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De Economic Board Zuid-Holland (EBZ) presenteert 

in samenwerking met de Metropoolregio 

Rotterdam Den Haag (MRDH) en de Provincie 

Zuid-Holland de vierde editie van de Regiomonitor. 

Deze jaarlijkse monitor geeft een inzicht in de 

belangrijkste ontwikkelingen van de regionale 

economie aan de hand van actuele cijfers, beelden 

en analyses. Iedere editie van de monitor staat in 

het teken van een thema. Deze editie is dat ‘Digitale 

Delta’. Positieve ontwikkelen en belangrijke 

uitdagingen van digitalisering worden in verband 

gebracht met de regionale economie.

Om de prestaties van de regio te duiden worden 

er vergelijkingen gemaakt. Nationaal gaat het 

om andere regio’s, provincies en het nationaal 

gemiddelde. Daarnaast is er een benchmark 

(hierna: EU stedelijke regio’s) ontwikkeld om de 

prestaties van Zuid-Holland te vergelijken met 

19 grootstedelijke regio’s in Noord-, Midden- en 

West-Europa, waarmee de regio concurreert. Deze 

hebben een mate van spreiding op kenmerken die 

voor de regio van belang zijn: aanwezigheid van 

een zeehaven, supranationale functies, kennis & 

innovatie, hoofdsteden en industriële activiteit. 

Bijna al deze regio’s horen bij de top 25 van de meest 

recente Regional Competitiveness Index (2016) van 

de Europese Commissie, waarin Zuid-Holland de 

18e positie bekleedt.

Bent u na het lezen van de Regiomonitor 

geïnteresseerd in meer (onderliggende) data en 

analyses over de regio? Meer informatie en een 

achtergrond studie van deze monitor is te vinden 

via: www.economicboardzuidholland.nl/monitor

Inhoudsopgave

Redactie: 

Tim Franken

Linco Nieuwenhuyzen

De regiomonitor is ontwikkeld in samenwerking met Netherlands Economic Observatory.

 Er wordt gebruik gemaakt van openbare databronnen zoals CBS, LISA en Eurostat.  

De meest actuele cijfers worden daarbij gehanteerd.

Concept en ontwerp:

Walvis & Mosmans

“Zuid-Holland wordt Digitale Delta:  
steeds grotere impact digitalisering”

Inleiding
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De economie in Zuid-Holland draait net als in 

de rest van het land op volle toeren en groeide 

met 3,1%. Dat komt neer op een absolute groei 

van 4,7 miljard euro. Zuid-Holland leverde vorig 

jaar in totaal een bijdrage van 21% aan de totale 

Nederlandse economie. De groei van de regio's 

Rotterdam en Den Haag was respectievelijk 3,3% 

en 2,6%. De twee grote steden zijn tezamen goed 

voor 13% van het BNP, dat is bijna net zo veel als 

Amsterdam (14%).

Zuid-Holland verandert steeds meer in een 

‘Digitale delta’. Digitalisering en automatisering, 

om productieprocessen efficiënter te maken, zijn 

al jaren in volle gang. Dat uit zich in een verdere 

toename van de arbeidsproductiviteit, wat goed 

nieuws is voor de internationale concurrentiekracht 

van de regio. Ook de werkgelegenheid zit in de 

lift. De verdere toename van digitalisering leidt 

echter steeds meer tot een ander soort banen 

dan voorheen. Om die reden lijkt de vraag naar 

werknemers lastiger te vervullen. Zo is voor de 

ICT-sector en zakelijke dienstverlening een nog 

grotere krapte ontstaan op de arbeidsmarkt.

De werkloosheid daalt sinds 2014 gestaag. In 

2017 was deze was in Zuid-Holland 5,5%. Voor de 

metropoolregio Rotterdam-Den Haag was dat 

6,3%. Dat is nog aan de hoge kant ten opzichte 

van concurrerende Europese stedelijke regio’s. 

Echter neemt het verschil tussen de werkloosheid 

in Nederland (4,9%) en Zuid-Holland wel verder af. 

