden enTholen-St.Philipslandgekozenalsvoorbeelden
vanresp.een gebied onder stedelijke 'overdruk' en 'onderdruk'. Hoe manifesteren
zichdeNEDsintweezoverschillenderegio's enhoewerkenzeinopdekwaliteiten
van de groene ruimte ter plaatse?
Begrippen
In eendrachtige samenwerking hebben DLO-Landbouweconomisch Instituut en
DLO-Staring Centrum dit onderzoek uitgevoerd. Allereerst isuitgebreid besproken
welke economische activiteiten in het landelijk gebied in dit verband tot de NEDs
moeten worden gerekend. Uiteindelijk zijn de volgende drie criteria aangehouden:
- de activiteiten moeten nieuw, dus ter plaatse niet ouder dan 10jaar, zijn:
- zemoeten nietmet deprimaire sectorworden geassocieerd, zoalsdiezichinde
regio vanouds manifesteert; en
- zemoetenvoorlangeretijd inkomenenwerkgelegenheid genererenindestreek.
De onderzochte NEDs betreffen activiteiten in het landelijk gebied, dus niet in de
stedelijke kernen, maar wel in de stadsranden, in dekleine kernen, in de landelijke
bebouwingslinten en uiteraard in het buitengebied. Naast betaalde dienstverlening
door agrariërs en niet-agrarische bedrijvigheid zijn ook woningen en voor het
betreffende gebiednieuweagrarischebedrijfstakken alseenNEDbeschouwd. Strikt
genomen leveren woningen geen inkomen op, althans niet aan de bewoners, maar
nieuwe of nieuw beschikbaar gekomen woningen leveren voor de regionale
dienstensectorwelwerkgelegenheideninkomenopenzijn daaromtochmeegenomen.
Opbouw studie
Met deze criteria in de hand hebben we terzake kundige gemeente-ambtenaren en
andere sleutelinformanten benaderd om met ons lijsten adressen samen te stellen,
waar NEDs te vinden zouden zijn. Deze adressen zijn alle in het veld opgezocht,
waarbij somskwamvasttestaandathetbijnaderinzientochnietomeenNEDging.
OokzijnbijditveldwerknogeenaantalNEDsaandelijsten toegevoegd. Uiteindelijk
heeft het onderzoek zich op 127NEDs toegespitst: 36in Tholen-St. Philipsland en
91 in de (veel grotere) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Hetvóórkomen vandezeNEDsistegendeachtergrond geplaatstvandeeconomische
ontwikkeling diebeideregio's de afgelopen periode hebben doorgemaakt. Dit deel
van het onderzoek, dat door LEI-DLO is uitgevoerd, biedt meer inzicht in het
onderscheid tussen 'overdruk' en 'onderdruk'. Hetverschilblijktnogalkleintezijn.
In het overdruk-gebied, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, blijkt er in de periode
1988-1995 relatief minder bedrijvigheid te zijn bijgekomen dan in Tholen, dat als
'onderdruk-gebied' was geselecteerd, maar waar tot voor kort nog actief bedrijven
van buiten werden geworven om de plaatselijke bevolking te kunnen vasthouden.
Als mogelijke verklaring is aangevoerd, dat de relatieve ligging van Tholen ten
opzichtevandeasAntwerpen-Rotterdam (bedrijfsontwikkelingen in West-Brabant)
hetgebiedaantrekkelijk maakt.Indeminstenszoaantrekkelijke Alblasserwaard heeft
hetreedsjarenbehoorlijk restrictievebeleidondernemersenwoningzoekenden naar
de omliggende stedelijke gebieden doorverwezen (waarvan een deel ook in de
Alblasserwaard liggen, maar wel buiten het onderzoekgebied).
Door middel van een 'shift & share analyse' zijn de veranderingen in het aantal
bedrijven en in de werkgelegenheid in deze gebieden vergeleken met die in de
betreffende provincie als geheel. Voor beide gebieden komt een beeld naar voren
van alleen een echte groei van het aantal (uiterst) kleine bedrijven. Het aantal
bedrijvenmettenminste 10werknemersnaminbeidegebiedenaf, zekertenopzichte
van die in de provincie als geheel.Een duidelijk verschil tussen beide gebieden is,
dateenmansbedrijfjes indeAlblasserwaardniet,maarinTholenwèleen mogelijkheid
hebben om uit tegroeien. Derelatief toegenomen bedrijfstakken zijn opTholen de
'reparatieenhandel' ende 'zakelijke dienstverlening'.IndeAlblasserwaard springt
desector 'vervoer,opslagencommunicatie' eruit(alleenopeenmansbedrijven).Dit
beeld ondersteunt duidelijk de verdeling over economische activiteiten, die bij de
inventarisatie van NEDs in het veld is aangetroffen.
Omdeveldwaarnemingen betertedoenaansluiten opdeeconomischeanalyseiseen
telefonische enquête uitgevoerd bij alle NEDs. Van de 127adressen zijn er 63,die
zichalsbedrijven manifesteerden, benaderd.Hiervanhebbener53aandezeenquête
meegewerkt. De antwoorden gaven inzicht in de doorgemaakte en te verwachten
veranderingen en eventuele groei van het betreffende ruimtegebruik, in de rol die
degemeentelijke regelgevinghierbij speelt,situeringvantoeleveranciersen afnemers
en in de (auto)mobiliteit die deze NEDs met zich mee brengen. Hiermee komt
essentiële informatie naar voren over de economische dimensie van 'ruimtelijke
kwaliteit'.
Het 'zonnetje' als checklist voor kwaliteit van de groene ruimte
Dit brengt ons tot de kern van het onderzoek: welke invloed oefenen de NEDs uit
op de kwaliteit van de groene ruimte? Deze vraag is beantwoord aan de hand van
de9indicatoren van het 'zonnetje' (Min.LNV en VROM, 1996),dat ontworpen is
omdeze kwaliteit te kunnen monitoren (zie figuur 1).Eerst zijn deze 9 indicatoren
(2 voor gebruikswaarde, 5 voor vitaliteit en 2 voor belevingswaarde) aan de hand
vaneenaantalvariabelenzogoedmogelijk gekoppeld aanderelevante doelstellingen
inactueleregionaleplandocumenten. Vervolgens isdezeinformatie vertaald ineen
checklist, waarmee door veldwaarneming door de onderzoekers redelijk objectief,
in ieder geval controleerbaar, viel vast te stellen of een NED voor een variabele
10

