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Voorwoord
“Kijkend naar de verlaten fabriek [….] voelde hij opeens de uitdaging.
Hij bedacht dat de lelijkheid een pak slaag moest krijgen en
dat dan een nieuwe en mooie stad, Philips Stad, zou verrijzen.
Het idee trof hem als een bliksemflits, hij stond als aan de grond genageld:
Philips Stad! Een stad van licht, letterlijk en figuurlijk.”
Anton Philips in een interview, geciteerd in Kantelberg (2013, p. 34).

Eindhoven is een stad waar je langzaam, maar zeker de charme van in ziet. Het is geen liefde op
het eerste gezicht zoals misschien met ‘s-Hertogenbosch of Utrecht en andere steden met een
historische binnenstad. Eindhoven bestaat uit aparte dorpen, elk met hun eigen kern. Er zijn
weinig historische gebouwen, omdat die verwoest zijn tijdens bombardementen in de Tweede
Wereldoorlog. 1 Eindhoven heeft ook veel wel: prachtig industrieel erfgoed, een technische universiteit en een design academy, een hoogwaardige economische structuur rond hightech en in
toenemende mate ook design, in het oog springende culturele evenementen en een internationaal
vermaard museum. De geschiedenis van Eindhoven fascineert, met name door de grote rol van
Philips bij de bouw van de stad, niet alleen in economisch maar ook in sociaal en cultureel opzicht.
De charme van Eindhoven zit ‘m daarnaast in de veerkracht. Na een moeilijke periode in de jaren
tachtig en negentig met een sterk krimpende maakindustrie en het vertrek van veel activiteiten en
het hoofdkantoor van Philips, heeft de stad zich krachtig herpakt. Anno 2013 is de uitgangspositie goed, maar het kan natuurlijk altijd beter. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur
heeft de gemeente Eindhoven aan BKB gevraagd met een frisse blik naar de stad te kijken en aan
te geven waar beleidsmatige uitdagingen en kansen liggen. BKB heeft vervolgens SEO Economisch Onderzoek gevraagd om vanuit economisch perspectief naar de stad te kijken.
Het economisch perspectief is tot stand gekomen na gesprekken met circa 30 personen, waarvan
de meesten in Eindhoven wonen en/of werken. De gesprekken zijn op basis van anonimiteit
gevoerd. De verantwoordelijkheid voor dit paper ligt bij de auteur; de gesprekspartners zijn op
geen enkele wijze verantwoordelijk voor de analyse en conclusies. De auteur is de gesprekspartners veel dank verschuldigd voor hun bereidwilligheid, tijd en openhartigheid. Ook gaat haar
dank uit naar Bram Festen die vanuit BKB nauw betrokken was bij de organisatie van de gesprekken en het verzamelen van documentatie.
De gespreksonderwerpen zijn geconcentreerd rond drie dimensies: economie, sociaal en wonen.
Daarnaast is een groot aantal beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten bij het onderzoek
1

Na Rotterdam heeft Eindhoven in Nederland de meeste oorlogsschade geleden. Er waren drie grote
bombardementen. De geallieerden wilden de Philipsfabrieken, midden in Eindhoven, beschadigen. Tijdens hun bombardementen vlak na Sinterklaas in 1942 en in maart 1943 werden ook omliggende gebieden verwoest. Na de bevrijding in september 1944 bombardeerden de Duitsers de stad in een poging de
operatie Market Garden te dwarsbomen. Vooral de wijken ten zuiden van het centrum zijn toen beschadigd.
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betrokken (zie literatuurlijst). Tot slot is gebruik gemaakt van openbare statistieken van het CBS
en het ministerie van Economische Zaken.
Het resultaat is voorliggend discussion paper, bedoeld om discussie over beleidsmatige keuzes in
de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Eindhoven (en omgeving) te voeden en aan te
scherpen – hier en daar op een prikkelende manier, maar altijd geschreven vanuit de waardering
voor de charme en de veerkracht van de stad Eindhoven.
Het paper bevat 4 hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk geeft een kennismaking met Eindhoven
in cijfers. De punten die in de drie hoofdstukken daarna aan bod komen, kunnen tegen de achtergrond van de cijfers in het eerste hoofdstuk worden bekeken. Elk van de drie hoofdstukken
daarna gaat in op beleidsmatige aandachtspunten, verdeeld over drie dimensies: economie, sociaal
respectievelijk wonen.

Wie zich zijn eigen weg baant door
de wereld
Hoort in het leven eens zijn eigen
lied
Tekst van A. Roland Holst op een
gevelsteen in het NS-station Eindhoven
(1956)
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Eindhoven, een kennismaking in cijfers

Eindhoven staat er op een aantal andere punten sterk voor. Zo is het werkloosheids- en bijstandspercentage relatief
laag en is er relatief weinig armoede, zeker voor een grote stad. Anderzijds blijft de regio Eindhoven achter op de
typische output indicatoren. De economische groei is de afgelopen jaren gemiddeld lager dan in de rest van Nederland en de 4 grote steden.
Eindhoven is de vijfde stad van Nederland. Dit hoofdstuk vergelijkt de bevolking, beroepsbevolking, woningmarkt en economische groei met die in de andere vier grote gemeenten (G4 2) en
Nederland. Hieruit volgen de volgen hoofdlijnen:
• Bevolking: Eindhoven heeft een relatief oude bevolking. Er wonen relatief weinig nietwesterse allochtonen. Zie verder paragraaf 1.1.
• Inkomen: De inkomensverdeling ligt in Eindhoven dichter bij het Nederlandse gemiddelde dan in de G4. Het aandeel bijstandsgerechtigden is relatief laag vergeleken met de G4.
Zie verder paragraaf 1.2.
• Werk: De werkloosheid is relatief laag, al lijkt die in 2013 wel sterk toe te nemen. Zie
verder paragraaf 1.3.
• Beroepsbevolking: De (beroeps)bevolking heeft vergeleken met de G4 een gemiddeld opleidingsniveau. Hetzelfde geld voor het beroepsniveau. Zie verder paragraaf 1.3.
• Economische groei: De economische groei in de regio Eindhoven blijft achter bij de regio’s
rond de G4 en in Nederland. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de relatief sterke daling van de huizenprijzen in Eindhoven en de grotere gevoeligheid voor de internationale conjunctuur (veel export). Zie verder paragraaf 1.4.
• Overheidsfinanciën: De overheidsfinanciën staan onder druk. In het verleden voor structurele tekorten incidentele dekking gezocht. Gegeven de grote structurele tekorten die nu
voorzien zijn, kan en zal niet meer worden gewerkt met incidentele dekking. Ook kan en
zal de stad niet blijven interen op de reserves, zoals de afgelopen jaren wel is gedaan. Zie
verder paragraaf 1.5.

1.1

Bevolking en samenstelling

In Eindhoven wonen in 2012 bijna 218.500 mensen, die in iets meer dan 110.000 huishoudens
wonen.3 Een gemiddeld huishouden bestaat uit ongeveer 2 personen. Bijna 47% woont in een
eenpersoonshuishouden. De gemiddelde omvang van een meerpersoonshuishouden bestaat uit
2,8 personen. Qua bevolkingsopbouw in huishoudens is Eindhoven beter vergelijkbaar met Rotterdam en Den Haag dan met Amsterdam en Utrecht, waar meer eenpersoonshuishoudens zijn.
Voor een grote stad is de bevolking van Eindhoven relatief oud (figuur 1.1). De verhouding van
de ouderen tot het werkende deel van de bevolking (grijze druk) is in Eindhoven vrij hoog ten
opzichte van de G4 en vergelijkbaar met het gemiddelde in Nederland. De verhouding van de
2
3

G4 staat voor de vier grootste steden in Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
Tegenwoordig is Eindhoven de 220 duizend inwoners gepasseerd.
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jeugd ten opzichte van het werkende deel van de bevolking (groene druk) is lager dan in Den
Haag, Rotterdam en Utrecht, en ligt iets boven de groene druk in Amsterdam.
De stad is wat minder dicht bevolkt dan de G4 (in aantal inwoners per km²; zie figuur 1.2).
Figuur 1.1:

De grijze druk is in Eindhoven vrij hoog vergeleken met de G4
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CBS. De groene druk is de verhouding tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 tot 65 jaar. De grijze druk is de verhouding tussen het aantal personen van 65 jaar of ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar.

Figuur 1.2:

De bevolkingsdichtheid is aan de lage kant vergeleken met de G4
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In Eindhoven wonen vergeleken met de G4 weinig niet-westerse allochtonen (figuur 1.3). Van de
niet-westerse allochtonen vormt de Turkse bevolking het grootste deel (5%). Het aandeel westerse allochtonen is vergelijkbaar met de G4.
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Het aandeel niet-westerse allochtone is in Eindhoven laag vergeleken met de G4
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CBS. Niet-westerse allochtonen zijn allochtonen 4 met als herkomstgroepering een van de landen in
Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije. 5 Westerse allochtonen hebben
als herkomstgroepering een van de landen in Europa (exclusief Turkije, maar inclusief MOE-landen 6),
Noord-Amerika en Oceanië of Indonesië of Japan.

Armoede en inkomensverdeling

Het gemiddeld besteedbaar inkomen is in Eindhoven lager dan in Nederland (figuur 1.4). De
inkomensverdeling (figuur 1.5) onderschrijft dat: veel huishoudens bevinden zich in de lagere
inkomenspercentielen. Dat geldt ook voor de andere grote steden. Amsterdam en Rotterdam
hebben een lager gemiddeld besteedbaar inkomen dan Eindhoven, Utrecht ongeveer even hoog
en het gemiddelde in Den Haag ligt wat hoger.
Figuur 1.4:
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Het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden ligt boven dat Amsterdam en
Rotterdam, maar blijft achter bij het gemiddelde voor Nederland (2010)

€ 32.900

€ 32.000
€ 31.000

€ 30.100
€ 29.500

€ 30.000

€ 29.200

€ 28.700

€ 29.000

€ 27.900

€ 28.000
€ 27.000
€ 26.000
€ 25.000
Nederland

Eindhoven

Amsterdam

Den Haag

Rotterdam

Utrecht

Bron:

CBS

4

Allochtonen zijn personen van wie ten minste één ouder in het buitenland is geboren.
Op grond van hun sociaal-economische en sociaal-culturele positie worden allochtonen uit Indonesië en
Japan tot de westerse allochtonen gerekend.
MOE staat voor Midden-Oost-Europese landen.

5
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Uit figuur 1.5 blijkt dat er vergeleken met de G4 veel inkomens in het zesde tot en met negende
inkomenspercentiel zitten. Al met al ligt de inkomensverdeling in Eindhoven dichter bij het Nederlandse gemiddelde dan in de G4. Figuur 1.6 laat zien dat het aandeel van bevolking met een
bijstandsuitkering laag is vergeleken met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. Het aandeel is
vergelijkbaar met Utrecht, maar wat hoger dan gemiddeld in Nederland.
Figuur 1.5:

De inkomensverdeling van huishoudens: in de grote steden zijn meer huishoudens in
de lagere inkomensgroepen (2010)
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Figuur 1.6:

Het aandeel van bevolking met een bijstandsuitkering is laag vergeleken met Rotterdam, Amsterdam en Den Haag, maar wat hoger dan gemiddeld in Nederland (mei
2013)
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5

Werk en beroepsbevolking

De beroepsbevolking van Eindhoven telt ongeveer 102.000 personen. De werkloosheid is in
Eindhoven tussen 2007 en 2010 vergelijkbaar met de andere grote steden, behalve Rotterdam,
waar de werkloosheid hoger is (figuur 1.7). In 2011 en 2012 ontwikkelt de werkloosheid zich
gunstig ten opzichte van de G4 en Nederland. In 2013 (niet in de figuur) stijgt vrijwel overal in
Nederland de werkloosheid. Over 2013 zijn nog geen cijfers beschikbaar voor Eindhoven, maar
uit een prognose van het UWV blijkt dat ook voor de regio Eindhoven werkloosheidspercentages
van 9% worden verwacht. 7
Figuur 1.7:

De werkloosheid Eindhoven is anno 2012 relatief laag
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De (beroeps)bevolking van Eindhoven is hoger opgeleid dan gemiddeld in Nederland. Dat geldt
echter voor alle grote steden. Vergeleken met de G4 is het opleidingsniveau van de (beroeps)bevolking in Eindhoven vrij gemiddeld, grofweg tussen Utrecht en Amsterdam (hoger) en
Den Haag en Rotterdam (lager) (zie tabel 1.1). Hetzelfde geldt voor het beroepsniveau (figuur
1.8). Het gemiddelde opleidingsniveau is in de regio Eindhoven (Zuidoost-Noord-Brabant) is
ongeveer even hoog als gemiddeld in Nederland.
Gemeten naar opleidings- en beroepsniveau is Eindhoven noch de regio Eindhoven de slimste
regio van Nederland. Dat is Utrecht gevolgd door Amsterdam. Deze constatering is relevant,
omdat Eindhoven in 2011 tot slimste regio van de wereld is uitgeroepen door de Amerikaanse
denktank Intelligent Community Forum. Deze verkiezing wordt jaarlijks gehouden waarbij er
wordt gekozen uit regio’s die zichzelf hebben opgegeven en hun sterke kanten belichten. Bij de
verkiezing van de slimste regio van de wereld wordt niet zo zeer naar opleidings- en beroepsniveau gekeken. Romme (2011) geeft aan dat de verkiezing in 2011 tot slimste regio van de wereld
terecht was, onder meer vanwege de sterk ontwikkelde triple-helixstructuur waarin lokale over7

Zie bijvoorbeeld berichtgeving in het Eindhovens Dagblad: op 3 juni 2013 (‘UWV: werkloosheid in regio
Helmond-De Peel stijgt relatief hard’).
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heid, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken in de organisatie brainport. Verder beschrijft
Romme (2011) dat de creatie van werkgelegenheid in de hightech en de aanleg van een breedbandnetwerk in de regio belangrijke argumenten zijn voor de verkiezing tot slimste regio van de
wereld.
Tabel 1.1:

Qua opleidingsniveau ligt Eindhoven tussen Utrecht en Amsterdam (hoger opgeleid)
en Den Haag en Rotterdam (lager) (2010-2012)
Bevolking (15 tot 65 jaar)

Beroepsbevolking

laag

middelbaar

hoog

laag

middelbaar

hoog

Nederland

30,4%

40,3%

28,3%

22,3%

42,4%

34,3%

Zuidoost-NoordBrabant

29,9%

39,4%

29,5%

21,4%

41,6%

35,5%

Eindhoven

25,6%

36,1%

37,6%

17,2%

35,8%

46,0%

Amsterdam

21,2%

29,8%

47,9%

14,0%

28,3%

56,6%

Rotterdam

34,8%

35,2%

28,9%

25,5%

36,8%

36,5%

Den Haag

32,2%

33,9%

32,7%

22,7%

35,2%

40,8%

Utrecht

17,6%

30,4%

50,9%

11,5%

26,5%

60,9%

Bron:

CBS; De beroepsbevolking bestaat uit alle personen (15 tot 65 jaar) die: (1) tenminste twaalf uur per
week werken, of (2) werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan werken, of
(3) verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten
ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden. De percentages tellen niet steeds op
tot 100% omdat voor een deel van de (beroeps)bevolking het opleidingsniveau onbekend is.

Figuur 1.8:

Ook het beroepsniveau in Eindhoven ligt tussen Utrecht en Amsterdam (hoger opgeleid) en Den Haag en Rotterdam (lager) (2010-2012)
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1.4

CBS. Het beroepsniveau is bepaald door het niveau van de meest geëigende opleiding om het beroep
uit te oefenen.

Economische groei

De economische groei in de regio Eindhoven heeft zwaar geleden onder de dip in 20119, zwaarder dan in Nederland de regio’s rond de G4. De regio Eindhoven veerde daarna weer goed op,
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maar viel in 2012 relatief hard terug (figuur 1.9 en tabel 1.2). Daardoor is de groei over de periode
van voor de crisis tot en met 2012 achtergebleven bij zowel Nederland als de regio’s rond de G4.
Ook over een langere periode beschouwd (2000-2010) blijft de economische groei achter (Brainport monitor 2013, p. 35).
Tabel 1.2:

Economische groei in de regio Eindhoven blijft achter bij de regio’s rond de G4 en in
Nederland (2008-2012)
2008

2009

2010

2011

2012

1,8

-3,7

1,6

1

-1

1

-8,2

3,3

2,9

-1,7

Amsterdam (Corop-plus)

2,3

-2,3

4,8

0

-0,2

Aggl.'s-Gravenhage excl. Zoetermeer (Corop-plus)

0,8

-2,9

1,8

0,4

-0,8

Rijnmond (Corop-plus)

0,6

-5,3

1,7

1,2

-0,3

Stadsgewest Utrecht (Corop-plus)

2,8

-1,2

-0,6

3,4

-0,6

Nederland
Zuidoost-Noord-Brabant (Corop)

Bron:

CBS

Figuur 1.9:

Economische groei voor de regio’s rond de G4 en Eindhoven: relatief diepe dalen
voor de regio Eindhoven (2007-2012)
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Figuur 1.10: De gemiddelde woningwaarde is ongeveer gelijk aan Nederland, ligt wat lager dan in
Amsterdam en Utrecht en hoger dan in Rotterdam en Den Haag (2012)
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Figuur 1.11: De woningverkoopprijzen hebben zich in Eindhoven relatief slecht ontwikkeld tussen
2005 en 2012 (index 2005 = 100)
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De woningmarkt is een belangrijke component van de achterblijvende groei geweest in de afgelopen jaren. Uit figuur 1.10 blijkt dat de gemiddelde woningwaarde in Eindhoven dicht in de
buurt ligt van het gemiddelde voor Nederland, boven Rotterdam en Den Haag ligt, maar onder
Amsterdam en Utrecht. De relatief sterke daling van de huizenprijzen in Eindhoven sinds 2010
heeft volgens een makelaar te maken met de sterke stijging in het aanbod doordat relatief veel
huizen van woningcorporaties te koop worden aangeboden met vaak gunstige financieringsconstructies.
Een belangrijke reden dat dalende huizenprijzen de economische groei negatief beïnvloeden is
dat huizeneigenaren geen of minder overwaarde hebben en die dus niet kunnen gebruiken voor
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consumptie. In een toenemend aantal gevallen is de waarde van het huis zelfs minder dan de nog
af te betalen hypotheekschuld, waardoor huishoudens sparen (niet-consumeren) om hun hypotheek af te kunnen lossen. Daardoor is de particuliere consumptie de laatste jaren achtergebleven.
Figuur 1.11 laat zien dat de prijsdaling van huizen in Eindhoven relatief groot is geweest in de
periode 2005-2012, wat een deel van de negatieve ontwikkeling van de economische groei kan
verklaren.
Een andere belangrijke verklaring is het feit dat de economische groei in de regio Eindhoven
relatief sterk afhankelijk is van de export en dus van de ontwikkelingen in Europa en elders in de
wereld.

1.5

Overheidsfinanciën

Eindhoven heeft lange tijd een goed gevulde portemonnee gehad, met veel eenmalig geld door
o.a. de verkoop van Endinet 8 (Coalitieakkoord 2010-2014, p. 11). Dat is als gevolg van de crisis
veranderd en er moet nu stevig worden bezuinigd. De coalitie gaf het college in 2010 opdracht op
voor €40 miljoen aan ombuigingsvoorstellen te doen. Uit de stress test op de gemeentelijke financiën blijkt dat de gemeente weinig financiële ruimte heeft om klappen op te vangen (SEO,
2012).
Er ontstaat zonder verdere bezuinigingen een aanzienlijk structureel tekort op de begroting (Kadernota 2014-2017). Het bestuur heeft in het verleden voor structurele tekorten incidentele dekking gezocht. Dit college heeft in de begroting 2011 eenmalig voor een bedrag van €7,5 miljoen
aan oude knelpunten van structurele dekking voorzien. Gegeven de grote structurele tekorten die
nu voorzien zijn (€26,4 miljoen vanaf 2017), kan en zal niet meer worden gewerkt met incidentele
dekking. Ook kan en zal de stad niet blijven interen op de reserves, zoals de afgelopen jaren wel
is gedaan.
Figuur 1.12: Jaarrekening 2012 van de gemeente Eindhoven, met €30 miljoen aangevuld uit de
reserves

Bron:

Concernverslag 2012, p. 23

8

Endinet heette vroeger Nutsbedrijven Regio Eindhoven (NRE).
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De jaarrekening van 2012 is afgebeeld in figuur 1.12. Op het eerste gezicht lijkt de gemeente een
positief saldo op de rekening te laten zien van €22,1 miljoen dat wordt gerealiseerd op de programma’s zelf. Daartegenover staat dat ruim €30 miljoen meer aan de post Mutaties reserves
wordt onttrokken dan gestort. Navraag bij de gemeente leert dat het hier gaat om ‘investeringen
met maatschappelijk nut’. De reserves zijn dus belangrijk om de rekening rond te krijgen. Als de
hiervoor bestemde reserves leeg zijn, dan zal er voor deze investeringen naar een andere oplossing moeten worden gezocht.

Beperkte stille reserves
De gemeente Eindhoven beschikt, in tegenstelling tot een aantal andere gemeenten, in slechts
geringe mate over stille reserves in deelnemingen. Daarbij geldt dat een aanzienlijk deel van de
stille reserve van de gemeente Eindhoven in 2010 reeds door de gemeente is gemonetariseerd
met de verkoop van aandelen in Endinet. De gemeente heeft €113,3 miljoen ontvangen voor de
verkoop van deze aandelen. 9 Overige deelnemingen waarin stille reserve ligt besloten, zijn bijvoorbeeld Flight Forum (50,9%), Eindhoven Airport (24,5%) en Parktheather Eindhoven
(100%). De omvang van de stille reserves in deze deelnemingen is afhankelijk van de marktwaarde van de (aandelen in deze) ondernemingen. Een indicatie daarvan kan verkregen worden door
de net asset value of de equity value te nemen. Uitgaande van het eigen vermogen zoals gewaardeerd
op de eigen balansen van de ondernemingen is de waarde van de aandelen van de gemeente
Eindhoven in 2010 in deze drie ondernemingen bepaald op circa €14 miljoen.
Een tweede bron van stille reserve kan gevormd worden door het grondbezit van de gemeente
Eindhoven. Over de omvang van de stille reserve die ligt besloten in het grondbezit van de gemeente kan echter geen uitspraak worden gedaan.

Het grondbedrijf staat onder druk
Uit een advies van Deloitte (2013) wordt duidelijk dat het grondbedrijf van Eindhoven onder
druk staat. De boekwaarde op de grondexploitaties bedraagt in 2013 €174 miljoen. Worden daar
de strategische grondposities bij opgeteld, dan loopt dit bedrag op tot €230 miljoen. De verliesvoorzieningen zijn tussen 2011 en 2013 toegenomen van €27,6 naar €41,7 miljoen. Deloitte is
kritisch op de meerjarenprognose van het grondbedrijf van 2013. Het uitgangspunt in het plan is
dat in de toekomst €35 winst wordt gemaakt op kantoren en bedrijventerreinen. Deloitte waarschuwt dat daarbij niet genoeg rekening wordt gehouden met de overcapaciteit in deze sectoren.
De gevoeligheid voor tegenvallers is groot: de opbrengstendaling van 5% ten opzichte van begroot (€503 miljoen) leidt al tot een inkomstenderving van €25 mln.
Deloitte adviseert dat er scherper moet worden gestuurd op het programma op portefeuilleniveau, en constateert dat enkel faseren van exploitaties om de kosten te drukken, niet voldoende
is: schrappen van programma is onvermijdelijk. De gemeente geeft volgens Deloitte prioriteit aan
hoofdzakelijk de risicovolle grondexploitaties waar in mindere mate de winsten te verwachten
zijn. De gemeente zou er daarom verstandig aan doen zich meer te concentreren op grondexploitaties die wel winst kunnen opleveren.