Vooral lager en middelbaar opgeleiden vinden werk, 

terwijl hoger opgeleiden reeds een baan hebben 

gevonden.

Economie 
Algemeen

Economische groei 
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei bruto regionaal product

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke regio's

Bron: Eurostat/CBS

Bron: Eurostat/CBS

Bevolkingsgroei 
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei

2007-
2017

2016-
2017

Zuid-Holland

Zuid-Holland

+0,6%

+0,7%

Nederland

+0,5%

EU stedelijke regio's

+0,8%

Nederland

+0,4%

+0,4%

+0,9%

+3,1% +3,2%

EU stedelijke regio's

+0,7%

+1,3%

+2,0%

“Economische groei in Zuid-Holland  
op volle toeren met 3,1%”

2007-2017 2016-2017
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Werkgelegenheid
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei

Bron: Eurostat/CBS

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke 
regio’s

2007-2017

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke 
regio’s

2016-2017

Arbeidsproductiviteit
Gemiddelde jaarlijkse procentuele groei

Bron: Eurostat/CBS

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke 
regio’s

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke
 regio’s

+0,3%

+0,1%

+0,4%

+1%

+2,2% +2,1%
+1,9%

+0,5% +0,5%

+1,4% +1,5%

+0,4%

2007-2017 2016-2017

“Zuid-Holland grootste exporteur  
van goederen én diensten”
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Export en 
buitenlandse 
investeringen

Zuid-Holland blijft binnen Nederland de grootste 

exporteur van zowel goederen als diensten. Zo 

exporteerde Zuid-Holland in totaal voor 70,4 miljard 

euro aan goederen in 2016. Exclusief wederuitvoer 

is dat 45,5 miljard euro en komt dat neer op 23% van 

het Nederlandse totaal. Volgens de meest recente 

cijfers (in dit geval 2014) is Zuid-Holland ook de 

provincie die de meeste diensten uitvoert, met 

een totale waarde van 33,6 miljard is dat ongeveer 

34% van het Nederlands totaal. Dat heeft er mee 

te maken dat ook de maritieme- en water sector 

tot dienstenexporteur wordt gerekend. Zo is Zuid-

Holland een belangrijke internationale speler op het 

terrein van het baggeren van waterwegen.

Aangezien de regio zeer afhankelijk is van handel, 

zijn de goede exportcijfers één van de belangrijke 

pijlers onder de economische groei van de afgelopen 

jaren. Met het oog op de exportpositie in komende 

jaren is de eerder gesignaleerde toename van de 

arbeidsproductiviteit in Zuid-Holland goed nieuws. 

Een hoog productiviteitsniveau betekent dat 

bedrijven innoverend en efficiënt werken. Dat is 

belangrijk voor de internationale concurrentiepositie 

van de regio.

Ander goed nieuws voor de regio is de sterke groei van 

buitenlandse bedrijven die hier een vestiging hebben 

geopend of hun bestaande activiteiten hebben 

uitgebreid. In 2017 gaat het om 115 buitenlandse 

bedrijven die samen zorgen voor ruim 2.300 extra 

banen en investeringen van meer dan een half miljard 

euro. 30% van de buitenlandse bedrijven die zich 

2017 in Nederland vestigden koos voor Zuid-Holland, 

ten opzichte van 20% in 2014. De herkomst van deze 

bedrijven is divers, al is 41% afkomstig uit twee landen: 

China en de Verenigde Staten.

Opmerkelijk is de toename van buitenlandse 

bedrijven actief in de ‘Next Economy’, waaronder 

behoorlijk veel jonge technologische bedrijven. In 

2017 zijn maar liefst 62 van de 115 bedrijven actief in 

Hightech en IT, Maritiem/Offshore, Life Sciences & 

Health en Safety & Security.