Fig. 1Het zonnetjeuithetMonitoringsysteem GroeneRuimte(Min.LNVen VROM, 1996)

positief scoort, oftewel 'het zonnetje doet stralen' of niet. Zozou voor iedere NED
een zonnetje kunnen worden getekend. Het rapport laat er enkele van zien, samen
meteen foto aan dehand waarvan delezer deinformatie enigszins kan verifiëren.
Hetwerkmetdechecklistlevertalsbelangrijksteresultaat,dathetnietgoed mogelijk
is bij voorbaat een bepaalde bedrijfstak of ander type NED aan te wijzen, die het
systematisch goed, dan wel slecht doet ten aanzien van de kwaliteit van de groene
ruimte. Wel kan gezegd worden, dat kleine NEDs, die binnen reeds bestaande
(overwegend ex-agrarische) gebouwen opereren, het vaker goed doen, en
'aanbrei-locaties',zowelvoorbedrijven alsvoorwoningbouw,hetvakerslechtdoen.
ErisergeenenkeleNED,dieop allevariabelen of geen van devariabelen 'straalt',
maarmetbeperktecorrigerende ofcompenserendemaatregelenhadinveel gevallen
een bevredigend resultaat bereikt.

11

Tweemogelijke toekomsten
Met de aldus verworven informatie is een tweetal scenario's tot het jaar 2020
geschetst met hun gevolgen voor aard, omvang en spreiding van NEDs.Het eerste
scenario gaat uit van een voortzetting van het restrictieve beleid ten aanzien van
bouwen en verbouwen in het buitengebied. Het tweede scenario spreekt van het
toelaten van nieuwe, niet-groene activiteiten in het buitengebied, mits ze een
aantoonbaremeerwaardeopleverentenaanzienvanderuimtelijke kwaliteitterplekke.
Het eerste scenario levert een forse groei op van een beperkt aantal (geselecteerde
grotere) kernen en een iets leger (maar dus wel kleiner) buitengebied op dan nu.
Hiertoe wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van een regionaal sloopfonds,
dat ten dele door de overheid en ten dele door bouwers in aanbrei-locaties en
schaalvergroters enintensiveerders in deprimaire sector inhet buitengebied wordt
gevoed. Voor het tweede scenario wordt een regionale welstandscommissie van
toenemendebetekenis.Dezekaneisen stellen aan de 'nieuwe economische dragers'
en speelt daarnaast in de streek een discussie stimulerende en opvoedende rol.
Hierdoorgaateenbeeldvanstreekgebondenkwaliteitlevenbijdemensen.Hetgebied
wordt weliswaar wat voller, maar dit wordt niet als storend ervaren en heeft als
voordeel,dathetaantalaanbrei-locaties sterkkanverminderen.Inditscenariowordt
het landelijk gebied multifunctioneler, maar behoudt het een ruraal karakter.
Regio-bijeenkomsten
Descenario's zijn voorgelegd aanpanelsmetvertegenwoordigers vanoverhedenen
maatschappelijke organisatiesindetweeregio's.Hoewelmenhetliefsttoezouwillen
naareen 'positieve lijst' vanactiviteiten dieindekleinekernen enhet buitengebied
wel ontplooid zouden mogen worden,bieden deuitkomsten vanhet onderzoek daar
weinig houvast voor. Van doorslaggevende betekenis ishoede activiteit ter plekke
wordt vormgegeven, welke omvang ze aanneemt en waar hij precies gesitueerd is.
Als men de twee scenario's kenschetst als een 'principieel-nee' en een 'ja-mits'
scenario, danblijken de streekpanels de voorkeur tegeven aaneen tussenweg, door
sommigenhet 'nee-tenzij' scenarioendooranderende 'kwaliteitgerichte benadering'
genoemd.
Duidelijke randvoorwaarden
Hetrapport eindigt met een voorstel hoe dezetussenweg nader zou kunnen worden
ingevuld:hetformeel hanterenvaneenaangepast 'zonnetje' met 15stralen,verdeeld
over7indicatoren voordedriedimensies vanruimtelijke kwaliteit: gebruikswaarde,
vitaliteit en belevingswaarde. De aanpassingen van het zonnetje betreffen:
- toevoegingvaneenvariabele 'automobiliteit' onderdeindicator milieutoestand;
- beperking vandeeconomischedimensievanruimtelijkekwaliteittotéénindicator
(economische gezondheid) met twee variabelen;
- beperking van de belevingswaarde tot één indicator (identiteit) met twee
variabelen.
Alleen bnder voorwaarde dat een nieuwe economische activiteit in het landelijk
gebiedallevariabelen vanditaangepastezonnetje aantoonbaarlaat 'stralen', datwil
zeggen dat geen der variabelen een achteruitgang van de ruimtelijke kwaliteit
aangeeft, zou hij moeten worden toegestaan. Ookhet ondervangen van ongewenste
12

neveneffecten vanNEDs ligt intoepassing vanhet 'zonnetje' besloten. In bepaalde
gevallen kan eventueel aan compensatie van een negatieve score worden gedacht.
Degenen die toestemming krijgen dienen hiertoe vooraf een garantie te bieden, bij
voorkeur vastgelegd in een standaard-contract met de gemeente. Voor de wijze
waaropaandezeeiswordtvoldaandienenoplossingenopmaatgevondenteworden.
Hierbij kan een regionale welstandscommissie een creatieve en stimulerende rol
spelen, onder meer door de concrete invulling van 'het zonnetje' voortdurend te
toetsen en aan te passen aan de situatie ter plaatse.
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1 Inleiding

Indezestudiewordtonderzochtinhoeverre 'nieuweeconomischedragers' bijdragen
aanderuimtelijke kwaliteitenwelkerolverschilleninstedelijke drukdaarbij spelen.
Voor dit onderzoek zijn twee regio's met elkaar vergeleken: Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Tholen-St. Philipsland. In dit hoofdstuk staan de aanleiding van
ditonderzoek,hetonderzoeksdoel,deonderzoeksvragen endeopbouwvandestudie
centraal. We starten echter met het lokaliseren van de onderzoeksgebieden.