9

Bron: Concernverslag Eindhoven 2010.
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Overige reserves en het eigen vermogen
De gemeente Eindhoven heeft in 2010 circa €84,5 miljoen aan algemene reserves en circa €250
miljoen aan bestemmingsreserves op de balans staan. Een groot deel hiervan is belegd in vaste
activa. Voor nieuwe investeringen moet dus geleend worden, wat de financiële wendbaarheid van
de gemeente beperkt – dat geldt des te meer in tijden van crisis.
Het eigen vermogen is tussen ultimo 2010 en ultimo 2012 met ongeveer €64 miljoen gedaald. De
omvang van het eigen vermogen en voorzieningen van de gemeente Eindhoven bedraagt (incl.
€22,1 miljoen rekeningresultaat) ultimo 2012 €436,3 miljoen, een daling van €20,3 miljoen ten
opzichte van een jaar eerder. Het saldo van de voorzieningen, middelen om specifieke risico’s op
te vangen, is met €12,3 miljoen afgenomen tot €107,9 miljoen. De stand van de reserves is met
€30,1 miljoen gedaald, en bedraagt ultimo 2012 €306,3 miljoen. Samenvattend is de ontwikkeling
van het eigen vermogen gedurende 2012 weergegeven in tabel 1.3.
Tabel 1.3:

Eigen vermogen van Eindhoven neemt met 4,4% af in 2011-2012

€ mln

ultimo 2011

ultimo 2012

mutatie (%)

Voorzieningen

120,2

107,9

-10,2%

Reserves

336,4

306,3

-8,9%

Rekeningresultaat
Eigen vermogen
Bron:

22,1
456,6

436,3

-4,4%

gebaseerd op concernverslag 2012

De afgelopen vijf jaar blijkt er redelijk fors te zijn ingeteerd op het eigen vermogen, getuige onderstaande figuur 1.13.
Figuur 1.13: Het eigen vermogen neemt de afgelopen af

Bron:

Concernverslag 2012, p. 41
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Grote leverage in kapitaalstructuur
Eindhoven heeft op de gemeentelijke balans leningen staan (opgenomen en uitgeleend) die niet
bestemd zijn voor de eigen gemeentelijke financiering. Eind 2010 is dat €102 miljoen, naast beleggingen voor €78 miljoen en €8 miljoen aandelenkapitaal. Dit betreft onder meer leningen aan
woningcorporaties en leningen aan overige (aan de gemeente verbonden) partijen. De gemeente
Eindhoven heeft een kapitaalstructuur die in vergelijking met de andere gemeenten een grotere
leverage heeft 10: op basis van de ondergewaardeerde (i.e. exclusief stille reserves) activa en reserves
zijn de activa in 2012 voor circa 35% met eigen vermogen, en voor circa 65% met vreemd vermogen gefinancierd. 11

10
11

Dat geldt zeker wanneer gecorrigeerd wordt voor de relatief omvangrijke stille reserves van bijvoorbeeld
de gemeenten Amsterdam en Rotterdam.
Dit is als volgt berekend (Bron: pp. 252-253 van het Concernverslag 2012). Het totale vermogen is ultimo
2012 circa €1.057 miljoen en het eigen vermogen is €328 miljoen plus mogelijk nog een deel van de overlopende passiva van €60 miljoen (daarvan is op basis van het concernverslag niet duidelijk of het eigen of
vreemd vermogen is). Als deze overlopende passiva geheel onderdeel zijn van het eigen vermogen dan
ligt het aandeel van het eigen in het totaal vermogen in tussen de €328/€1.057 en €389/€1.057 oftewel 31
en 37% in. In de tekst is dat afgerond op 35%.
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Eindhoven als hightech stad

Een gedegen onderbouwing van het hightech-beleid is essentieel. Juist omdat Eindhoven zich zo sterk profileert op
dat gebied en de R&D activiteiten in de regio relatief sterk afhankelijk lijken van subsidies, maakt het gebrek
aan onderbouwing van de gekozen profilering de stad onnodig kwetsbaar.
De jaren negentig waren voor Eindhoven moeilijke jaren. Het eerste wonder van Eindhoven is
dan uitgewerkt wat gesymboliseerd wordt door de krimpende maakindustrie en het vertrek van
het hoofdkantoor van Philips. De stad heeft zich echter krachtig herpakt en is een nieuwe richting ingeslagen. Er wordt wel gesproken van het tweede wonder van Eindhoven: het wonder van
de brainport, van de groei van de hightechsector (Kantelberg, 2013). Sinds enige tijd profileert de
stad zich ook op design.
Dat de stad moet kiezen, is logisch en ook verstandig: er zijn beperkte middelen en je kunt beter
enkele dingen goed doen, dan veel maar half. De sterke profilering op de hightechsector kent wel
een aantal risico’s. De keuze voor de hightechsector maakt dat de regio sterk afhankelijk is van
het wel en wee in die sector, ook al is er binnen de hightechsector ingezet op allerlei subspecialisaties (bijvoorbeeld automotive, zonne-energie, medische apparatuur, draadloze sensoren).
Specialisatie is dus een kracht, maar maakt de stad en de regio ook kwetsbaar. Dat zit ‘m niet
alleen in de gevoeligheid voor conjunctuur; de regio is tevens kwetsbaarder voor het vertrek van
een van de grote bedrijven. Wat blijft er van het hightech-ecosysteem over als ASML wegvalt?
Deze vraag is extra urgent omdat de indruk bestaat dat de semiconductorindustrie binnen het
hightechcluster dominant is in het profiel van de Eindhovense brainport.
Het hightechecosysteem is ook gevoelig voor veranderingen in subsidiebeleid, zowel wat betreft
subsidies aan bedrijven als aan onderwijs- en kennisinstellingen. Er wordt tussen bedrijven en
deze (semi)publieke instellingen samengewerkt, waardoor ook de publieke R&D subsidies van
belang is voor het presteren van de private hightechbedrijven. Onder de noemer subsidies valt
overigens de hele breedte van steuninstrumenten, van financiële bijdragen, fiscale instrumenten
als de WBSO en kredieten of andere financieringsinstrumenten.
Wat als de financiële steun die de private en publiek R&D spelers in de regio nu ontvangen van
de Europese, rijks-, provinciale of gemeentelijke overheid sterk afneemt? Dat die kans niet verwaarloosbaar is, beschrijft paragraaf 2.1. Wat gebeurt er met de brainport, met de hightechsector,
als de overheidssteun afbrokkelt? Hoe gevoelig is met andere woorden de regio voor veranderingen in subsidiebeleid? Die vraag is door de stad nog niet beantwoord. De eerste aanbeveling is
dan om de afhankelijkheid van de hightechsector van overheidssteun in kaart te brengen. Dat die
afhankelijkheid wel eens groot zou kunnen zijn, omdat de regio Eindhoven relatief veel steun
publieke en private R&D ontvangt, blijkt uit paragraaf 2.2.
Daarnaast kan meer inzicht in de effectiviteit en efficiëntie van het huidige steunpakket de omvang ervan onder ruk zetten, als blijkt die in de praktijk tegenvalt in vergelijking met andere bestedingsdoelen. De steun aan de hightechsector in o.a. Eindhoven hangt nu samen met de veron-
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derstelling dat deze sector van groot belang is voor Eindhoven, Noord-Brabant en Nederland.
Onduidelijk is echter wat het belang is van de hightech-activiteiten die afhankelijk zijn van overheidssteun. Het gaat dus niet om het belang van hightech in het algemeen, maar om die hightechactiviteiten die afhankelijk zijn van overheidssteun. Zo lang dat belang niet met statistiek is onderbouwd, zijn deze activiteiten kwetsbaar. In de stukken die nu beschikbaar zijn, blijft de onderbouwing hangen in een mystiek van multipliers en topsectorenretoriek. Mystiek kan goed werken
om gelden vrij te krijgen, maar op een goed moment, zeker als er minder geld te besteden is, is er
behoefte aan statistiek. Paragraaf 2.3 gaat in op enkele beschikbare statistieken, die gebruikt zouden kunnen worden bij het uitdenken van een onderbouwing.
Het paper constateert dat er op dit moment geen met cijfers gefundeerde onderbouwing bestaat
voor de gekozen profilering rond de hightechsector, maar heeft niet tot doel om die onderbouwing te geven. Dat is een taak van de gemeente, die daarbij gebruik kan maken van beschikbaar
materiaal, zoals de Brainport monitor 12 en CBS monitor topsectorenbeleid. Uiteraard hangt de
vestiging en het vertrek van (hightech)bedrijven van veel meer af dan van (veranderingen in)
overheidssteun (zie bijv. PBL, 2012). Een deel daarvan kan de gemeente beïnvloeden, zoals het
verbeteren van bereikbaarheid, maar een deel ook niet. Ook al die zaken kunnen een plek krijgen
in de onderbouwing van gemaakte profileringskeuzes.

Zonder wrijving geen glans
Dat de onderbouwing nu ontbreekt lijkt ook te maken te hebben met het ontbreken van een
beleidsdebat over de gemaakte profielkeuzes en de wijze van ondersteuning van de hightechsector. Die observatie volgt uit de gevoerde gesprekken en ook uit de reacties op delen van een concept versie van dit paper. Beleidskeuzes worden doorgaans gemaakt na uitgebreide discussies
tussen voor- en tegenstanders. Door beleid aan tegenstanders uit te leggen, wordt de onderbouwing steviger en met statistiek onderbouwd. Het is opvallend dat in de vele gesprekken die in het
kader van dit paper zijn gevoerd nauwelijks tegenstand of kritische geluiden te horen waren: “Het
is wel best zo” en “Beleidsdebat past niet bij onze cultuur” wel regelmatig gezegd. Een risico
waar dit paper op wijst, is het gebrek aan tegenstand bij beleidsontwikkeling, dat ook kan leiden
tot een gebrek aan economische onderbouwing.

2.1

Wat als de steun afbrokkelt?

De overheidssteun voor de hightechsector lijkt nu vanzelfsprekend. Maar wat als die steun afbrokkelt? Om de gevolgen van een eventuele afbrokkeling van private en publieke R&D steun
aan de regio in te kunnen schatten is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de afhankelijkheid van
het hightech-ecosysteem in de regio. De steun kan onder druk komen te staan als de aanhoudende kritiek op het topsectorenbeleid, waar de hightechsector onderdeel van is, aanhoudt en gehoor
vindt bij beleidsmakers in Den Haag en Brussel. Ook de druk op de (Europese, nationale en
gemeentelijke) overheidsfinanciën die ertoe leidt dat de overheidssubsidies voor innovatie in het
algemeen, is een teken dat deze steun onder druk komt te staan. Dat blijkt ook wel uit het feit dat
de Haagse subsidies voor private en publieke R&D de komende jaren afnemen. Ook dichter bij
huis, in de Eindhovense gemeenteraad is er discussie. Eind 2010 was er in de gemeenteraad
12

In de monitor 2013 wordt wel gesproken over een multiplier (p. 27), maar wordt deze niet nader gespecificeerd of onderbouwd.
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trammelant over de miljoenen euro’s die de gemeente Eindhoven aan de Stichting Brainport
besteedt, zonder dat duidelijk is wat dat nu eigenlijk oplevert. Ook dat is een teken aan de wand
dat de financiële steun voor hightech onderbouwing behoeft.

Kritiek op topsectorenbeleid (en hightechsectoren)
De in de afgelopen jaren geuite kritiek op het Innovatieplatform en de opvolger daarvan, het
topsectorenbeleid, wordt in box 2.1 samengevat. Deze kritiek raakt ook aan de beleidskeuzes in
Eindhoven omdat de gemeente ook winnaars (grote, gevestigde bedrijven) lijkt te volgen: het past
bij het beleid van backing the winners dat de rijksoverheid ook uitvoert met het topsectorenbeleid. Sterke sectoren worden in Eindhoven ondersteund door bijvoorbeeld de bouw van een
hightech-campus, de TU campus, de organisatie Brainport (alle ten bate van hightech), en de
ontwikkeling van Strijp S (ten bate van design).
Box 2.1:

Problemen met innovatiebeleid gericht op backing the winners

Niemand weet waarmee Nederland in de toekomst zijn boterham verdient. De markt zal het uitwijzen. Dat industriebeleid oude stijl – van voor de RSV-tragedie – weggegooid geld is, daar is iedereen wel van overtuigd. Er is ook steeds meer twijfel over de vraag of industriebeleid nieuwe stijl –
backing the winners – wel werkt. Het kiezen van speerpunten, sleutelsectoren of topgebieden betekent dat Nederland in elk geval met die sectoren zijn boterham wil verdienen. Dat er keuzes worden
gemaakt, klinkt logisch. Immers, de overheid kan niet alles in de lucht houden. Er zijn echter grote
nadelen aan verbonden. Dat deze sectoren nu succesvol zijn, garandeert niet dat ze dat straks ook
nog zijn. Het bedrijvenkerkhof ligt vol omgevallen reuzen, en de overheid in Brussel, Den Haag of
Eindhoven is de laatste die in staat is om overlevingskansen te voorspellen.
Het maken van keuzes betekent ook dat insiders steun genieten en outsiders buiten de stadspoorten blijven. Backing the winners betekent nog altijd dat er wordt gekozen voor bedrijven die al sterk
zijn en die desondanks extra steun krijgen. Dit beleid heeft geen oog voor nieuwkomers, die eventueel bestaande bedrijven, ook die in speerpunten, omver kunnen blazen.
Omdat niemand weet waar de nieuwe winnaars ontstaan, ligt het voor de hand dat alleen door
generiek beleid waarin een klimaat wordt gecreëerd dat gunstig is voor iedereen met ondernemingslust. Dat kunnen zowel bestaande bedrijven zijn die doorgroeien of nieuwe bedrijven die uit
het niets ontstaan. Het gaat om een stevige kennisinfrastructuur met goed onderwijs en grensverleggend fundamenteel onderzoek en om een goed woon- en leefklimaat. Om lastenverlichting en
minder regeldruk en om ingrijpen waar kapitaalmarkten onvoldoende concurrerend zijn. Op die
manier ontstaat een beleid waarin de vraag waarmee we straks ons brood gaan verdienen niet nu
al wordt beantwoord.
Gebaseerd op:

Baarsma en Theeuwes, 2010; Brakman en Garretsen, 2012; Jacobs en Theeuwes, 2004.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in een recent advies aan het
kabinet (‘Naar een lerende economie; Investeren in het verdienvermogen van Nederland’) dat
vergaande ingrepen nodig zijn om Nederland als klein land veerkracht en aanpassingsvermogen
in een snel ontwikkelende wereld te geven. Zo moet Nederland zich minder richten op de “klassieke vormen van innovatie zoals technische patenten en hightech spin-offs. Ook het huidige
topsectorenbeleid waarbij enkele door de overheid geselecteerde bedrijfssectoren subsidie krijgen.
is onvoldoende. De WRR ziet niets in overheidsbeleid dat probeert kansrijke nieuwe sectoren te
creëren. […] De overheid moet innovatie niet als subsidie-instrument zien. Duitsland kent helemaal geen belastingprikkels voor onderzoek en ontwikkeling. Overheidsgeld inzetten op een

SEO ECONOMISCH ONDERZOEK

16

HOOFDSTUK 2

uitverkoren bedrijfssector is niet zinvol want veel innovatie gebeurt tussen bedrijfssectoren.”
(citaten uit het FD van 5 november 2013 naar aanleiding van de publicatie van het rapport). De
WRR vindt dat Nederland in plaats van in te zetten op innovatie en hightech beter kan inzetten
op het vergroten van de capaciteit om veranderingen goed te absorberen en snel kennis op te
pakken. “Innovatie zit zelden in Willy Wortel-achtige uitvindingen van een bètawetenschapper.
Kijk naar de Gazellenlijst van Het Financieele Dagblad. Slechts zes van de snelstgroeiende bedrijven bedenken een nieuwe technologie.” (citaten uit een interview met de hoofdauteur van het
WRR-rapport in het FD)
Ook in andere media laat de WRR zich kritisch uit over met name het steunen van hightechbeleid. In de Volkskrant van 5 november 2013 staat over het topsectorenbeleid: “Dat is heel
beperkt beleid. Als je, zoals Nederland, een beperkte hoeveelheid geld hebt. dan is het misschien
niet verstandig dat allemaal aan R&D te spenderen. Je kunt er beter voor zorgen dat Nederlanders door betere opleidingen goed kunnen inspelen op veranderingen. Veel R&D zou ook zonder overheidssubsidie wel gedaan worden. Bedrijven bepalen zelf wel waar ze onderzoek naar
willen doen. We mogen natuurlijk niet de conclusie trekken dat R&D irrelevant wordt – als
ASML aan de wereldtop wil blijven dan moeten ze onderzoeken hoe ze de lithografie verder
kunnen ontwikkelen. Maar niet heel Nederland bestaat uit ASML’s.”
In reactie op (de publiciteit over) het WRR rapport laat minister Kamp in de Tweede Kamer
weten dat hij het generieke innovatiebeleid belangrijker acht dan het topsectorenbeleid. “Het
fundament is het generieke beleid. met regelingen die voor allen bedrijven openstaan.” (FD, 8
november 2013). Dit een breuk met het beleid van het beleid dat het ministerie in de afgelopen
jaren heeft gevoerd en dat ook in de regio Eindhoven is ingezet: sectorspecifiek beleid in plaats
van generiek, voorwaardenscheppend beleid. Al met al moet rekening worden gehouden met de
kans dat de steun voor het topsectorenbeleid (en daarbinnen voor mogelijk voor de overheidsbijdragen voor de hightechsector) afbrokkelt.

Afnemende overheidsbudgetten voor innovatie
In de periode tussen 2012 (toen er het meest beschikbaar was voor kennis en innovatie) en 2016
neemt het totale budget met ruim 9% af (tabel 2.1).
Tabel 2.1:

Middelen voor kennis en innovatie voor kennisinstellingen en het bedrijfsleven nemen af na (nominale bedragen in miljoenen euro)
2008

Fundamenteel onderzoek (universiteiten)

2009

2010

2011

2.975 3.122 3.183 3.234

2012

2013

2014

2015

2016

3.28 3.282 3.334 3.344 3.368

Toegepast onderzoek (m.n. TNO, GTI’s en
DLO Wageningen)

512

Fiscale subsidies voor R&D (WBSO, RDA
en Innovatiebox)

797 1.054 1.497 1.546 1.777 1.753 1.765 1.698 1.698

503

488

455

453

407

384

368

361

Subsidies van ministeries (dus ook andere
ministeries dan EZ)

1.317 1.590 1.778 1.677 1.545 1.354 1.273 1.094

Totaal

5.601 6.269 6.946 6.912 7.055 6.796 6.756 6.504 6.400

Bron:

973

National Reform Programme Netherlands (April 2013), http://www.government.nl/documents-andpublications/letters/2013/04/29/national-reform-programme-of-the-netherlands-2013.html
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Tegenover een bijna 3% ruimer budget voor fundamenteel onderzoek bij universiteiten staat een
forse krimp van subsidies van Nederlandse ministeries voor het bedrijfsleven (-37% aan gewone
subsidies en -4½% aan fiscale subsidies, zoals WBSO en RDA 13) en fors minder steun voor toegepast onderzoek bij kennisinstellingen als TNO, DLO Wageningen en de ‘groot technologische
instituten’ 14 (-20%).

2.2

Relatief grote afhankelijkheid R&D van subsidies

Op dit moment is niet duidelijk wat de totale steun is die aan de regio wordt verstrekt door verschillende overheden. Het is ook niet bekend in welke mate het hightech-ecosysteem, met private
bedrijven en (semi)publieke kennis- en onderwijsinstellingen, afhankelijk is van overheidssteun
(subsidies, fiscale faciliteiten, etc.). Daarom is niet duidelijk in hoeverre het belang van de Eindhovense brainport voor de Brabantse en Nederlandse economie ernstig wordt geschaad als de
overheidssteun weg zou vallen. Zou het erg zijn als er minder overheidssteun zou zijn voor de
voor de regio zo belangrijke hightech? Het antwoord op die vraag is bij de individuele bedrijven
waarschijnlijk wel bekend, maar op regionaal niveau is dat plaatje niet compleet. Het is niet bekend hoe afhankelijk de regio is van de overheidssteun.
De vraag is daarbij niet of bedrijven in de regio Eindhoven wat betreft hun voortbestaan afhankelijk zijn van het innovatiesubsidiebeleid van overheden. De vraag is wel in hoeverre het succes
en het belang van de hightechsector in de regio afhankelijk is van publieke en private R&D activiteiten en in hoeverre die activiteiten weer afhankelijk zijn van subsidies. Het punt is dat de R&D
activiteiten van de (hightech)bedrijven in de regio hoogstwaarschijnlijk wel degelijk afhankelijk
zijn van overheidssteun, ook omdat ze afhankelijk zijn van samenwerking met publieke R&D
activiteiten bij onderwijsinstellingen. Ook de kennisinstellingen in de regio, zoals TNO, Holst
Center en Dutch Polymere Institute, zijn sterk afhankelijk van overheidssteun, en zijn tegelijk
ook relevant voor de R&D activiteiten van (hightech)bedrijven.
Natuurlijk geldt die afhankelijkheid van innovatiesteun van (hightech)bedrijven ook voor de
R&D activiteiten van dit soort bedrijven in andere regio’s. Die andere regio’s zijn echter minder
afhankelijk van hightech, omdat ze een minder smal profiel hebben (drijven op meer sectoren)
en/of er een minder geprofileerde keuze voor hightech is gemaakt. Juist omdat de regio Eindhoven een relatief smal profiel heeft (gericht op een brainport met hightech) en de kracht en de
toegevoegde waarde van hightech bij uitstek afhankelijk is van R&D, is het voor de regio Eindhoven van essentieel belang om de mate van afhankelijkheid van overheidssteun in kaart te brengen.
Ook al is de private R&D in hightech in de regio Eindhoven hoog vergeleken met andere regio’s
in Nederland, de publieke R&D en innovatiesubsidies blijven dominant. Dus als die publieke

13

14

Bedrijven kunnen de financiële lasten van R&D-projecten verlagen via de WBSO (Wet Bevordering
Speur- en Ontwikkelingswerk) en de RDA (Research en Development Aftrek). De WBSO verlaagt de
loonkosten. De RDA levert een extra aftrekpost op voor andere kosten en uitgaven voor het project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Beide regelingen stimuleren technische innovaties
in iedere bedrijfssector. Bron: http://www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/wbso-en-rda
Onder de GTI’s vallen het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR), Energieonderzoek
Centrum Nederland (ECN), Maritime Research Institute Netherlands (MARIN) en Deltares.
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bijdragen aan R&D activiteiten vermindert, is er naar verwachting een sterk effect op de private
R&D.

Steun door EZ en EU
Het bleek geen sinecure om een beeld te schetsen van de steun die de regio nu ontvangt. Uiteindelijk is het met informatie van volginnvovatie.nl mogelijk gebleken een overzicht te maken van
alle steun die via het ministerie van Economische Zaken (niet de subsidies van andere ministeries) en ook via de EU-Kaderprogrammasubsidies wordt verstrekt. De getallen in de tabellen zijn
niet te vergelijken met de getallen in tabel 2.1, omdat daar subsidies van alle departementen instaan (dus niet alleen van EZ) en ook de subsidies aan de onderwijsinstellingen voor fundamenteel onderzoek, maar weer niet de EU-Kaderprogrammasubsidies. Bij die laatste is het moeilijk
om de totale bedragen zonder meer toewijzen aan de Nederlandse partners, als de aanvrager van
de subsidie in de regio Eindhoven is gevestigd telt die mee anders niet.
Tabel 2.2:

Eindhoven (en de regio) ontvangen bijna 7% (6%) van de subsidies van het ministerie van Economische Zaken en alle EU-Kaderprogrammasubsidies
2010

2011

2012

2013

Zuidoost-Noord-Brabant (regio rond Eindhoven)

6,96%

8,96%

4,35%

6,58%

Eindhoven

5,0%

8,1%

3,6%

6,1%

Bron:

volginnovatie.nl; eigen berekeningen

Tabel 2.3:

Bedrijven in Eindhoven en in de regio ontvangen relatief veel subsidie
Aandeel in
bevolking
NL

Aandeel in
beroepsbevolking NL

Aandeel in
aantal bedrijven NL

Aandeel in Bruto Regionaal
Product Zuidoost-Noord-Brabant
(regio rond Eindhoven)

Zuidoost-Noord-Brabant
(regio rond Eindhoven)