“Buitenlandse investeringen stijgen; toename 

van bedrijven actief in de Next Economy”

Buitenlandse investeringen in Zuid-Holland  
in arbeidsplaatsen per jaar

2015

1596 1889 2352

2015 2016 2017

Bron: NFIA, IQ, RP, THBA

Bron: NFIA, IQ, RP, THBA

Herkomst van buitenlandse investeerders per sector
Aandeel in totaal van 115 bedrijven (2017)

Hightech en IT

Maritieme/Offshoresector

Life Sciences en Health

Safety & Security

Overig 

27 (23%)

14 (12%)

11 (10%)

10 (9%)

53 (46%)
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Speerpunten

De Economic Board Zuid-Holland heeft de Erasmus 

Universiteit Rotterdam (EUR) gevraagd om 

onderzoek* uit te voeren naar het economisch 

belang van haar vijf speerpunten: Haven in transitie, 

Feeding & Greening Megacities, Life Sciences & 

Health, Smart Industry en Safety & Security. 

Zowel voor het heden als de toekomst blijkt de 

economische impact aanzienlijk. De bedrijvigheid 

achter de vijf speerpunten is volgens onderzoekers 

van de EUR direct en indirect goed voor 900.000 

banen en 90 miljard euro toegevoegde waarde 

(peiljaar 2015). Vooral de toegevoegde waarde 

groeide sinds 1996 sneller dan die van de provincie 

als geheel. De productiviteit groeide maar liefst 

tweeëneenhalf keer zo hard. Ook elders in de 

economie zien we de impact van economische 

activiteit binnen de speerpunten terug: één baan 

binnen de speerpunten levert gemiddeld genomen 

1,8 indirecte banen op binnen en buiten de regio. 

Het speerpunt Haven in Transitie, bestaande 

uit de activiteiten in de havenindustriële- en 

maritieme sector, is qua omvang het grootst. Ook 

in toegevoegde waarde per medewerker steekt de 

haven er bovenuit: €12.000 meer dan gemiddeld. 

Snelste groeier in toegevoegde waarde is Smart 

Industry, met een groei van 82% in twee decennia. 

Voor dit speerpunt is gekeken naar de regionale 

uitsnede van de topsector HTSM. Een snelle groei in 

toegevoegde waarde zien we ook terug bij Feeding 

& Greening Megacities, waarbij is gekeken naar 

cijfers van de regionale agri- & food sector.  

Kijkend naar de toekomst (2025) voorziet de 

universiteit in een neutraal groeiscenario ca. 

980.000 banen en 115 miljard euro toegevoegde 

waarde in 2025. Alleen in het meest negatieve 

scenario zal de werkgelegenheid substantieel dalen, 

met 20%. In dit scenario herhaalt de sterkste krimp 

uit de afgelopen twee decennia zich. Dat is niet 

waarschijnlijk, maar ook niet ondenkbaar. Indien de 

sterkste groeiperiode zich daarentegen herhaalt, 

kan de werkgelegenheid groeien naar bijna 1.3 

miljoen banen (+43%) en de toegevoegde waarde 

toenemen tot 212 miljard euro (+138%). Ook dat 

scenario is niet heel waarschijnlijk, maar het toont 

wel het groeipotentieel van de speerpunten, stelt 

de EUR.

*Het onderzoek is uitgevoerd door dr. Niels van der Weerdt van 

Erasmus Centre for Business Innovation en Martijn Streng & Jeroen 

van Haaren van het Erasmus Centre for Port, Urban & Transport 

Economics. Het volledige rapport is beschikbaar op

 www.economicboardzuidholland.nl/monitor

Directe       en indirecte       banen 2015
(x 1000 banen)

Haven in 
transitie

Smart
Industry

F & G 
Megacities

Safety & 
Security

Life Sciences 
& Health

800

600

400

200

0

Bron: EUR, 2018

Directe       en indirecte       toegevoegde waarde 2015
(in miljarden euro's)

Haven in 
transitie

Smart
Industry

F & G 
Megacities

Safety & 
Security

Life Sciences 
& Health

€ 80

€ 60

€ 40

€ 20

€ 0

Bron: EUR, 2018
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Directe en indirecte werkgelegenheid
(x 1000 banen)

Directe en indirecte toegevoegde waarde
(in miljarden euro's)

1.400
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1.000
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0
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0

1996

1996

2005

2005

2015

2015

2025

2025

770

59
70 89

212

87

115

795

904

1.290

783

980

Bron: EUR, 2018

Bron: EUR, 2018

“Speerpunten Economic Board 
Zuid-Holland direct en indirect 

goed voor negenhonderdduizend 
banen en negentig miljard euro 

toegevoegde waarde”
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De innovatiekracht van de Zuid-Hollandse 

economie is afgelopen jaren sterk verbeterd. 