1.1 De onderzoeksgemeenten
DeAlblasserwaard-Vijfheerenlanden (fig. 2)kanworden gekenschetst alseenregio
waar een sterke stedelijke druk op is (een zogenaamd overdrukgebied). Van
Tholen-St. Philipsland (fig. 3) verwachten we dat de stedelijke druk minder sterk
is (een onderdrukgebied.
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Fig. 2 Ligging van vijf onderzoekgemeentenbinnen deAlblasserwaard en de belangrijkste
categorieën grondgebruik (Bron: BORIS, SC-DLO)

Niet alle gemeenten indeAlblasserwaard zijn inhet onderzoek betrokken. Immers,
het gaat ons om de nieuwe economische dragers in het landelijk gebied. Alleen
gemeenten die een relatief groot buitengebied ten opzichte van de bebouwde kom
hebben zijn interessant. Dit zijn: Giessenlanden, Graafstroom, Liesveld,
Nieuw-Lekkerland,enZederik.Dezeonderzoekgemeenten wordeninditrapportde
'Alblasserwaard' genoemd. Het onderzoeksgebied Tholen-St. Philipsland (Fig. 3)
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bestaat sinds 1995 uit slechts één gemeente en wordt kortheidshalve in dit rapport
als 'Tholen' aangeduid.
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Fig. 3 Onderzoekgemeente Tholen met de belangrijkste categorieën grondgebruik (Bron:
BORIS, SC-DLO)

1.2 Nieuwe economische dragers
Nieuwe economische drager (NED) is als begrip herleidbaar tot het beleidsthema
Plattelandsvernieuwing (Min. LNV, 1995) waarin de versterking van de
sociaal-economische structuur van het landelijk gebied centraal staat. De discussie
over platteland is inmiddels op een punt gekomen dat gesproken wordt over
voorwaarden waaronder meereconomische activiteiten kunnen worden toegelaten.
In dit onderzoek vatten we 'nieuwe economische dragers' op als:
- Alleeconomischeactiviteiteninhetlandelijk gebieddienietgeassocieerd worden
met de primaire sector, zoals die zich vanouds in een regio manifesteert én
- die gedurende langere tijd (dus niet eenmalig) inkomen, werkgelegenheid of
huisvesting genereren in de streek én
- die niet ouder zijn dan 10jaar.
Een NED is daarom een elders bestaande economische activiteit die nieuw is voor
deonderzochteregioof eentotaalnieuweactiviteit (innovatie).Bovendienhoeft de
activiteit niet full-time te worden uitgeoefend, maar kan ook aanvullend zijn op
bestaande activiteiten van mensen.
Met deze omschrijving gaan we een stap verder dan twee belangrijke studies die
slechts of de agrarische nevenactiviteiten benadrukken of geen aandacht besteden
aanherstructureringenheroriëntatievandeagrarischesectorenhetontwikkelenvan
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neven-activiteiten ophet agrarischebedrijf. Wedoelen hiermee opdestudie 'Atlas
van het vernieuwend platteland (Van Broekhuizen et al., 1997). Deze geeft vele
voorbeelden van hoe agrariërs nieuwe inkomstenbronnen aanboren, die vaak sterk
afwijken van hun gangbare bedrijfsvoering. Voorzover deze vanuit een agrarische
achtergrondontplooideactiviteiten geheellosstaanvandeagrarische bedrijfsvoering
worden zeindeze Atlas 'nieuwe economische dragers' genoemd:hetplatteland als
'kraamkamer' voor nieuwe economische activiteiten. De tweede studie betreft die
vandeRijksplanologische Dienst(RPD 1994).HierinwordenNEDsomschrevenals
zelfstandige economische dragers. Vanuit een regionaal-economisch, ruimtelijk en
beleidsmatig perspectief is onze definitie zinvoller.

1.3 Ruimtelijke kwaliteit
Het begrip ruimtelijke kwaliteit kan worden beschreven aan de hand van de drie
kapstokbegrippen: beleving,gebruikenvitaliteit.Daarmee wordtaangesloten opde
begrippen Belevingswaarde, Gebruikwaarde en Toekomstwaarde die in de Vierde
Nota Extra (VINEX) staan. Elk begrip wordt nader omschreven met behulp van
indicatoren. Zo is 'economische gezondheid' een indicator voor de toekomst, het
'ruimtegebruik' voor het gebruik ende 'identiteit' voor debeleving.Elke indicator
moet worden gemeten inhet veld.Zois 'bedrijfsbeëindigers/starters' een variabele
voor 'economische gezondheid', 'arealen gebruiksfuncties' een variabele voor
ruimtegebruik en 'landschapstructuur' voor de identiteit.
Inhetkader vanhetproject Monitoring Kwaliteit Groene ruimte vanhet Ministerie
vanLNVwordteenmethodeontwikkeldomveranderingeninderuimtelijke kwaliteit
van een gebied te kunnen meten. Hiertoe is het zogenaamde 'zonnetje' (fig. 1)
ontwikkeld (Min. LNV en VROM, 1996).Toepassing en toetsing van dit zonnetje
vormt een belangrijk onderdeel van dit onderzoek.
In dit onderzoek gaat het om de invloed van NEDs op de kwaliteit van de groene
ruimte, dus op de niet-bebouwde omgeving buiten steden en woonkernen. NEDs
waarvan naar alle redelijkheid verwacht kan worden dat ze geen directe invloed
hebben opdekwaliteit vandegroeneruimte laten wedan ookbuiten beschouwing.
Dit zijn met name NEDs die binnen de bebouwde kom zijn gelegen.