4,40%

4,40%

4,70%

4,70%

Eindhoven

1,30%

1,30%

1,30%

niet bekend

Bron:

volginnovatie.nl; eigen berekeningen

De regio ontvangt zo’n 6-7% van de alle steun die via het ministerie van EZ (inclusief het topsectorenbeleid) en alle EU-Kaderprogrammasubsidies (hierin zijn dus niet de subsidies van andere
ministeries, provincie en gemeenten meegenomen), terwijl het aandeel van de regio in de beroepsbevolking, het aantal bedrijven en het BRP lager is, zo’n 4½% is. Op basis van deze indicatoren is de conclusie dat de regio relatief veel overheidssteun ontvangt van EZ en EUKaderprogramma. Dat beeld kan genuanceerd worden door naar andere indicatoren te kijken,
waar het hier om gaat is om te laten zien dat ten opzichte van standaardindicatoren de regio relatief veel EZ en EU steun ontvangt en daardoor extra kwetsbaar zou kunnen zijn.
Uiteraard is het zo dat er meer regio’s zijn die bovengemiddeld baat hebben bij subsidies of andere overheidssteun. Dat is echter geen onderbouwing voor een profilering die mede afhankelijk is
van overheidssteun.
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De WBSO in meer detail
Bij sommige subsidies is het mogelijk om in meer detail te kijken naar de afhankelijkheid. Tabel
2.4 heeft inzicht in het belang van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk voor de
regio Eindhoven. 15 Gemeten naar aantal vestigingen van bedrijven is 4,7% gevestigd in de regio
Eindhoven. Relatief veel bedrijven in de regio ontvangen WBSO-steun: 8,2%. Dat is het hoogste
percentage van alle regio’s. In de regio Utrecht is dat 7,7% en in de regio Amsterdam 7,4% (tabel
2.5). Deze regio’s kennen na de regio Eindhoven het grootste aandeel WBSO-gebruikers.
Bovendien ontvangen met name veel bedrijven die in een van de negen topsectoren zitten vaak
WBSO: 8,9% (in de regio Utrecht en de regio Amsterdam ligt dat lager, op 6,5%). Dat geldt in
nog sterkere mate voor bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’. Van alle bedrijven die in deze topsector actief zijn en WBSO-gelden ontvangen, bevindt zich meer dan 10%
in de regio Eindhoven (tegen 6,7% resp. 6,1% in de regio Utrecht en de regio Amsterdam).
Tabel 2.4:

De afhankelijkheid van bedrijven in de regio Eindhoven van de WBSO-gelden is het
grootst voor bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’ (2012)
Nederland

Aantal bedrijven (vestigingen)

Zuidoost-Noord-Brabant
Aandeel (%)
(regio rond Eindhoven)

1.273.150

59.565

4,7

19.990

1.640

8,2

Aantal bedrijven in een topsector, met WBSO

9.400

840

8,9

Aantal bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en
materialen’, met WBSO

6.750

690

10,2

S&O-Arbeidsjaren* bij bedrijven, met WBSO

70.490

12.570

17,8

S&O-Arbeidsjaren* bij bedrijven in een topsector, met
WBSO

47.930

10.450

21,8

S&O-Arbeidsjaren* bij bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’, met WBSO

34.220

9.900

28,9

S&O-Loonsom (x €1.000)** bij bedrijven, met WBSO

3.423.944

672.329

19,6

S&O-Loonsom (x €1.000)** bij bedrijven in een topsector, met WBSO

2.276.155

572.796

25,2

S&O-Loonsom (x €1.000)** bij bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’, met WBSO

1.669.620

549.561

32,9

S&O-Afdrachtsvermindering (x €1.000)*** bij bedrijven, met WBSO

767.641

98.152

12,8

S&O-Afdrachtsvermindering (x €1.000)*** bij bedrijven
in een topsector, met WBSO

464.225

74.162

16,0

S&O-Afdrachtsvermindering (x €1.000)*** bij bedrijven
in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’, met
WBSO

335.588

68.723

20,5

Aantal bedrijven met WBSO

Bron: CBS.
* Het aantal S&O-arbeidsjaren dat na vaststellingen door bedrijven aan S&O-projecten is besteed. 1 S&Oarbeidsjaar is gelijk aan 1400 uur speur- en ontwikkelingswerk.
** De vastgestelde loonsom is een berekening van het aantal vastgestelde S&O-uren van de S&Omedewerkers maal het S&O-uurloon van inhoudingsplichtigen.
*** Voor inhoudingsplichtige ondernemingen biedt de WBSO een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze vermindering van de afdracht loonheffing wordt S&O-afdrachtvermindering genoemd.

15

Merk op dat dit alleen subsidies aan bedrijven betreft, maar dat de observatie betreffende de afhankelijkheid van het hightech-ecosysteem betrekking heeft op zowel private als publieke R&D.
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Deze bedrijven ontvangen relatief veel WBSO-euro’s: van de totale fiscale afdrachtsvermindering
gaat 12,8% naar bedrijven in Zuidoost-Noord-Brabant. Daar staan ook relatief hoge loonuitgaven
aan R&D van de bedrijven zelf tegenover: bijna 20% van de totale Nederlandse loon-uitgaven
aan R&D worden door bedrijven in de regio Eindhoven gedaan. De WBSO lijkt daarmee een erg
belangrijk instrument voor de regio. Die afhankelijkheid in de regio is groter voor bedrijven in
een van negen topsectoren (16% van de afdrachtsvermindering gaat naar bedrijven in een topsector in de regio), en nog weer sterker voor bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’ (20,5% van de afdrachtsvermindering gaat naar bedrijven in deze topsector in de regio). Daar
waar meer dan 10% van alle bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’ die van
WBSO gebruik maken uit de regio Eindhoven komt, ontvangen die meer dan 20% van de in
Nederland verminderde afdracht loonheffing. In de regio Utrecht bevindt zich 6,7% van de bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’ die van WBSO gebruik maken, die ontvangen 5,1% van de S&O-afdrachtsvermindering. In de regio Amsterdam is dat 6,1% resp. 6,6%.
Dit en de andere cijfers in tabel 2.5 onderstrepen de afhankelijkheid van de regio Eindhoven van
de WBSO.
Tabel 2.5:

De afhankelijkheid van bedrijven in de regio Eindhoven van de WBSO-gelden is
groot ten opzichte van de regio Utrecht en de regio Amsterdam (2012)
Aandeel in regio
Eindhoven

Aandeel in regio
Utrecht

Aandeel in regio
Amsterdam

Aantal bedrijven met WBSO

8,2

7,7

7,4

Aantal bedrijven in een topsector, met WBSO

Aandeel in % van heel Nederland

8,9

6,5

6,5

Aantal bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en
materialen’, met WBSO

10,2

6,7

6,1

S&O-Arbeidsjaren* bij bedrijven, met WBSO

17,8

6,2

9,6

S&O-Arbeidsjaren* bij bedrijven in een topsector, met
WBSO

21,8

4,2

6,6

S&O-Arbeidsjaren* bij bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’, met WBSO

28,9

4,0

6,1

S&O-Loonsom (x €1.000)** bij bedrijven, met WBSO

19,6

6,5

10,3

S&O-Loonsom (x €1.000)** bij bedrijven in een topsector, met WBSO

25,2

4,3

6,1

S&O-Loonsom (x €1.000)** bij bedrijven in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’, met WBSO

32,9

4,0

5,8

S&O-Afdrachtsvermindering (x €1.000)*** bij bedrijven, met WBSO

12,8

7,3

10,1

S&O-Afdrachtsvermindering (x €1.000)*** bij bedrijven
in een topsector, met WBSO

16,0

5,3

7,0

S&O-Afdrachtsvermindering (x €1.000)*** bij bedrijven
in de topsector ‘hightechsystemen en materialen’, met
WBSO

20,5

5,1

6,6

Bron: CBS.
* Het aantal S&O-arbeidsjaren dat na vaststellingen door bedrijven aan S&O-projecten is besteed. 1 S&Oarbeidsjaar is gelijk aan 1400 uur speur- en ontwikkelingswerk.
** De vastgestelde loonsom is een berekening van het aantal vastgestelde S&O-uren van de S&Omedewerkers maal het S&O-uurloon van inhoudingsplichtigen.
*** Voor inhoudingsplichtige ondernemingen biedt de WBSO een vermindering op de totaal af te dragen loonheffing. Deze vermindering van de afdracht loonheffing wordt S&O-afdrachtvermindering genoemd.
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Meer statistiek, minder mystiek

De hightechsector is – zo wordt alom aangenomen – van groot belang voor Eindhoven, NoordBrabant en ook Nederland. Wat het specifiek belang is van de van de hightech-activiteiten die
afhankelijk zijn van overheidssteun is onduidelijk, in de zin dat dit belang niet met statistiek is
onderbouwd. Het ontbreken van de onderbouwing van het belang van het van subsidies afhankelijke deel van het Eindhovense hightech-ecosysteem is riskant omdat het de steun die vanzelfsprekend lijkt, op termijn – als er minder geld te besteden is of er twijfels ontstaan over de effectiviteit of efficiëntie van de verstrekte overheidssteun – kan ondermijnen. Nu er minder geld te
besteden is, kan de noodzaak van een dergelijke onderbouwing groter worden. De onderbouwing
dient om de kwetsbaarheid in kaart te brengen. Pas als die kwetsbaarheden bekend zijn, kan beleid op het vergroten van de weerbaarheid worden gevoerd.
Dat de keuze voor de gekozen topsectoren. hightech en design, nauwelijks zijn onderbouwd, is
op zich niet uitzonderlijk. Het eerder aangehaalde rapport van de WRR (2013) concludeert dat
het eerder gewoonte dan uitzondering is om de keuze voor topsectoren in het bedrijfsleven slecht
te onderbouwen. Het denkkader dat is ontwikkeld in Aalbers et al. (2006) kan behulpzaam zijn bij
het opstellen van de onderbouwing voor de door Eindhoven gekozen profilering.
Een aanbeveling zou zijn die onderbouwing op de plank te hebben liggen, zodat die ingezet kan
worden als dat nodig is. Daarin zou de relatie tussen de overheidssteun voor R&D, de goede
scores op throughput indicatoren als patenten en output indicatoren als banen, arbeidsproductiviteit en economische groei centraal moeten staan.

Hoge scores op throughput indicatoren
Natuurlijk er is wel enige statistiek. Zo is het aantal patenten dat in de regio Eindhoven wordt
aangevraagd indrukwekkend hoog. Overigens kunnen wel vraagtekens worden gezet bij dit aantal.
Het zou kunnen dat de aanwezigheid van een multinational als Philips in de regio de score op
patenten kunstmatig verhoogt, doordat innovaties die in andere landen worden gedaan aan de
Nederlandse vestiging kunnen worden toegerekend. In WRR (2103) wordt een studie van Kumar
en Puranam uit 2012 aangehaald waaruit blijkt dat bijvoorbeeld in India veel ‘verborgen innovatie’ plaatsvindt: “als een Indiër in Bangalore voor Philips een nieuwe ct-scanner ontwikkelt,
scoort Nederland hoger op de innovatielijstjes”(p. 223).
Navraag bij het ministerie van Economische Zaken leert dat het inderdaad zo is dat het
aantal patentaanvragen dat in Nederland wordt geregistreerd wordt beïnvloed door uitvindingen
elders (in de wereld) die vanuit Eindhoven aangevraagd en geregistreerd worden. Door het Octrooicentrum Nederland is een tijd terug een gevoeligheidsanalyse gedaan door een onderscheid
te maken tussen het bedrijf (de aanvrager) en de nationaliteit van de uitvinder. Uiteraard geeft dit
geen volledig beeld van een eventuele kunstmatige ophoging van het aantal patenten omdat de
buitenlanders natuurlijk ook in Nederland kunnen werken. De schatting van het Octrooicentrum
is echter dat er een kwart van het in de statistieken genoemde aantal patentaanvragen in de regio
Eindhoven moet worden afgetrokken om een realistisch beeld te krijgen.
Ook na aftrek van die 25% blijft nog steeds een hoge score over.
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Bij de interpretatie van de statistieken is verder van belang om te weten dat het aantal patentaanvragen wordt gedomineerd door Philips (grofweg een derde van alle Nederlandse WIPO aanvragen komt van Philips). Als wordt afgezien van de Philips aanvragen, heeft de regio echter nog
steeds verreweg de hoogste score in Nederland. Ook ASML en FEI vragen veel patenten aan.
Een ander punt waar de regio Eindhoven goed op scoort zijn R&D uitgaven. De totale R&D
uitgaven als percentage van het Bruto Regionaal Product zijn in Zuidoost-Noord-Brabant vele
malen hoger dan voor Nederland als geheel (Brainport monitor 2013, p. 24). Een meerzeggende
vergelijking zou overigens die met andere innovatieve regio’s, zoals rond Wageningen en Leiden
zijn.
De Brainport monitor geeft ook de uitgesplitste cijfers voor publieke R&D uitgaven (dat wil
zeggen R&D uitgaven door onderwijsinstellingen en publieke onderzoeksinstellingen) en private
R&D uitgaven (uitgaven door het bedrijfsleven). Met name de private R&D uitgaven zijn veel
hoger in de regio Eindhoven dan in Nederland als geheel. De bedrijven in Zuidoost-NoordBrabant gaven €1,67 miljard aan R&D uit, wat neerkomt op bijna een kwart van de alle private
R&D uitgaven in Nederland (Brainport monitor 2013, p. 26).
De hoge private R&D uitgaven in de regio Eindhoven zijn vrijwel volledig toe te schrijven aan
Philips (circa €750 miljoen in 2012), ASML (meer dan €600 miljoen), NXP (meer dan €200 miljoen) en DAF (circa €175 miljoen) (Brainport monitor 2013, p. 27). Deze sterke concentratie in
de uitgaven en daaraan gelieerde R&D activiteiten maakt de regio erg kwetsbaar voor het vertrek
van (de R&D activiteiten van) een van deze bedrijven.
Het feit dat het aantal patenten dat in de regio Eindhoven wordt aangevraagd en de (private)
R&D uitgaven hoog zijn, zegt niet alles over het succes van innovatiebeleid en R&D activiteiten.
Patenten en R&D activiteiten zijn immers een middel en geen doel op zich. Het gaat erom wat er
uiteindelijk uit het R&D budget voortkomt en wat er met het patent gebeurt. Dat geldt ook voor
scores op bijvoorbeeld het percentage bedrijven dat aangeeft bij R&D samen te werken met andere bedrijven in binnen- en buitenland. Daar scoort de regio Eindhoven overigens in 2012 iets
lager dan Nederland als geheel, nadat de regio in de jaren daarvoor wel bovengemiddeld scoorde
(Brainport monitor, 2013, p.31).
De lage score in 2012 is opvallend omdat de hightechsector zich bij uitstek profileert als
een sector waarin bij innovatie wordt samengewerkt. 16 Is er te weinig samenwerking tussen bedrijven? Een overheidssubsidies vereist vaak samenwerking, bijvoorbeeld tussen een kennisinstelling en een bedrijf. Samen in een R&D project zitten is dan per definitie samenwerking. In de
woorden van een gesprekspartner: “Dat eist het contract, maar dat wordt dan ‘grudgingly’ gedaan
omwille van het contract.” De fase(n) na het R(esearch)-traject zijn ruwweg productizing en exploitation. Die twee stappen, i.e. zo’n 80% van de kosten om uiteindelijk geld te kunnen gaan
verdienen met het idee of concept, worden heel vaak niet in samenwerking gedaan of zelfs überhaupt niet gedaan. Voor een succesvolle samenwerking zou al in een vroeg stadium (het R stadium) moeten worden afgesproken hoe in het D stadium wordt samengewerkt. De grote(re) partijen zouden volgens de gesprekspartners degenen moeten zijn om deze uitbroedslag van prototype
16