Dankzij flinke investeringen in innovatie, een 

bovengemiddelde bedrijvendynamiek en stijgende 

arbeidsproductiviteit heeft Zuid-Holland haar 

innovatiekracht enorm verbeterd. 

Zuid-Holland is de provincie waar het meeste aan 

onderzoek en ontwikkeling wordt uitgegeven. 

Bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland 

investeerden in 2015 in totaal 3,2 miljard euro in 

research & development (R&D). Met 2,2 procent van 

het regionale inkomen scoort Zuid-Holland daarmee 

gemiddeld in vergelijking met concurrerende 

stedelijke regio’s in de EU. Deze cijfers dankt 

de regio voor een groot deel aan de publieke 

kennisinstellingen: de Technische Universiteit Delft, 

de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit, 

TNO, Deltares en ESA. Daarnaast is 1,4 miljard euro 

toe te schrijven aan investeringen vanuit de private 

sector. Een groot deel daarvan is afkomstig van 

bedrijven die zich hoofdzakelijk concentreren op 

digitalisering en automatisering.

Volgens ING slaagt de regio er steeds beter 

in haar innovatiepotentieel om te zetten in 

innovatiekracht. Zuid-Holland was in 2014 van 

alle provincies nog hekkensluiter op de regionale 

innovatie-index van het ING Economisch Bureau. 

Nu staat Zuid-Holland na Noord-Brabant op de 2e 

plaats.

De bovengemiddelde bedrijvendynamiek is terug 

te zien in het aantal oprichtingen en opheffingen 

van bedrijven ten aanzien van het totaal aantal 

bedrijven. Daarnaast huisvest Zuid-Holland veel van 

de snelst groeiende bedrijven in Nederland. Uit de 

Top 250 Scale-ups 2018, gebaseerd op het jaarlijkse 

ScaleUp Dashboard van het Erasmus Centre for 

Entrepreneurship (ECE), zijn 59 snelgroeiende 

bedrijven gevestigd in Zuid-Holland. 

Innovatie

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke regio's

R&D intensiteit
R&D-uitgaven als percentage van bruto regionaal product 

Bron: Eurostat

3,0%

2,5%

2,0%

1,5%

1%

0,5%

0%

2005 2015

“Groot deel private R&D uitgaven naar 
digitalisering en automatisering”

70
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50

40

30
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10

0

Bron: Erasmus Centre for Entrepreneurship (2018) Scale Up Monitor 2017

Noord-Holland Noord-Brabant UtrechtZuid-Holland

Snelle groeiers per provincie: aantal bedrijven uit 
de Top 250 Scale-ups 2018
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Top 30 R&D uitgaven van bedrijven in Nederland  
R&D uitgaven in miljoenen euro’s voor 2017

1 ASML, Veldhoven  (850) 

2 Philips, Eindhoven  (716) 

3  KPN, Rotterdam  (430) 

4  Janssen Pharmaceutica, Leiden  (371)

5  Royal Dutch Shell, Rijswijk  (280)

7 Royal DSM, Delft  (221) 

13  Rijk Zwaan, De Lier  (85) 

19  Lely Groep, Maassluis  (28) 

25  Priva, De Lier  (15,4) 

26 Batenburg Techniek, Rotterdam (14)

3

4

5

7
13

25

26

19

bron: Technisch Weekblad

“Diversiteit aan sterke sectoren 
maakt Zuid-Holland proeftuin 

voor digitalisering”

Acht bedrijven die veel van hun onderzoek- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren in Zuid-

Holland staan dit jaar in de Nederlandse R&D Top 30. Deze wordt jaarlijks samengesteld door 

het Technisch Weekblad. De diversiteit van deze bedrijven illustreert de innovatiekracht van 

verschillende sterke sectoren en geeft aan dat er volop kansen liggen voor cross-sectorale 

innovatie in de regio. Daarnaast valt op dat een groot deel van de R&D uitgaven wordt 

gedaan door bedrijven die zich richten op digitalisering en automatisering.