1.4 Onderzoeksdoel, onderzoeksvragen en de opbouw van de studie
Dat het landelijk gebied in Nederland integraal onderdeel uitmaakt van een
verstedelijkte samenleving is duidelijk. De mate waarin veranderingsprocessen
optredeneninwelkematezijdeintrinsieke waardevanhetlandelijk gebied -groen,
ruimte en rust - positief of negatief beïnvloeden is veel minder duidelijk. Toch is
beantwoording van deze vragen van belang om deze processen te begeleiden of
sturen.Nietalleendebeantwoordingvandevragenisbelangrijk, maarookde daarbij
voorgesteldeinformatiemodellen en-techniekendienenophunbruikbaarheid getoetst
te worden. Beide aspecten staan centraal in deze studie. Dit leidt tot de volgende
doelstelling:
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Het verkrijgen van inzicht in de mate waarin nieuwe economische ontwikkelingen
van invloed zijn opde kwaliteit van degroene ruimte indeAlblasserwaard en Tholen
met behulp van het monitoringmodel 'Zonnetje '.
Om deze doelstelling te realiseren is een viertal onderzoeksvragen geformuleerd.
Elk van deze vragen staat tevens voor een hoofdstuk.
Vraag 1: Welke economische ontwikkeling hebben de Alblasserwaard en Tholen
tussen 1988-1995 meegemaakt ten opzichte van de economische ontwikkeling van
de provincies Zuid-Holland en Zeeland waar zij bestuurlijk deel van uitmaken?
Inhoofdstuk 2wordt de economische ontwikkeling op eentweetal wijzen besproken.
Eerst wordt steeds de werkelijke ontwikkeling geschetst en vervolgens de verwachte
ontwikkeling indien beide onderzoeksgebieden de groeicijfers van de respectievelijke
provincies zouden hebben. Met de laatste cijfers zien we in welke mate beide
gebieden winnaars of verliezers zijn inregionaal-economisch opzicht. De uitkomsten
schetsen slechts het grotere economische kader, op het gemeentelijke schaalniveau
en op dat van debedrijfstak. Deuitkomsten zijn nodig om later de veldwerkgegevens
in een bredere context te kunnen plaatsen.
Wie, Waar, Wanneer, Waarom een economische activiteit (Wat) is begonnen kan
alleen op het micro-niveau - de onderneming en ondernemer worden bepaald. Dat
geldt ook voor de impact op de ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor is veldwerk nodig.
De onderzoeksvragen 2 en 3 hebben daarop betrekking.
Vraag 2: Op welke wijze kunnen NEDs worden geïdentificeerd en op welke wijze
kan 'het zonnetje' daarbij inzicht verschaffen in de ruimtelijke kwaliteit?
Inhoofdstuk 3 staan de gevolgde methodieken centraal. Weliswaar is 'meten weten'
maar zonder kennis over de meting is het weten minder zinvol. Deze laatste kennis
is belangrijk omdat ook het bepalen van de mate waarin NEDs zich ontwikkelen,
alsmede het bepalen van de impact op de groene ruimte, instrumenten voor beleid
zijn.
Vraag 3: Welke ruimtelijke kwaliteit kan aan de NEDs inbeide onderzoeksgebieden
worden toegedicht vanuit de zienswijze van 'het zonnetje'?
Inhoofdstuk 4 staan de uitkomsten centraal.Welke activiteiten hebben we gevonden,
wat is de samenstelling ervan en wat is de impact op de ruimtelijke kwaliteit?
Vraag 4: Welke toekomstscenario 's kunnen voor beide gebieden worden geschetst
gegeven de ontwikkeling 1988-1995, de langetermijnverkenningen '97 van het CPB,
de gemeten ontwikkeling van de NEDs en inrichtingsconcepten? Welke kansen en
bedreigingen levert dit op?
In hoofdstuk 5 schetsen we scenario's voor de Alblasserwaard en Tholen. Het doel
van scenario's is in de regel om discussie te ontlokken bij alle betrokkenen in het
veld. Immers, iedere betrokkene heeft zijn belangen, toekomstverwachtingen en
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verwachtingen ten aanzien van het handelen van medestanders of concurrenten op
grond waarvan hij of zij beslissingen neemt. In veel gevallen blijkt dat de
verwachtingen kunnen botsen of dat een toekomst onbedoelde en onverwachte
effecten opdeeigen vrijheid vanhandelen heeft. Metbehulpvanscenario's die alle
mogelijke toekomstenkunnenbeschrijven, kaneeniederleren.Onzescenario's zijn
gebaseerd opderecenteontwikkelingen (hoofdstuk 2),onsveldwerk (hoofdstuk 5),
aannemelijke ruimtelijke inrichtingsconcepten, zoals geconcentreerd of verspreid
bouwen, enteverwachten economische ontwikkelingen opbasisvan andere studies
(langetermijnverkenningen '97 vanhet CPB,deEconomische kaartvan Nederland,
de Regionale Grondbalansen tot 2015, de Natuurverkenningen, de Milieuverkenningen, de Ruimtelijke Verkenningen en de Woonverkenningen). Deze
scenario's zijnvervolgensterdiscussiegebrachtinregionalebijeenkomsten ommeer
inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen die de belanghebbenden hieruit
distilleerden.
In devorm van conclusies endedaaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen biedt
hoofdstuk 6 een afwegingskader voor het beleid ten aanzien van NEDs. Tenslotte
bevatdestudieenkeleaanhangselsmetbasiscijfers voorhoofdstuk 2enhoofdstuk 5.
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2 De economische ontwikkeling

2.1 Inleiding
Alvorens in deze studie de resultaten van het veldwerk en de telefonische enquête
te presenteren en te interpreteren, schetsen we deregionale economische structuur
van beide onderzoeksgebieden op twee momenten met een tussenliggende periode
van ongeveer zeven jaar. Op deze wijze kunnen we de NEDs in een breder
economischkaderplaatsen.Hetisgoedmogelijk datdeNEDsinhetlandelijk gebied
qua samenstelling afwijken van het regionale beeld. Dat zou kunnen duiden op
specifieke mogelijkheden of beperkingen om zich in de groene ruimte te vestigen.
Het doel van dit hoofdstuk is het schetsen van een economisch interpretatiekader
met behulp van bestaande gegevens: de beantwoording van onderzoeksvraag 1.
Wetrachten in dithoofdstuk eenpaar vragen tebeantwoorden. Inwelke mateis de
regionaal-economische structuur,datwilzeggendesamenstellingnaar bedrijfstakken,
in de landelijke gemeenten van de Alblasserwaard en Tholen veranderd? Hoe
verhoudendieveranderingen zichtenopzichtevandeontwikkelingenindeprovincies
Zuid-HollandenZeeland?Deontwikkelingenbetreffen hetaantalwerkzamepersonen,
hetaantalvestigingenenverschuivingen inhetaantalvestigingennaargrootteklasse.
Om deze vragen te beantwoorden maken we gebruik van bestaande gegevens van
de Kamers van Koophandel en Industrie en het LEI-DLO. Deze gegevens zijn
verzameld op het ruimtelijke schaalniveau van de gemeente. Waar de activiteiten
binnendegemeentezijn gelokaliseerd wetenweindithoofdstuk nogniet.Ookgaat
het niet om individuele bedrijven, maar om bedrijfstakken zoals de zakelijke
dienstverlening of de landbouw.
Hethoofdstuk heeft vierparagrafen. Inparagraaf 2.2gaanwekortinopdegebruikte
gegevens en methoden. Paragraaf 2.3 betreft voor de Alblasserwaard een
beschrijvende analyse alsmededeberekeningen methetzogenaamde 'shift &share
model'. Paragraaf 2.4 doethetzelfde voor Tholen. Paragraaf 2.5 sluit dit hoofdstuk
af met een korte samenvatting en een vergelijking tussen beide gebieden.