Uit de gesprekken bleek dat de samenwerken tussen MKB en de grote hightechbedrijven door de MKBers vaak als een teleurstelling werd ervaren. Alleen bij ASML zou sprake zijn van samenwerking, van open
innovatie; bij de andere grote bedrijven veel minder.
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tot product te faciliteren. Samenwerking is essentieel, omdat de meeste medium- en hightechbedrijven slechts uit een persoon bestaan: 2 op de 3 van de medium en hightechvestigingen heeft
slechts 1 persoon (Brainport monitor, 2013, p. 45).
Als de patenten onvoldoende worden benut, als er te weinig mee verdiend wordt, dan kan dat het
draagvlak onder het R&D steunbeleid van de Europese en rijksoverheid ondermijnen. Nederland
is minder goed in het vermarkten van onze kennis, in het omzetten van ideeën in producten met
hoge marges. Ja, er wordt wel veel onderzoek gedaan, maar er wordt weinig ontwikkeld. Wel de R
maar niet de D; wel Research, maar te weinig Development. Wel veel Gerard Philips-en, maar te
weinig Anton Philips-en. Wel veel techneuten maar te weinig handelaren, te weinig bedrijven om
van een goed en gepatenteerd idee een commercieel aantrekkelijk product te maken. Dat Nederland minder goed is in het vermarkten van onze kennis wordt de kennisparadox genoemd. Het
gaat dan ook niet alleen meer samenwerking tussen hightechbedrijven, maar ook meer samenwerking tussen uitvinders en handelaren: het succes van Philips was destijds voor een belangrijk
deel te danken aan het uitstekende verkoopnetwerk. Als er ergens een elektriciteitscentrale werd
gebouwd, vestigden Philipshandelaren zich razendsnel in de omgeving om gloeilampen te verkopen.

Op sommige outputindicatoren blijft de regio achter
Uiteindelijk gaat het erom wat R&D uitgaven en patenten opleveren in termen van werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Hetzelfde geldt voor gebruikte maten voor het succes van publieke
R&D, zoals publicaties en citaties De Europese Commissie heeft recent een nieuwe indicator
gepubliceerd, de indicator of innovation output. Deze focust op hoeveel geld en banen de innovatie-inspanningen opleveren. Op deze indicator scoort Nederland niet goed (Van Damme,
2013). We zijn innovation followers, we scoren onder het Europese gemiddelde, terwijl Europa
zelf ook nog eens slechter scoort dan Japan, Zwitserland en de Verenigde Staten.
Om de metafoor van followers vast te houden: je zou kunnen zeggen dat de huidige innovatieve
bedrijven in de regio Eindhoven followers zijn van Philips en dat het wachten is op een doorbraak met nieuwe spelers. Harry Lintsen (voorheen TU Eindhoven) schetst het probleem van de
regio in de Groene Amsterdammer: “De grote bedrijven in de regio zijn nog altijd spin-offs van
Philips. Nu is het de vraag of er ook nieuwe grote bedrijven kunnen worden aangetrokken of dat
kleine bedrijven van nu groot kunnen worden gemaakt.”
Tegenover de hoge scores van de regio op private R&D uitgaven en patenten staat een lage score
op een aantal outputfactoren. De economische groei is in de regio Eindhoven de afgelopen jaren
gemiddeld lager dan in de rest van Nederland en de 4 grootste steden. 17 Ook het Bruto Gemeentelijk Product per capita ligt de laatste jaren relatief laag in Eindhoven 18, lager dan in de 4 grote
steden en bijvoorbeeld Den Bosch en ook lager dan gemiddeld in Nederland. Verder is de arbeidsproductiviteit per werknemer lager dan in de rest van Nederland en ook dan in Zuidoost
Nederland. 19 Tot slot is het aantal snelle groeiers als percentage van het aantal bedrijven met
meer dan 50 fte in 2012 in de regio Eindhoven lager dan in de rest van Nederland (maar in 2011
17
18
19

Brainport monitor (2013, p. 34) en CBS.
Brainport monitor (2013, p. 34), Marlet et al. (2013) en Atlas voor Gemeenten (2013).
Brainport monitor (2013, p. 36).
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hoger), is het aantal vestigingen van medium- en hightechbedrijven in Nederland gemiddeld meer
toegenomen in 2002-2012 dan in de regio Eindhoven. 20 Eindhoven scoort op andere outputfactoren hoog: Bedrijven in Zuidoost-Noord-Brabant halen 23% van de omzet uit (ver)nieuwde
bedrijven tegen 9% in Nederland gemiddeld 21 en Zuidoost-Noord-Brabant bedraagt 5,6% van de
totale Nederlandse export wat relatief hoger is dan het aandeel in de (beroeps)bevolking, het
aantal bedrijven en het Bruto Regionaal Product (zie tabel 2.3). 22

Er is meer dan hightech (en design)
Statistiek leert dat Noord-Brabant in internationaal perspectief sterker is op het gebied van voeding en landbouw dan van hightech (PBL, 2012). Dit kan ook een rol spelen bij een onderbouwing van een profilering.
“De landbouwsector in Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant behoort tot de
Europese top 5, evenals de voedingsmiddelenindustrie in Noord-Brabant en ZuidHolland, de chemie in Zuid-Holland en Noord-Brabant, en de energie en logistiek in
Noord- en Zuid-Holland. Voor de materialensector en de hightechindustrie behoort geen
van de Nederlandse regio’s tot de Europese top 20; zelfs niet Noord-Brabant – de technologieregio van Nederland.” (pp. 12-13).
De positie van de regio Eindhoven ten opzichte van andere hightechcentra in Europa is afgebeeld in figuur 2.1 die over genomen uit het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving
over de internationale concurrentiepositie van de topsectoren. Duidelijk is dat de hightechsector
in de regio Eindhoven het hoogst scoort van de Nederlandse hightechregio’s. In de regio Eindhoven zijn weliswaar relatief veel buitenlandse hightechbedrijven gevestigd (achtste positie), maar
vrij veel andere Europese regio’s hebben een hoger exportaandeel of een hoger aantal buitenlandse bedrijven in deze sector (PBL, 2012, p. 16). In vergelijking met de buitenlandse hightechregio’s, zoals Lombardia, Île de France, Southern & Eastern Ireland en Düsseldorf, scoort de regio
Eindhoven op de volgende punten wat minder goed: (1) de bevolkingsdichtheid en -omvang, (2)
een sterk regionaal netwerk van onderlinge toeleveringsrelaties en (3) de goede connectiviteit
door de lucht.

Hightech is niet exclusief van de Eindhovense brainport
Uit de figuur blijkt dat de hightechsector in Noord- en Zuid-Holland ook boven het Europese
gemiddelde scoort op de indicatoren het aantal buitenlandse hightechbedrijven en het aandeel
van de hightech in de export in die regio. Gemeten naar het aandeel in Nederland gevestigde
buitenlandse bedrijven gewogen naar omvang (aantal medewerkers, total assets en operating
revenu) in 2010 is de top 3 als volgt: (1) Noord-Brabant (24,66%), (2) Zuid-Holland (18,93%), en
(3) Noord-Holland (17,34%) (PBL, 2012, p. 56). Ook gemeten naar export (in miljoenen euro’s)
20

21

22

Brainport monitor (2013, p. 42 resp. p. 45). Voor design, het andere speerpunt van de gemeente Eindhoven blijft zowel de ontwikkeling van het aantal banen als het aantal vestigingen achter bij het gemiddelde
voor Nederland (Brainport monitor, 2013, p. 55).
Brainport monitor, 2013, p. 32. Het is instructiever om de regio te vergelijken met andere innovatieve
regio’s in plaats van met Nederland gemiddeld. Volgens het CBS moet Noord-Brabant alleen Drenthe
voor laten gaan als het gaat om behaalde omzet uit innovaties.
http://www.cbsvooruwbedrijf.nl/index.aspx?FilterId=2&ChapterId=29&ContentId=3568
Brainport monitor, 2013, p. 21.
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is de top 3 hetzelfde, maar het verschil tussen de nummer 1 (Noord-Brabant/regio Eindhoven)
en nummer 2 (Zuid-Holland) is klein: (1) Noord-Brabant (20,56%), (2) Zuid-Holland (18,97%),
en (2) Noord-Holland (14,66%) (PBL, 2012, p. 57). Mogelijk dat meer samenwerking tussen de
Eindhovense brainport en hightechinnovatieregio’s elders in Nederland de sector als geheel sterker maakt.
Figuur 2.1:

Bron:

Aandeel export en buitenlandse bedrijven in hightech in Europa in 2010

Planbureau voor de Leefomgeving (2012, p. 61)
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Eindhoven als sociale stad

De nadruk op hightech vormt een risico voor het tweede wonder van Eindhoven. De hightechsector is niet van
Eindhoven zoals Philips van Eindhoven was, wat tot sociale tweedeling en misschien zelfs onrust kan leiden. Het
beter koppelen van de economische en de sociale agenda is noodzakelijk.
Daar waar het eerste wonder van Eindhoven, dat begon in 1891 en duurde tot de jaren negentig
van de vorige eeuw – ongeveer 100 jaar dus –, zijn fundament kent in de combinatie van economie en sociaal, lijkt het tweede wonder van Eindhoven – de opzet van de brainport na het vertrek
van veel van de maakindustrie uit de regio en uiteindelijk het vertrek van het hoofkantoor van
Philips uit Eindhoven – eenzijdig te zijn gebouwd op economie. De mensen die werken in de
hightechsector wonen vaak niet in Eindhoven. De hightechsector is niet van Eindhoven zoals
Philips van Eindhoven was. Groeide de beroepsbevolking destijds mee met Philips, nu is een
groot deel van de in de stad wonende beroepsbevolking niet geschikt voor de hightechsector (of
voor de in opkomst zijnde designsector). Zo blijkt uit de monitor van Brainport over 2013 dat er
in Zuidoost-Noord-Brabant relatief veel oudere werkzoekenden in de techniek zijn: de groep van
50-65 jarigen maakt in de regio 41% uit van alle technisch werkzoekenden, terwijl dat er in Nederland 37% zijn.
Om te zorgen dat het politieke en maatschappelijke draagvlak onder de brainport blijft bestaan, is
het nodig om net als ten tijde van het eerste wonder van Eindhoven (Philips) ook nu een sociale
agenda koppelen aan de brainport (de hightechsector) zodat deze niet te ver af komt te staan van
de stad Eindhoven.
Paragraaf 3.1 gaat in op de meningen van Eindhovenaren over het sociale gehalte van hun stad.
Paragraaf 3.2 signaleert het risico van te veel topdown bestuurlijke daadkracht in relatie tot sociale
ontwikkelingen. Tot slot laat paragraaf 3.3 zien dat een sociale agenda extra belangrijk is nu als
gevolg van decentralisaties op rijksniveau er veel budgettaire druk op sociale voorzieningen kan
komen te staan, wat het extra belangrijk maakt om nu al na te denken hoe de koppeling tussen
sociaal en economie kan worden gelegd zonder dat dat veel geld kost.