*meerdere bedrijven ontbreken in de lijst, omdat ze geen cijfers wilden of konden aanleveren

*verschillende bedrijven in Zuid-Holland hebben ook R&D centra in andere Nederlandse regio's
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Snelst groeiende 
bedrijven

“Rotterdam samen met Amsterdam dé 
hotspot voor scale-ups in Nederland”

“Tien snelst groeiende bedrijven in 
Zuid-Holland goed voor meer dan 

4000 nieuwe banen”

Uit de Top 250 Scale-ups 2018, gebaseerd op het 

jaarlijkse ScaleUp Dashboard van het Erasmus 

Centre for Entrepreneurship (ECE), wordt duidelijk 

welke 10 bedrijven in Zuid-Holland het snelst 

groeien. Deze tien Zuid-Hollandse ‘scale-ups’ zijn 

samen goed voor meer dan 4000 nieuwe banen 

(FTE) in de periode 2014-2017. De bedrijven groeiden 

gemiddeld met 275% in FTE en 290% in omzet.

Opvallend is dat de snelste groeiers in Zuid-Holland 

zich grotendeels richten op slimme diensten of 

innovatieve producten binnen de ICT, zakelijke 

dienstverlening, zorg, advisering, detailhandel en 

industrie. Een groot deel van deze bedrijven is in 

Rotterdam gevestigd. Ook voor de totale Top 250 

is Rotterdam een belangrijke hotspot, met een 

aandeel van 28 succesvolle scale-ups. Alleen in 

Amsterdam (37) zijn meer snelle groeiers gevestigd.

*Een bedrijf telt als snelgroeiend, wanneer het over een periode van drie jaar (2014-2017) minstens 20 procent omzetgroei per jaar laat zien en 

in 2014 een omzet draaide van 5 miljoen; en/of 20 procent groei per jaar in personeel doormaakte (2014-2017) en in 2014 10 FTE in dienst had.

* Twee aspecten worden evenredig meegewogen en tellen dus ieder voor de helft mee:

1. Hoogste netto banengroei in FTE gedurende de driejarige periode.

2. Hoogste gemiddelde jaarlijkse groei gedurende de driejarige periode.

Bedrijf Stad Product/dienst

Agium Finance & Control Delft Detachering

Bynder Rotterdam Online marketing

CoolBlue Rotterdam E-commerce

Daan  Rotterdam Detachering

DWG Automation Schiedam ICT automatisering

FINTREX Rotterdam Detachering

MOB Rotterdam Health care services

Otolift Trapliften Bergambacht Trapliften

Prowareness WeOn Delft ICT dienstverlening en software

Sana Commerce Rotterdam E-commerce

Tien snelst groeiende bedrijven  
(op alfabetische volgorde)
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Personeelstekort in de ICT-sector
Percentage bedrijven dat personeelstekort als belemmering ervaart

Bron: CBS conjunctuurenquête

Bron: Platform Beta Techniek/CBS

2014

2015

2016

MBO

8.026

8.086

7.868

HBO

2.238

2.281

2.508

UNIVERSITEIT

4.585

4.666

5.042

Vakmanschap en talent staan aan de basis van de 

economische ontwikkeling van Zuid-Holland. Het 

opleiden, aantrekken en behouden van voldoende 

gekwalificeerde arbeidskrachten op alle niveaus die 

aansluiten op de sterke sectoren is van groot belang 

voor de concurrentiekracht van de regio. 