2.2 Data en methoden
2.2.1 De economische gegevens
Degegevens dieeenbeeld geven van deregionaal-economische structuur betreffen
hetaantal vestigingen, het aantal vestigingen per bedrijfstak enperbedrijfsgrootte,
en het aantal werkzame personen per bedrijfstak. Het aantal werkzame personen is
bepaald opbasis vandebrutowerkgelegenheidscijfers. Ditbetekent dat deelarbeid,
tijdelijke arbeidendergelijke indebeeldvormingmeedoen.Hetgebruikvandenetto
werkgelegenheid zoueenteengbeeld schetsen vandeeconomische activiteiten. De
meeteenheidbestaatuitbedrijfstakken (zieaanhangselA,tabelA.1).Elke bedrijfstak
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kan op zijn beurt verder worden uitgesplitst naar bedrijfsklassen. De derde kolom
van tabel Al toont dat de bedrijfstak industrie opgebouwd is uit vele klassen.
Vanwegehetexploratievekaraktervandithoofdstuk isgekozenvoorhetschaalniveau
van de bedrijfstak.
De bestaande gegevens (zie voor details de tabellen in aanhangsel A) hebben hun
beperkingen. Ze bieden geen inzicht waar de getelde arbeidskrachten woonachtig
zijn, de waarde die door het bedrijfsleven wordt toegevoegd en de economische
relatiesdievestigingeninhungebiedendaarbuiten hebben.Daarnaastkunnen slechts
uitspraken worden gedaan op het ruimtelijke schaalniveau van de gemeente. Waar
de vestigingen zitten isniet achterhaalbaar. Dit is nujuist een van de onderwerpen
van onderzoek om de nieuwe economische dragers te achterhalen. Om dergelijke
gegevens te verkrijgen is naast het traceren van NEDs ook een korte telefonische
vragenlijst afgenomen bij de getraceerde NEDs. In deze gesprekken is niet alleen
gevraagdnaarhet soortendeomvang vandebetreffende ondernemingen, maarook
naar voorgeschiedenis, toekomstplannen en verhuisgeneigdheid. In de volgende
hoofdstukken komen we hierop terug.

2.2.2 De shift & share analyse
Hetdoelvandemethodeisomdewerkelijkeontwikkeling vanelk onderzoeksgebied
te vergelijken met de verwachte ontwikkeling indien de groeicijfers zouden gelden
van het grotere gebied waar het deel van uitmaakt, respectievelijk de provincies
Zuid-Holland en Zeeland. De shift & share analyse heeft zijn oorsprong in de
economische en economisch- geografische theorie. De veronderstellingen die ten
grondslag liggen aan regionale groeiverschillen zijn volgens Lambooy (1980):
- het voorkomen van groei-bedrijfstakken (de structuurcomponent),
- locatieverschillen binnen een bedrijfstak (de locatiecomponent)
Omdemethodiek tebegrijpen, kunnen wemetbehulpvaneeneenvoudig voorbeeld
de invloed van bovenstaande factoren bepalen. Stel dat in de Alblasserwaard en in
deprovincieZuid-Holland slechtsdriebedrijfstakken voorkomen,zoals bijvoorbeeld
de landbouw, de industrie en de diensten. Stel dat in de provincie het aandeel
werknemers in de drie bedrijfstakken even groot is (33%,33%,33%) en dat in de
Alblasserwaarddedienstverleningdehelft vanhetaantalwerkzamepersoneninneemt
(25%,25%,50%). Indiennutussentweetijdstippen blijkt datdedienstverlening een
groeiende bedrijfstak is, zal het aandeel (share) van de dienstverlening in beide
gebieden verschuiven (shift). DeAlblasserwaard zallogischerwijze meer profiteren
dandeprovincieZuid-Holland.Dezevisie staatcentraalindeshift &shareanalyse.
Deoptredende verschuiving inhetaandeel vaneenbedrijfstak inde Alblasserwaard
tussen 1988en 1995wordtdaarbij gerelateerd aandeverschuivingen inZuid-Holland.
Hierdoor kan een ALS..DAN-uitspraak worden gesteld: 'Als de groei in de
referentiegebied wordt toegepast op de onderzoeksregio, dan leidt dat tot een
geschatte groei in de onderzoeksregio.'
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2.3 Alblasserwaard 1988-1995
In deze paragraaf zal middels een aantal figuren een vergelijking worden gemaakt
tussen deonderzoeksgemeenten uit de Alblasserwaard en Zuid-Holland. De onderwerpenbetreffen hetaantalwerkzamepersonen,hetaantalvestigingenendespreiding
van beide over de onderzoeksgemeenten.

2.3.1 De economische structuur naar werkgelegenheid van de
Alblasserwaard en Zuid Holland
Deonderzoekgemeenten kenneneenanderewerkgelegenheidsopbouw danZuid-Holland (fig. 4). De landbouw en de bouwnijverheid nemen verhoudingsgewijs een
belangrijke positie in. Ten opzichte van Zuid-Holland is het aantal werkzame
personen in de gezondheidszorg en de verhuur van en handel in (on)roerend goed
enzakelijke dienstverlening veel geringer. Debedrijfstakken industrie enreparatie,
consumenten-artikelen &handel zijn in de onderzoeksgemeenten en de provincie
Zuid-Holland belangrijke werkgelegenheidsverschaffers.
Tussen 1988 en 1995 is het aantal werkzame personen nauwelijks toegenomen in
deonderzoeksgemeenten (-1%).VoorgeheelZuid-Hollandgeldt datniet(+7%).De
onderzoeksgemeenten zijn dusper saldo verliezers.Uitfiguur 4blijkt dat sommige
bedrijfstakken wel duidelijk winnaars zijn. De sterke en tevens groeiende
bedrijfstakken in de onderzoeksgemeenten zijn reparatie, consumentenartikelen &
handel(4%),vervoer,opslag&communicatie (15%)endegezondheid-enwelzijnszorg (23%). Verassende verliezers in de Alblasserwaard zijn: horeca (-5%),
milieudienstverlening,cultuur,recreatieenoverigedienstverlening(-27%)enindustrie
(-9%).Opmerkelijk isdatvooral debedrijfstakken die gerelateerd zijn aanrecreatie
& toerisme, die binnen de discussie rond nieuwe economische dragers worden
gekoppeld aandegroeneruimte,verliezers lijken tezijn. Aandeanderekantnemen
stadsrand-activiteiten, zoals vervoer en opslag zeer sterk toe.Hun inbedding inhet
landschap wordt normaliter minder geassocieerd met rust, ruimte en groen. De
ontwikkelingvandewerkgelegenheidondervrouwenisinhetalgemeenietsgunstiger
dan die onder mannen (zie tabel A.3 in aanhangsel A).
Samenvattend blijkt dat de landelijke gemeenten in de Alblasserwaard per saldo
absolute en relatieve verliezers zijn indien we hun werkgelegenheidsontwikkeling
spiegelen aan die van de provincie Zuid-Holland.
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Provincie1988