3.1

Sociale gezichtspunt op brainport

BKB heeft een enquête laten uitvoeren onder een representatieve steekproef Eindhovenaren.
Daarin is een aantal stellingen voorgelegd aan de respondenten. Zij konden aangeven hoe aansprekend ze de stelling vinden. Tabel 3.1 geeft enkele resultaten. Daaruit blijkt dat de inwoners
enerzijds het economisch belang van de brainport zien, maar verlangt men anderzijds ook een
profiel waarbij ruimte is voor ander soort werk dan in de brainport (en design). Dat geldt veel
sterker voor vijftigplussers en lager opgeleiden. De meerderheid van deze groepen ziet twee snelheden in de stad, tussen enerzijds de brainport en design en anderzijds de gewone mensen die
daar niet zo veel mee te maken hebben.
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Een risico van het ontbreken van een integrale visie waarin het sociale domein en het economische domein (hightech en design) in samenhang worden bekeken. Op dit moment is de sociale
kant van design en hightech verwaarloosd, wat op den duur misschien tot sociale onrust kan
leiden. Zo werken de laag opgeleide en oudere Eindhovenaren niet op de hightech-campus en
wonen de mensen die op de hightech-campus werken niet in de wijken.
Ook hier helpt het waarschijnlijk om een wat bredere profilering te kiezen dan alleen brainport of
design, zeker binnen de stad. Veel mensen in de wijken hebben het gevoel dat de brainport of
design booming is en dat ze die boot zelf missen. Mogelijk dat meer nadruk op andere belangrijke
sectoren (maakindustrie, voedingsmiddelen) of andere potentieel interessante sectoren (toerisme
of de logistieke functie; hoofdstuk 4) hen het gevoel kan geven dat ze de boot niet hoeven te
missen, dat Eindhoven ook andere belangrijke speerpunten heeft. Mogelijk dat op die manier de
groeiende tweedeling kan worden gemitigeerd.
Daarnaast kan het helpen om design en hightech beter te verbinden dan nu het geval is. Nu lijken
het twee aparte speerpunten, terwijl er juist in de synergie veel moois kan ontstaan. Dit draagt
niet alleen bij aan het versterken van waar Eindhoven nu al erg sterk in is, maar kan misschien
ook nieuwe werkgelegenheid bieden voor groepen Eindhovenaren die nu niet in de hightech of
design aan de slag kunnen.
Tabel 3.1

Reacties van inwoners op Brainport en sociale agenda

Stelling 1: Nog steeds wordt in Nederland hard gewerkt om op te krabbelen uit de economische crisis. Ook
Eindhoven heeft zware tijden gekend, maar dankzij onder andere de Brainportregio met haar sterke technieken designsector slagen wij er gelukkig in om het hoofd boven water te houden.
Bijna 53% geeft aan deze stelling (zeer) aansprekend te vinden. Hoogopgeleiden, mannen en dertigminners
vinden de stelling wat vaker (zeer) aansprekend.
Stelling 2: In Eindhoven is veel creativiteit en aanpassingsvermogen nodig om uit de economische crisis te
komen. De gemeente moet bezuinigen, maar zorgt dat diegenen die onze hulp nodig hebben, de steun krijgen
die zij verdienen. Want wij zijn niet alleen een stad van techniek, innovatie en expats, maar ook een plek waar
voor iedereen ruimte en werk moet zijn.
Ruim 61% geeft aan deze stelling (zeer) aansprekend te vinden, waarbij dat percentage hoger ligt voor laagopgeleiden (meer dan 75%) en 50-plussers (bijna 72%) en lager ligt voor hoogopgeleiden (59½%) en dertigminners (46½%).
Stelling 3: Eindhoven is een stad van twee snelheden. Aan de ene kant is er de Brainportregio, die bekend staat
om technologie, innovatie, design en expats. Aan de andere kant is er de rest van de stad die daar verder
weinig mee te maken heeft. We moeten samen de uitdagingen van de toekomst tegemoet gaan.
Bijna 42% geeft aan deze stelling (zeer) aansprekend te vinden, waarbij dat percentage hoger ligt voor laag- en
middelopgeleiden (52 resp. 47%) en 50-plussers (meer dan 50%) en lager ligt voor dertigminners (29%) en
hoogopgeleiden (37%).
Bron:

3.2

enquête BKB

Sturen versus faciliteren

Eindhoven is een stad die door daadkracht is ontstaan. Philips heeft de stad gebouwd en vormgegeven. Tegenwoordig is het de gemeente die de stad met verschillende plannen van profiel
voorziet. In sommige – dus zeker niet alle gevallen – bestaat het risico dat deze daadkracht leidt
tot wat je zou kunnen noemen het plofkiprisico. Dat is overigens niet uniek voor Eindhoven. Het
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bestuur van de stad zet in op ontwikkeling van de stad door sterke overheidssturing bij bijvoorbeeld de tot standkoming van de hightechcampus, Strijp S, de designstad, Brainport avenue en de
stationsomgeving. De vraag is of deze top down benadering niet te snel gaat, voorbij gaat aan
initiatieven en behoeften van bedrijven, consumenten en burgers. Een voorbeeld: Is de ontwikkeling van Strijp S mogelijk een gevaar voor de het centrum van Eindhoven. Door Strijp S aantrekkelijk te maken loopt men het gevaar dat het veel minder aantrekkelijke centrum leeg loopt. Is
Eindhoven groot genoeg om naast een centrum ook Strijp S te hebben?
Dat de afstand tussen de Eindhovenaren en de plannen van de gemeente te groot kunnen zijn,
blijkt uit het juryrapport over de culturele hoofdstad Eindhoven. Design en cultuur op de wijze
waarop het in de Culturele hoofdstad een plek zou krijgen, lijkt te ver van veel inwoners af te
staan. Daarmee is geenszins gezegd dat de stad louter in zet op top down benaderingen en ook
niet dat in alle gevallen een top down benadering verkeerd zou zijn. Het gaat om een bewuste
afweging wat de goede mix tussen top down en bottom up is, juist ook om de inwoners en bedrijven in de stad bij de agenda te betrekken zodat de tweedeling die door veel gesprekspartners
en ook in de door BKB in de vorige paragraaf besproken enquête wordt gezien, te beperken. Een
voorbeeld waarbij de stad juist heel nadrukkelijk gebruik maakt van bottom up initiatieven is
WijEindhoven. Dat is een veelbelovend innovatief concept dat nu door professionals in de wijken wordt opgezet. Uitdaging daarbij is nog wel om van de huidige instituties naar de bottom up
georganiseerde zorg- en welzijnsnetwerken te komen.
Dat de gemeente zelf ook de noodzaak erkent om de burgers te betrekken bij initiatieven blijkt
bijvoorbeeld uit het Lokaal Innovatieprogramma 2011-2014: “Wij willen dit realiseren in nauwe
samenwerking met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en de eindgebruikers zelf. En we willen de stad daarbij beschikbaar stellen als proeftuin waar deze producten en diensten in een ‘real
life’ omgeving ontwikkeld, uitgeprobeerd en verbeterd kunnen worden. Wij willen de kracht van
de regio voelbaar en zichtbaar maken voor de burgers in de stad.” (p. 5). Dit programma heeft
ondanks het doel (lokaal beleid) toch een top down karakter met een sterk sturende overheid
(“wij willen”). Er wordt niet steeds duidelijk hoe de wensen en behoeften van met name de burgers en de MKB-ers in de wijken een stem krijgen in de projecten. Daarentegen worden bedrijven
in hightech (en design) vaker betrokken bij projecten of zijn die zelfs de aangever ervan.
Het zou in sommige gevallen beter kunnen zijn om voor een bottom up strategie te kiezen, waarbij de overheid de rol heeft om initiatieven die van onder op in de stad opkomen (van burgers en
de MKB-ers in de wijken) te faciliteren, en de voorwaarden te scheppen dat die initiatieven tot
stand kunnen komen.

3.3

Kadernota 2014-2017: zwaar weer opkomst voor
het sociale domein

Drie decentralisaties liggen op stapel: jeugdzorg (2015), AWBZ (2015) en participatie (2014). De
financiële middelen die de gemeente daarvoor (extra) tot zijn beschikking krijgt, zijn lager dan het
huidige budget voor deze posten. Deze bezuiniging staat onder de naam efficiencykorting in de
boeken. In totaal wordt het huidige budget van €200 miljoen gekort naar €155 miljoen in 2017,
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een korting van 22,3%. Ook de bestaande WMO-budgetten worden omlaag bijgesteld, in 2017
met €17 miljoen. De decentralisatie levert in 2017 in totaal een korting op van €61,5 miljoen.
De kortingen zijn structureel van aard. De gemeente gaat een incidentele voorziening treffen van
€25 miljoen, op te bouwen door de komende jaren te korten op WMO en armoederegelingen om
de transitie op te vangen. De gemeente ziet zichzelf op den duur een efficiencyslag maken om
deze bezuinigingen het hoofd te bieden, door structureel te besparen op de posten chronisch
zieken en gehandicapten, WMO huishoudelijke hulp en besparing op de gedecentraliseerde posten. Het totaal aan maatregelen levert het beeld in figuur 3.1 op. In 2015 ontstaat een tekort van
€25 miljoen, in 2016 en 2017 van ongeveer €30 miljoen. Een aantal andere posten, nu nog pm,
zullen dit structurele tekort moeten gaan opvangen. Het is overbodig te stellen dat het vinden van
dekking voor deze structurele bezuinigingen een enorme uitdaging wordt.

Miljoenen

Figuur 3.1:

Financieel zwaar weer op komst voor het sociale domein
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Eindhoven als woonstad

Eindhoven is meer dan een werkstad, het is ook een woonstad en een toeristische omgeving. Het imago van Eindhoven als woonstad en toeristische trekpleister kan beter en dat kan helpen om het smalle profiel van Eindhoven te
verbreden. Ook het ontwikkelen van de logistieke functie van de regio zou daar mogelijk aan kunnen bijdragen.
Op dit moment is de reputatie van Eindhoven als woonstad niet goed (paragraaf 4.1). Dat imago
moet worden opgekrikt en dat kan ook want de stad heeft veel potentie. Verbetering van het
imago van Eindhoven als woonstad kan goed samengaan met het verbeteren van het imago van
Eindhoven als toeristisch attractieve regio (paragraaf 4.2). Samen met Den Bosch (historische
binnenstad en dichtbij de Randstad die overstroomt van de toeristen) zou Eindhoven de regio
beter op de kaart kunnen zetten en zo het profiel van de regio verbreden. Eindhoven heeft namelijk een smal profiel gericht op hightech en design. Dat is zoals in hoofdstuk 2 gezegd een risico.
Het is verstandig om dat profiel wat te verbreden. Een andere optie die het onderzoeken waard
is, is het verder uitbreiden van de logistieke functie van Eindhoven (paragraaf 4.3). Dit paper is
niet bedoeld om de verbreding van het profiel van Eindhoven naar toerisme of logistiek te onderbouwen. De rol is wel om beide optionele verbredingsrichtingen aan te reiken in de beleidsdiscussie over het verbreden van het profiel van Eindhoven.
Figuur 4.1:

Eindhoven is een stad, maar ook een verzameling dorpen
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De woonaantrekkelijkheid kan hoger