Uit de cijfers blijkt dat in 2015 bijna 15.500 jongeren 

een diploma van een technische opleiding 

behaalden. In het hbo en wo steeg het aantal 

gediplomeerden voor het vijfde jaar op rij; in het 

mbo was sprake van een lichte daling. 

Deze jongeren zijn hard nodig op de arbeidsmarkt, 

waar de krapte in het afgelopen jaar nog verder is 

toegenomen. Vooral het gebrek aan ICT-ers is sterk 

gegroeid, laat de CBS conjunctuurenquete zien. 

Meer dan 31% van de bedrijven in de Nederlandse 

ICT-sector gaf in het 1e kwartaal van 2018 aan dat 

het tekort aan personeel een belemmering is voor 

groei. Dat is bijna twee keer zo hoog als in 2016 en 

flink hoger dan het totale gemiddelde van 18% . Ook 

zakelijke diensten – vooral Research & Development 

– kampen met forse tekorten.

Arbeidsmarkt  
en onderwijs

“Digitalisering leidt tot een ander soort 
banen, waardoor krapte in ICT-sector 

verder toeneemt”

Gediplomeerden technisch onderwijs in Zuid-Holland

INFORMATIE EN COMMUNICATIE

TOTAAL (EX. FINANCIEEL OF NUTSBEDRIJVEN)

2014

2014

2015

2015

2016

2016

7,1%

2,5%

16,7%

4,6%

31,4%

18,4%
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Duurzaamheid

Het Nederlands kabinet heeft in het Regeerakkoord 

een nationaal klimaatakkoord aangekondigd 

om de uitstoot van broeikasgassen met 49% te 

beperken in 2030 (ten opzichte van 1990). Dat kan 

met energiezuinige processen, meer hernieuwbare 

energie, minder aardgas, emissievrij vervoer, 

groene brandstoffen, en afvang en opslag van 

CO2. Energie is bovendien belangrijk voor de 

toekomstige concurrentiekracht van de regio. 

Een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar 

energiesysteem is daarom onmisbaar voor een 

digitale delta.

Sinds 2012 is het totale energieverbruik in 

Zuid-Holland min of meer constant gebleven. 

Het energiegebruik van huishoudens is de 

afgelopen jaren afgenomen. Het energieverbruik 

van bedrijven en instellingen is, tegen de 

nationale trend in, juist toegenomen. Het 

stijgend dataverkeer zal ongetwijfeld een flinke 

impact hebben op onze energieconsumptie. 

Aandachtspunt is dat het nog onbekend blijft welk 

aandeel verdergaande digitalisering heeft in het 

energieverbruik van bedrijven en instellingen.

Het aandeel hernieuwbare energie als percentage 

van de totale energieopwekking in de regio stijgt 

gestaag, van 2,8% in 2011 tot 4,4% in 2016. Deze 

4,4% hernieuwbare energie zorgt ervoor dat 

meer dan 3 megaton CO2 vermeden wordt. Een 

aanzienlijk deel van de hernieuwbare energie in 

Zuid-Holland is afkomstig uit afvalverbranding 

en de meestook van biomassa. Daarnaast wordt 

ruim 17% van de hernieuwbare energie door 

wind opgewekt. Het opgesteld vermogen voor 

windenergie is toegenomen van 187 MW in 2010 tot 

350 MW in 2016.

Voor energie uit zon PV systemen is er ook een 

duidelijke groei zichtbaar: van 33 TJ in 2010 naar 

573 TJ in 2016. Vooral de laatste drie jaren is die 

groei sterk. Zuid-Holland komt op plaats 4 als het 

gaat om Nederlandse provincies die de meeste 

zonnestroom opwekken. Opvallend is dat de 

regio het nationaal goed doet als we kijken naar 

de opwekking vanuit woningen. De achterstand 

op koploper Noord-Brabant is daarentegen 

aanzienlijk voor het opgesteld vermogen uit 

zonnepanelen door bedrijven. Kijkende naar 

de scores van gemeenten in Zuid-Holland dan 

scoort Lansingerland het best als opwekker van 

zonnestroom, met een positie als nummer 13 van 

alle gemeenten in Nederland.