Provincie1995

(n=1211403)

(n=1295175)

15

1

15

1

1 Landbouw,jachtenbosbouw
2 Visserij
3 Delfstoffenwinning
4 Industrie
5 Nutsbedrijvigheid
6 Bouwnijverheid
7 Handel, consumentenartikelen
enreparatie
B Horeca
9 Vervoer, opslagen
communicatie
10 Financiëleinstellingen

Nrs2,3en 16minderdan 1%

Nrs2,3en16minderdan 1%

Gemeente1988

Gemeente1995

(n=17779)

(n=17515)

11 Verhuurhandelonroerend
goed/zakelijkedienstverlening
12 Openbaar bestuur,overheidsdienstenenverplichte sociale
verzekeringen
13 Onderwijs
14 Gezondheids-, welzijnszorg
15 Milieudienstverlening,cultuur,
recreatie overige dienstverlening
16 Extra-territoriale lichamenen
organisaties

Nrs2,3en 16minderdan1%

Nrs2,3,5en 16minderdan1%

Fig. 4 Deprocentuele verdeling vanhet aantal werkzamepersonen over de bedrijfstakken en het
absoluut aantal werkzamepersonen voor de vijf onderzoeksgemeentenvan de Alblasserwaard en
Zuid-Holland voor 1988en 1995 (Bron: Provincie Zuid-Holland en LEI-DLO)

2.3.2 De economische structuur naar vestigingen van de Alblasserwaard
en Zuid-Holland
Het aantal vestigingen is een interessant gegeven omdat iedere vestiging noodzakelijkerwijze ruimte in beslag neemt. De Alblasserwaard is een landbouwregio:
ruim een kwart van alle vestigingen betreft een agrarisch bedrijf (fig. 5).Daarnaast
is debedrijfstak reparatie, consumentenartikelen &handel sterk vertegenwoordigd
(22%).Detakverhuurvanenhandelin(on)roerendgoedenzakelijke dienstverlening
is goed voor ruim 10% van alle vestigingen. Deze drie takken zijn dus goed voor
ruim 60% van alle vestigingen in deze landelijke gemeenten. De vergelijking met
de provincie Zuid-Holland toont dat de structuur nauwelijks afwijkt.
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Worden beide jaren vergeleken, dan blijkt een proces van schaalvergroting op te
treden: minder vestigingen met meer arbeidskrachten. In Zuid-Holland neemt het
aantalvestigingenbeperktaf(-1%),maarindeAlblasserwaard metruim9%.Sterker
dandezegemiddeldedalingdaalthetaantalvestigingenindemilieudienstverlening,
cultuur, recreatie en overige dienstverlening (-26%). Dat ligt anders in de totale
provincie Zuid-Holland, waar het aantal vestigingen in de horeca, milieudienstverlening, cultuur, recreatie en overige dienstverlening en de gezondheid- &
welzijnszorg stijgt.

Provincie1988

Provincie1995

(n=132675)
(n=131139)
15

1

1 Landbouw,jachtenbosbouw
2 Visserij
3 Delfstoffenwinning
4 Industrie
5 Nutsbedrijvigheid
6 Bouwnijverheid
7 Handel,consumentenartikelen
enreparatie

9 Vervoer,opslagen
communicatie
10 Financiële instellingen
Nrs2,3,5en 16 minderdan 1%

Gemeente1988
(n=4126)

Nrs2,3,5 en 16 minderdan 1%

Gemeente1995
(n=3702)

11 Verhuurhandelonroerend
goed/zakelijke dienstverlening
12 Openbaar bestuur,overheidsdienstenenverplichtesociale
verzekeringen
13 Onderwijs
14 Gezondheids-,welzijnszorg
15 Milieudienstverlening,cultuur,
recreatieoverigedienstverlening
16 Extra-territoriale lichamenen
organisaties

Nrs 2,3,5en 16 minderden 1%

Nrs2.3,5,12en 16 minderdan 1%

Fig. 5 Deprocentuele verdeling van het aantal vestigingen over de bedrijfstakken en het
absoluut aantal vestigingen voor de Alblasserwaard en Zuid-Holland voor 1988en 1995. (Bron:
Provincie Zuid-Holland en LEI-DLO)

Stagnatievandeeconomische activiteitenlijkt indeAlblasserwaard deregelte zijn.
Vanzelfsprekend isnietaangetoond watdetoegevoegdewaardeisvandebestaande
vestigingen. Uit onderzoek (onder andere Van der Velden en Wever, 1995) blijkt
dateentoename vanhetaantal vestigingen niethoeft teduiden opeen economische
gezondheid.Het zijn bedrijfssluitingen eneenbeperkt aanbod van werkdiemensen
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kunnen doen besluiten om een zelfstandige te worden. Om daar enig inzicht in te
krijgen is bekeken hoe het aantal vestigingen naar grootteklasse is verdeeld en hoe
die verdeling tussen beide jaren verandert. Daartoe is de volgende classificatie
gemaakt (tabel 1).
Tabel 1Het relatieve aantal vestigingen naar grootteklasse voorde gezamenlijke
onderzoeksgemeentenen de referentiegebied Zuid-Holland voor 1988 en 1995 (Bron: Provincie
Zuid-Holland en LEI-DLO)
Aantal werknemers

0
1
2-4
5-9
10 en meer
Totaal
Absoluut aantal

Alblasserdam

Provincie

1988

1995

1988

10
36
39
8
6

11
33
40
9
7

6
31
39
12
12

4
30
39
13
14

100

100

100

100

4126

3702

132 675

131 139

1995

Ruim 80% van alle vestigingen in de Alblasserwaard heeft minder dan vijf
werknemers.IndeheleprovincieZuid-Holland ligtdatpercentagebeduidend lager.
Metanderewoorden:indeAlblasserwaard domineren dekleinerebedrijven. Uittabel
1 blijkt dat het aantal bedrijven afneemt en dat dit met name het gevolg moet zijn
van opheffing, verplaatsing of groei van de bedrijven zonder of met hoogstens één
extra werknemer.
Detotaalcijfers tonendatdeAlblasserwaardeenafname kentvanhetaantalbedrijven.
Deze afname is echter niet gelijk verdeeld over de bedrijfstakken. Groeiende
bedrijfstakken zijn de industrie (50%), reparatie, consumentenartikelen & handel
(60%), horeca (350%) en vervoer, opslag & communicatie (50%). Een dergelijke
groei wordt alleen gevonden in eenmansbedrijven. In de overige grootteklassen
worden dergelijke groeipercentages niet gevonden. Dit suggereert dat er sprake is
van een groei van startende ondernemingen. Deze uitkomsten wijken af van de
provincie Zuid-Holland. Hier blijken nu juist dat bovengenoemde bedrijfstakken
groeipercentages hebben die nauwelijks afwijken van het gemiddelde.