Eindhoven wordt doorgaans niet als aantrekkelijke woonstad gezien. De stad scoort een 17de
plaats op grond van de woonaantrekkelijkheidsindex van Atlas voor Gemeenten (2013). 23 Zoals
uit figuur 4.2 blijkt is de score van Eindhoven laag ten opzichte van de omvang. De vijfde stad
van Nederland scoort alleen op de aanwezigheid van een universiteit beter dan zijn omvang doet
vermoeden.
Tabel 4.1 plaatst de score van Eindhoven in perspectief door die naast de andere grote steden te
plaatsen. Eindhoven scoort ook laag ten opzichte van andere grote steden. De top 5 bestaat uit
Amsterdam (bovenaan), Utrecht, Amstelveen, ’s-Hertogenbosch en Haarlem. Den Haag staat op
de zesde plek en van de grote steden staat alleen Rotterdam onder Eindhoven (op de 19de plek).
Vlak boven Eindhoven staat Tilburg.
Ten opzichte van de andere grote steden scoort Eindhoven met name slecht op het punt van de
bereikbaarheid van banen en het percentage vooroorlogse woningen. Kort gezegd zijn vanuit
Eindhoven relatief weinig banen goed bereikbaar. 24 Het historische karakter van de stad (gemeten door het percentage woningen gebouwd vóór 1940) scoort slecht, uiteraard spelen de eerder
genoemde bombardementen daar een belangrijke rol bij. De scores voor veiligheid 25 en percentage koopwoningen van de woningvoorraad zijn typische scores voor grote steden, die doorgaans
onveiliger zijn en veel huurwoningen hebben.
Wat betreft het culturele aanbod (podiumkunsten 26) scoort van de G4 Rotterdam lager dan
Eindhoven. De kwaliteit van het culinaire aanbod 27 scoort beter dan Utrecht en Rotterdam, maar
lager dan Amsterdam en Den Haag. Wat betreft de aanwezigheid van een universiteit scoort
Eindhoven net als de andere grote studentensteden goed.
Wordt Eindhoven vergeleken met een aantal kleinere steden (tabel 4.2), dan blijkt dat de woonaantrekkelijkheid vergelijkbaar scoort met Tilburg en beter dan Breda, maar achterblijft bij ’sHertogenbosch en Nijmegen. Eindhoven, Tilburg, Breda en Nijmegen scoren ongeveer hetzelfde
wat betreft de bereikbaarheid van banen, terwijl ’s-Hertogenbosch zijn hoge klassering mede te
danken heeft aan een goede bereikbaarheid van banen. Daarnaast scoort ’s-Hertogenbosch in
vergelijking met Eindhoven goed op cultureel aanbod en nabijheid van natuurgebieden. Eindhoven scoort in vergelijking met ’s-Hertogenbosch daarentegen weer beter op culinair aanbod en
aanwezigheid van een universiteit.

23
24

25
26
27

De woonaantrekkelijkheidsindex is door Atlas voor Gemeenten ontwikkeld op basis econometrisch
onderzoek (niet op basis van een enquête en de subjectieve beleving van mensen).
De bereikbaarheid van banen meet hoe goed mensen die in de betreffende gemeente wonen een gevarieerd aanbod banen in die gemeente en alle andere gemeenten in Nederland kunnen bereiken. Daarbij tellen banen die verder weg liggen minder zwaar mee dan banen dichtbij.
Dat is een gewogen samengestelde index op basis van het aantal geweldsmisdrijven en vernielingen.
Onder podiumkunsten vallen theatervoorstellingen (toneel, ballet, dans, cabaret, musical), klassieke muziek en popmuziek (waaronder jazz, lichte muziek en wereldmuziek).
Het kwalitatieve aanbod van restaurants is gemeten aan de hand van het oordeel van de rapporteurs van
restaurantgids Lekker en de Michelingids. De score per gemeente is gedeeld door de bevolkingsomvang
en daardoor een maat voor de dichtheid van kwaliteitsrestaurants in een bepaalde gemeente.
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Nijmegen heeft zijn hoge score ten opzichte van Eindhoven verder te danken aan veiligheid,
nabijheid natuurgebieden, aandeel vooroorlogse woningen en in mindere mate aan cultureel aanbod. Eindhoven is daarentegen sterker in het culinair aanbod.
Het enige grote verschil met Tilburg lijkt te zitten in het hogere percentage koopwoningen in die stad.
Breda scoort na Almere het laagste op woonaantrekkelijkheid van de 10 grootste gemeenten (gemeten in inwoners). De lagere score ten opzichte van Eindhoven hangt samen met
een beperkter cultureel aanbod en de afwezigheid van een universiteit. Anderzijds is Breda veiliger, zijn er meer koopwoningen en ligt het dichter bij natuurgebieden dan Eindhoven.
Tussen 2007 en 2012 is de woonaantrekkelijk van Eindhoven verslechterd. Dat geldt ook voor
Tilburg en Breda en in nog sterkere mate voor Rotterdam en Den Haag. Tegelijk is de woonaantrekkelijkheid verbeterd in Den Bosch en is dat in sterkere mate het geval in Nijmegen, Utrecht
en Amsterdam.
Figuur 4.2:
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Eindhoven is een relatief onaantrekkelijke woonstad ten opzichte van zijn omvang
(2012)

positie op basis van aantal inwoners

Atlas voor Gemeenten (2013); De 8 factoren die de woonaantrekkelijkheidsindex bepalen, staan in
volgorde van gewicht (belangrijkste is bereikbaarheid van banen).
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Tabel 4.1:

Eindhoven is een relatief onaantrekkelijke woonstad ten opzichte van andere grote
steden (met uitzondering van Rotterdam); score voor 2012 (1 = hoogste positie, 50 =
laagste positie)
Amsterdam

Aantal inwoners (positie in NL)

Rotterdam

799.345 (1) 615.726 (2)

Den Haag
505.568 (3)

Utrecht

Eindhoven

321.989 (4)

218.456 (5)

Woonaantrekkelijkheid

1

19

6

2

17

Bereikbaarheid van banen (per
auto en OV)

1

7

4

2

26

Cultureel aanbod

1

19

8

3

12

Veiligheid

45

49

41

30

43

Percentage koopwoningen

50

49

43

37

41

Nabijheid natuurgebieden

11

24

32

2

26

Culinair aanbod

4

18

6

22

11

Aanwezigheid universiteit

1

3

12

1

3

Percentage vooroorlogse woningen

2

7

4

6
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Ontwikkeling woonaantrekkelijkheid 2007-2012
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Atlas voor Gemeenten (2013); De 8 factoren die de woonaantrekkelijkheidsindex bepalen, staan in
volgorde van gewicht (belangrijkste is bereikbaarheid van banen).

Tabel 4.2:

Eindhoven scoort qua woonaantrekkelijkheid vergelijkbaar met Tilburg, beter dan
Breda maar blijft achter bij ’s-Hertogenbosch en Nijmegen; score voor 2012 (1 =
hoogste positie, 50 = laagste positie)
Eindhoven

Aantal inwoners (positie in NL)

218.456 (5)

Tilburg

Breda

208.470 (6)

178.356 (8)

Nijmegen

’s-Hertogenbosch

166.369 (10)

142.756 (18)

Woonaantrekkelijkheid

17

16

26

7

4

Bereikbaarheid van banen (per
auto en OV)

26

24

23

22

12

Cultureel aanbod

12

13

32

6

2

Veiligheid

43

40

29

26

39

Percentage koopwoningen

41

19

18

44

35

Nabijheid natuurgebieden

26

25

18

16

10

Culinair aanbod

11

38

13

31

19

3

3

12

3

12

Percentage vooroorlogse woningen

33

28

31

18

39

Ontwikkeling woonaantrekkelijkheid 2007-2012

-

-

-

++

+

Aanwezigheid universiteit

Bron:

4.2

Atlas voor Gemeenten (2013); De 8 factoren die de woonaantrekkelijkheidsindex bepalen, staan in
volgorde van gewicht (belangrijkste is bereikbaarheid van banen).

Toerisme is nog onderontwikkeld

Eindhoven is meer dan een werk- en woonstad, het biedt ook een toeristische omgeving. Het
imago van Eindhoven als toeristische trekpleister is op dit moment nog niet sterk. Er is dan wel
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geen historische binnenstad, maar er is ook veel wel: evenementen van internationale allure
(DDW, STRP Festival), industrieel erfgoed, het Van Abbemuseum en veel groen in de omliggende gemeenten. De toeristische waarde van de regio Eindhoven is weinig bekend bij toeristen.
Figuur 4.3 laat zien dat het toerisme (gemeten naar aantal overnachtingen) in de regio OostBrabant, Noord-Midden Limburg, en het Rijk van Nijmegen de laatste jaren sterk stijgt.
Figuur 4.3:

Bron:

Inkomend toerisme van Nederland (gasten, zowel toeristisch als zakelijk) naar toeristengebied als bestemming (x 1.000)

NBTC, Kerncijfers Toerisme & Recreatie 2013

De Randstad ontvangt veel toeristen en prognoses wijzen uit dat deze stroom nog verder zal
groeien. Het zou een optie zijn om als regio samen te werken om een deel van die stroom af te
laten buigen naar Brabant, waar historische steden als Breda en Den Bosch aantrekkelijk kunnen
zijn in combinatie met de Brabantse natuur en het industrieel erfgoed en de evenementen van
internationale allure (DDW, STRP Festival) van Eindhoven.
Toerisme kan vanuit de Randstad met trein komen. De bereikbaarheid via de weg is over het
algemeen ook goed. Doordat de verbinding per trein en auto binnen Nederland met Eindhoven
goed is, is het niet winstgevend om binnenlandse vluchten uit te voeren vanaf Schiphol naar
Eindhoven Airport.
De bereikbaarheid door de lucht wordt steeds beter, al zal voor de meeste toeristen Schiphol de
belangrijkste luchthaven blijven in Nederland. De luchthaven in Eindhoven is voor 75% gericht
op leisure; 25% van de passagiers vliegen zakelijk. Het is een snelgroeiende luchthaven: van
250.000 passagiers in 2011 naar bijna 3½ miljoen in 2013. De groei hangt samen met het toene-
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men van het aantal bestemmingen dat vanaf Eindhoven Airport bereikt kan worden. In 2012
vlogen 30% van de mensen uit Noord-Brabant die hebben gevlogen via Eindhoven Airport; 70%
van de passagiers uit de regionale markt (Noord-Brabant) vliegt dus via een andere luchthaven.
35% van de Nederlandse passagiers die in 2012 via Eindhoven Airport vlogen, komt uit NoordBrabant. Ondanks het niveau van inmiddels bijna 3½ miljoen passagiers, heeft de luchthaven nog
steeds een hoofdzakelijk niet-zakelijk profiel. Meer verbindingen met Europese bestemmingen,
die aansluiten op de behoefte van het hightechcluster (zoals bijvoorbeeld Helsinki), zou nuttig
kunnen zijn om meer zakelijke passagiers te trekken. 28

4.3

Logistieke functie ontwikkelen?

Eindhoven ligt tussen Rotterdam en Duitsland en er zitten logistiek georiënteerde bedrijven in de
regio, namelijk DAF en VDL. Het ligt voor de hand om te onderzoeken of het verder ontwikkelen van de logistieke functie van de regio zinvol is en kan bijdragen aan het verbreden van het
profiel. Onderdeel van die ontwikkeling kan zijn het realiseren van een snellere treinverbinding
met Duitsland en ook België. Op dit moment zijn die spoorverbindingen niet goed. Daar heeft
niet alleen de logistieke functie baat bij, maar ook de Eindhovense brainport die zo beter bereikbaar is vanuit andere clusters in Noordwest Europa en ook het toerisme. Naast het spoor zou
ook de luchthaven, die nu nog nauwelijks gericht is op het vervoer van vracht, zich op het gebied
van cargo kunnen ontwikkelen. Mogelijk dat daar toch marktpotentieel komt te liggen als de
logistieke functie via andere vervoersmodaliteiten verder ontwikkeld wordt. Logistiek vraagt in
toenemende mate hoogwaardige dienstverlening, bijvoorbeeld op het gebied van operational
research en ICT. Daar zouden dan synergievoordelen kunnen worden behaald met andere, aan
hightech gelieerde initiatieven. Ook zouden er synergievoordelen kunnen ontstaan tussen hoogwaardige logistiek en design. Denk aan het ontwerpen van (qua vorm en motoren) energiezuinige
vervoermiddelen en efficiëntere op- en overslagfaciliteiten.

28

Dat laat onverlet dat de luchthaven nooit in zijn eentje niet zal kunnen beantwoorden aan de vervoersbehoefte van de hightechsector, die duidelijk ook intercontinentaal is gericht.
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