Totaal energieverbruik (totaal in PJ en groei in %)

2012 2013 2014 2015 2016

Bron: Staat van Zuid-Holland
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Hernieuwbare energie (% totale opwekking)

Bron: Staat van Zuid-Holland

2012 2013 2014 2015 2016

3,2% 3,1%
3,8%

4,3% 4,4%
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Opgesteld vermogen zonnepanelen Nederland 2017
Totaal in kilowatt

Opwekking energie uit zonnepanelen in Zuid-Holland 
Zon-PV in TJ per jaar

Noord-Brabant Gelderland Noord-Holland Zuid-Holland

415.945
368.681 307.327 296.616

“Een duurzaam, betaalbaar en 
betrouwbaar energiesysteem is 

onmisbaar voor een digitale delta”
2010 2012 2014 2016
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Bron: CBS, SEN

Bron: Klimaatmonitor, Rijkswaterstaat
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Bereikbaarheid

Een goede (internationale) bereikbaarheid en 

verbinding ten opzichte van de rest van de wereld is 

randvoorwaarde voor een sterke economie. In 2018 

geldt dat de fysieke- en digitale infrastructuur beide 

van groot belang zijn. Nederland en Zuid-Holland 

scoren over het algemeen goed, al zijn er ook 

belangrijke uitdagingen.

Als het reistijdverlies in de ochtend- en avondspits 

wordt bekeken, dan is volgens de TomTom traffic 

index Den Haag (en ook Leiden) de stad met 

de meeste files in vergelijking met de andere 

G5 steden Amsterdam, Utrecht, Eindhoven en 

Rotterdam. In 2014-2017 is de congestie rond de 

grote steden toegenomen door een aantrekkende 

economie. Positieve uitzondering is Rotterdam, dat 

vooralsnog profiteert van de openstelling van de A4 

Midden Delfland. 

Voor de aankomende decennia worden wel grote 

problemen voorzien. In 2040 zal bij ongewijzigd 

beleid geen van de belangrijke verbindingen in de 

regio meer aan de toegenomen mobiliteitsvraag 

kunnen voldoen, blijkt uit diverse studies. 

Aandachtspunt daarbij is dat in Nederlandse steden 

veel minder gebruik wordt gemaakt van het OV 

dan in omliggende metropolen met vergelijkbare 

bevolkingsdichtheid. Het OV is goed voor ca. 

tien procent van de verplaatsingen. In steden 

als Stockholm, Wenen en Zürich is dat dertig tot 

veertig procent.

De digitale bereikbaarheid van de regio is goed, 

maar kent ook aandachtspunten. Positief voor 

Zuid-Holland is dat het percentage huishoudens 

en bedrijven dat niet over snel breedband (ten 

minste 30 Mbit/s) beschikt het laagste is van de 

Nederlandse provincies. Tegelijk blijft het aantal 

aansluitingen op glasvezel achter. In Rotterdam 

heeft slechts 2% van de huishoudens direct toegang 

tot glasvezel; in Den Haag is dat 9%, zo blijkt uit 

onderzoek van Stratix (Q2 2017). Landelijk ligt 

het aantal aansluitingen boven de 30%. Omdat 

de hoeveelheid data die huishoudens, bedrijven 

en scholen up- en downloaden exponentieel 

groeit, worden snelle internetverbindingen steeds 

belangrijker.Vooral de uploadsnelheid is fors hoger 

bij glasvezel, een belangrijke randvoorwaardelijk 

voor snel en effectief werken in de cloud. 

“Toekomst brengt uitdaging mee 
voor zowel fysieke- als digitale 

infrastructuur van de regio” 

“Door groeiend datagebruik worden 
snelle internetverbindingen steeds 

belangrijker” 

Percentage huishoudens 
met glasvezel 

PERCENTAGE

20%0% 40% 60% 80% 100%

 Bron: Stratix Q1 2018
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