2.3.3 Ruimtelijke differentiatie binnen de landelijke Alblasserwaard
Figuur 2 toont dat met name Nieuw-Lekkerland en het westelijke deel van Graafstroom zich binnen deinvloedssfeer van Dordrecht kunnen bevinden. Dat zou zich
kunnen uiten in een andere samenstelling van de bedrijfstakken en andere
ontwikkelingen inde groei.Defiguren 6en 7 schetsen debedrijfstakstructuur naar
hetaantal vestigingen enhetaantalwerkzamepersonen in 1995.Daarnaast gaan we
de groeiratio's per bedrijfstak per gemeente bepalen. Onder de groeiratio verstaan
we de verhouding tussen het aantal vestigingen (per grootteklasse) in 1995 ten
opzichte van 1988. Deze cijfers bieden inzicht of bepaalde ontwikkelingen
samenhangen metdenabijheid totDordrecht. Zotoetsen wedeveronderstelling dat
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'stedelijke' activiteiten eerder in Nieuw-Lekkerland worden gevonden dan in
bijvoorbeeld Zederik.
Uitfiguur 6wordtduidelijk datNieuw-Lekkerlandhetminstagrarischis.Datisniet
zo verbazingwekkend: Nieuw-Lekkerland heeft verhoudingsgewijs weinig groene
ruimte. Interessanter is dat in deze gemeente verhoudingsgewijs vervoer, opslag &
communicatie belangrijk is.Degelijkvormigheid vandeeconomische structuur van
de andere gemeenten is opvallend, zij het er tussen de gemeenten wel verschillen
bestaan.
Bekijken weinplaats van de aantallen bedrijven de werkzame personen (figuur 7),
dan komt een heel ander beeld naar voren. Vervoer, opslag & communicatie heeft
slechts een zeer beperkt aandeel in detotale werkgelegenheid: de afwijking tussen
alleonderzoeksgemeenten isnihil.Dewareaardvandegemeentenuitzich vanzelfsprekend in de landbouw, maar vooral ook in bouwnijverheid en industrie. Niet
verbazingwekkend is dat Nieuw-Lekkerland hoog scoort op de industrie. Liesveld
enGraafstroom doendatechterook.Deverklaringvoorhetgroteaandeel industriële
werkgelegenheid in de laatste gemeente moet in de aansluiting bij het stedelijke
Dordrecht liggen en de centrale west-oostverbinding. Tenslotte wordt nogmaals
onderschrevendatdeinvloedvande bedrijfstak recreatie&toerismezeermarginaalis.
De laatste toets om te controleren of stedelijke economische dragers zich eerder
ontwikkelennabijDordrechtdanelderskanwordenbepaalddoornaarde groeicijfers
te kijken. We nemen als uitgangspunt bij de analyse dat overheidsactiviteiten of
semi-overheidsactiviteiten, zoals scholen, nutsbedrijvigheid, openbaar bestuur,
gezondheid- en welzijnszorg, niet in beschouwing worden genomen.
Detotalegroeicijfers voordegemeenten wijken nauwelijks afvanheteerdergemelde
gemiddelde(tabel2).Kijken weechternaardebelangrijkste grootteklassen,danzijn
wel verschillen te constateren. Ten eerste zit de daling het sterkste in de bedrijven
metéénwerknemer inloondienst. Degroei wordtindegrootteklasse 5-9 gevonden.
TentweedevaltopdatGiessenlanden enNieuw-Lekkerlandjuist groeiers zijn voor
de zeer kleine bedrijven en de andere gemeenten juist in de grotere.
Kijken wewelkebedrijfstakken indekleinstegrootteklasse groeien,danblijken dat
in Nieuw-Lekkerland onderwijs, extra-territoriale lichamen en organisaties en de
industrietezijn.InGiessenlanden isditbeeldbehoorlijk anders:groeierszijn horeca,
financiële instellingen, gezondheid- & welzijnszorg, bouwnijverheid en vervoer,
opslag & communicatie. Met andere woorden: de gemeente Giessenlanden groeit
dankzij ondernemers, terwijl Nieuw-Lekkerland groeit dankzij de (rijks)overheid.
Overigens wil dit niet zeggen dat de ontwikkeling in Giessenlanden beter zou zijn
vanuiteeneconomischperspectief.WelmogenweconcluderendatNieuw-Lekkerland
meer de kenmerken vertoont van een moderne stedelijke arbeidsmarkt waar de
overheid een belangrijke werkgever is.
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Fig. 6Deprocentuele verdeling van het aantal vestigingen over de bedrijfstakken en het
absoluut aantal vestigingen voor de onderzoeksgemeenten in 1995 (Bron: Provincie
Zuid-Holland en LEI-DLO).
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Fig. 7De procentuele verdeling van het aantal werkzamepersonen over de bedrijfstakken en het
absoluut aantal werkzamepersonen voor de onderzoeksgemeenten in 1995 (Bron: Provincie
Zuid-Holland en LEI-DLO).
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Tabel2 De groeiratios (1995/1988) van het totaal aantal vestigingen en naar grootteklasse voor
de vijf onderzoeksgemeentenen het absoluut aantal vestigingen in 1995 (Bron: Provincie
Zuid-Holland, LEI-DLO).
Gemeente

Giessenlanden
Graafstroom
Liesveld
Nieuw-Lekkerland
Zederik

Totaal

0
werknemers

1
werknemer

2-4
werknemers

5-9
werknemers

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

Rel.

Abs.

0,92
0,87
0,92
0,90
0,89

728
971
642
308
1053

1,11
0,85
0,84
1,17
0,99

81
136
54
42
92

0,87
0,83
0,83
0,85
0,77

254
327
211
99
344

0,90
0,86
0,95
0,85
0,93

295
369
250
108
445

0,94
1,03
1,03
0,75
1,04

61
76
71
27
97

Tenslotte gaat onze aandacht uit naar de groeiers in de grootste grootteklassen. In
Liesveld zijn dit de landbouw en de horeca. In Graafstroom zijn dit de horeca,
bouwnijverheid en de industrie. In Zederik zijn dit de bedrijfstakken horeca en
landbouw.Hoewel dezecijfers geeninzichtbieden ofdegroeitotstand is gekomen
door de verplaatsing van bedrijven van elders (binnen de Alblasserwaard of
daarbuiten)ofdoordegroeivanreedsbestaandebedrijven,kunnenweiniedergeval
concluderen dat de ondernemers wel ruimte voor vestiging en uitbreiding krijgen.
Enigevoorzichtigheid isgeboden:hetgaatweliswaaromsterkestijgingen, maardeze
hebbenbetrekking opeenbeperkt aantal.Hetaandeelbedrijven inde grootteklassen
1 en 2-4 bedraagt immers 70% (tabel 1).
Nu zegt de dynamiek in het aantal vestigingen veel over de Alblasserwaard, maar
hetaantalwerkzamepersoneniseveninteressant.TabelA.3vanaanhangsel Atoont
de groeicijfers voor de onderzoeksgemeenten. Uit deze tabel blijkt dat het wat
negatievebeeldkanworden genuanceerd. SlechtsGiessenlandentoonteen behoorlijk
verlies aan werkzame personen. Het is echterjuist opmerkelijk dat de groei in de
echt landelijke gemeenten Graafstroom en Liesveld wordt gevonden. Uit de tabel
blijkt daarnaast dat het aandeel werkzame vrouwen sterk groeit. Uit de
netto-werkgelegenheidscijfers kunnenweconcluderendathetvaakdeeltijdbanen moet
betreffen (minder dan 15 uur arbeid per week).

2.3.4 De shift & share analyse van het aantal vestigingen
Tabel A.4 van aanhangsel A toont de resultaten van de shift & share analyse voor
het totaal aantal vestigingen. Uit de tabel wordt duidelijk dat de Alblasserwaard
mindervestigingenkentdanopgrondvanhetZuid-Hollandsegroeicijfers zouworden
verwacht.Inplaats van 3391zoudenermaarliefst 4078(regionaal aandeel)kunnen
zijn geweest. De oorzaak van de verschuiving van 376 vestigingen zit in beide
componenten.Bijna 75% (-289/-37Ó) vandeverschuiving wordtverklaard door de
locatiecomponent.
De laatste kolom van de tabel toont ook welke bedrijfstakken van onder- en
bovengeschikt belang zijn in de groei. Indien we nieuwe economische dragers
opvatten alsactiviteiten dieontwikkeld wordenvanuitdemarkt,eventueel gesteund
door de (rijks)overheid, en die passen binnen de groene ruimte, dan blijken de
bedrijfstakken diensten milieu, cultuur, recreatie & overig; verhuur van en handel
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in (on)roerend goed & zakelijke diensten; en reparatie, consumentenartikelen &
handel ondermaats te zijn. Met andere woorden: blijkbaar vinden ondernemers de
Alblasserwaard voor deze bedrijfstakken minder interessant dan elders in de
provincie.Toch lijkenjuist deeerste tweebedrijfstakken bij uitstek geschikt te zijn
voor inpassing in het landelijk gebied.
Inparagraaf 2.3.3hebbenwereedsgeconstateerddatgroeiverschillenbestaantussen
verschillende bedrijfstakken naar omvang. Daarom is voor de eerste vier grootteklassen ook een shift & share analyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze
berekeningen zullen we kort bespreken. In aanhangsel A tonen de tabellen A.8 tot
met A.ll de uitkomsten.
- Zonder één werknemer in loondienst: We zien een grotere groei dan op grond
vanhetZuid-Hollandse verwachtkanworden.Wordenerintotaal405vestigingen
in 1995 aangetroffen, het regionale aandeel is 324.De totale verschuiving van
81vestigingen wordtbijna geheelverklaarddoordelocatiecomponent.Daar zijn
twee bedrijfstakken voor verantwoordelijk: reparatie, consumentenartikelen &
handel, en verhuur van en handel in (on)roerend goed &zakelijke diensten. De
interpretatie vandeuitkomstisnieteenvoudig.Enerzijds kunnen wedeuitkomst
duiden als deopkomst vankleineondernemingen (positief), maar anderzijds als
het uitblijven van groei (negatief).
- Met één werknemer in loondienst: De Alblasserwaard scoort ondermaats. Het
totaal aantal bedrijven is 1235in 1995,maar dit aantalligtmaar liefst 216lager
danverwachtkan worden. Hierblijkt dat de structuurcomponent belangrijker is
(25% verklaring).Debedrijfstakken reparatie, consumentenartikelen &handel;
vervoer, opslag &communicatie; verhuur van en handel in (on)roerend goed&
zakelijke diensten,en diensten milieu, cultuur, recreatie & overig doen het
verhoudingsgewijs slecht. Dit zou de stelling ondersteunen dat de sterke groei
van de zeer kleine bedrijven (nul werknemers) minder positief moet worden
geïnterpreteerd. De landbouw doet het overigens beter dan op grond van de
Zuid-Hollandse groeicijfers voor de landbouw verwacht zou mogen worden.
- Metminimaaltweeenmaximaal vierwerknemersinloondienst:Indezegrootteklassewijken Zuid-Holland endeAlblasserwaard nietzo sterkvanelkaar af. De
score voor de Alblasserwaard is overigens wel negatief: het regionale aandeel
zou neerkomen op 1592 terwijl er in werkelijkheid 1467 bedrijven zijn. In
tegenstellingtotdevorigegrootteklassen isdeverschuiving van 125vestigingen
voor bijna 75%te verklaren uit de structuurcomponent. Dit wil zeggen dat de
Alblasserwaard minder goed scoort op groeitakken. De landbouwtak geeft een
positievere groei te zien dan verwacht wordt. De cijfers suggereren dat de
landbouwtakhetindeAlblasserwaardbeterdoetdaninZuid-Holland.Verliezende
takken zijn: verhuur van enhandel in (on)roerend goed &zakelijke diensten,en
reparatie, consumentenartikelen & handel.
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