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In veel opzichten was 2020 een ongebruikelijk jaar. 

De Coronapandemie en vooral de maatregelen om 

die in te dammen hebben een ongekende impact 

op de wereld en haar economie. Internationale 

toeleverketens kwamen onder druk te staan, 

huishoudens en bedrijven raakten in de financiële 

problemen en de wereldeconomie schreef diep rode 

cijfers. Vanzelfsprekend trekt de pandemie ook op 

de Zuid-Hollandse economie een zware wissel. De 

Rotterdamse Haven zag de overslag in het eerste 

halfjaar 9,1 procent afnemen ten opzichte van 

een jaar eerder, de tuinbouw had moeite met het 

aantrekken van personeel en startups raakten in de 

financiële problemen.

Ook in dit uitzonderlijke jaar beschrijft en duidt de 

Economische Monitor Zuid-Holland de belangrijkste 

ontwikkelingen van de regionale economie aan 

de hand van actuele cijfers, beelden en analyses. 

Gezien de omstandigheden starten we met een 

beschrijving van de economische gevolgen van de 

Corona uitbraak voor de economie van Zuid-Holland. 

In deze zesde editie van de Economische Monitor 

Zuid-Holland besteden we daarnaast aandacht aan 

de stand van welvaart en welzijn in de regio en de 

randvoorwaarden voor een sterke economie. 

Om de prestatie van de Zuid-Hollandse economie 

en de uitgangspositie voor de komende tijd te 

begrijpen, vergelijken we de economische prestatie 

van Zuid-Holland met andere regio’s, provincies 

en het nationaal gemiddelde. Daarnaast is er een 

benchmark (hierna: Europese grootstedelijke 

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 één of meerdere 

kenmerken die voor de regio van belang zijn: 

aanwezigheid van een zeehaven, supranationale 

functies, kennis & innovatie, hoofdsteden en 

industriële activiteit. Het merendeel van deze regio’s 

hoort bij de top 25 van de meest recente Regional 

Competitiveness Index (2019) van de Europese 

Commissie, waarin Zuid-Holland de 13e positie 

inneemt.
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Impact Coronamaatregelen 

Kort na het eerste Coronageval in Nederland 

werden ook de economische effecten zichtbaar 

van de getroffen maatregelen. Wereldwijd leden 

de aandelenbeurzen grote verliezen, kwamen 

toeleverketens tot stilstand en legden landen 

reisrestricties op. In april 2020 noteerde het 

Centraal Bureau voor de Statistiek de grootste 

daling in het consumentenvertrouwen ooit 

gemeten in Nederland. Ook over de economische 

situatie de komende 12 maanden was de 

Nederlandse consument nog nooit zo somber 

geweest. In diezelfde maand bleek dat 86% van de 

Nederlandse startups verwachtte de komende zes 

maanden in financiële problemen te komen.  Al 

snel werd duidelijk dat een forse economische crisis 

onvermijdelijk was.

Ook in Zuid-Holland is de economische klap 

voelbaar. Recente statistieken laten zien dat het 

aantal lopende WW-uitkeringen in de regio sinds 

maart 2020 met bijna 20 procent is opgelopen. 

Het aantal Zuid-Hollandse faillissementen 

blijft vooralsnog binnen de perken, maar de 

verwachting is dat dit aantal fors gaat oplopen 

in 2021 wanneer de steunmaatregelen voor 

bedrijven worden afgebouwd. De NOW-regeling, 

waarmee wekgevers worden tegemoetgekomen 

in de loonkosten, is de afgelopen maanden één 

van de belangrijkste steunmaatregelen gebleken. 

Data uit medio juli laten zien dat circa 20% van de 

toekenningen Zuid-Hollandse bedrijven betrof.

Een aantal sectoren valt op in negatieve zin. De 

Coronacrisis en -maatregelen zorgen voor lagere 

economische groei en wereldhandel, hetgeen zich 

vertaalt in lagere volumes van goederenstromen 

“Hoe de economie zich de komende tijd zal 
ontwikkelen hangt samen met een breed 

scala aan factoren”

Corona

Bron: Erasmus Centre for Entrepreneurship, Eurostat, CBS

“Het aantal Zuid-Hollandse 
faillissementen blijft vooralsnog 

binnen de perken”

Zuid-Holland in cijfers
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door de haven van Rotterdam en een lagere omzet 

in de tuinbouw. Ook de horeca, detailhandel en 

de cultuursector hebben het zwaar te verduren 

in Zuid-Holland. Verder valt op dat een deel van 

de maakbedrijven in Zuid-Holland waardeketens 

heroverweegt als gevolg van de crisis. Toch 

ontstaan er ook kansen. Zo wordt er in het Life 

Sciences & Health cluster in Zuid-Holland hard 

gewerkt aan een mogelijk vaccin.

Hoe de economie zich de komende tijd zal 

ontwikkelen hangt samen met een breed scala 

aan factoren, waaronder de wijze waarop het 

virus zich de komende tijd verder ontwikkelt. Op 

basis van scenario III van het Centraal Planbureau 

dat ervan uitgaat dat het virus blijft circuleren, 

raamt NEO Observatory dat de Zuid-Hollandse 

economie in 2020 met 6 procent krimpt en in 

2021 licht groeit met 1 procent. Daarmee krimpt 

de regionale economie minder hard dan de 

Nederlandse economie, maar is het herstel ook 

minder uitbundig. Eén verklaring voor de minder 

harde krimp in Zuid-Holland is de relatieve 

oververtegenwoordiging van de sectoren overheid 

en zorg in Zuid-Holland. Overheid en zorg zijn goed 

voor 23% van de Zuid-Hollandse economie, terwijl 

deze slechts 19% uitmaken van de Nederlandse 

economie.

Aantal toekenningen Noodmaatregel Overbrugging 
Werkgelegenheid (NOW)
Week 28, 2020

Bron: KVK

Bron: UWV

Aantal faillissementen Zuid-Holland
Januari 2019 – september 2020
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Economie algemeen

In 2019 groeide de economie van Zuid-Holland met 

1 procent. Daarmee blijft de groei in 2019 achter bij 

het Nederlands gemiddelde. De cijfers geven echter 

een vertekend beeld. Als gevolg van gemeentelijke 

herindelingen zijn twee voorheen Zuid-Hollandse 

gemeenten tegenwoordig onderdeel van de 

Provincie Utrecht, wat resulteert in negatieve 

bevolkingsgroei in 2019. Die verschuiving 

problematiseert de vergelijking met 2018. Had 

deze herindeling niet plaatsgevonden, dan was de 

groei in Zuid-Holland hoger en die in Utrecht lager 

uitgevallen. Aangezien deze twee gemeenten goed 

waren voor 0,95% van het bewonersaantal, is het 

niet onwaarschijnlijk dat de groei van de economie 

van Zuid-Holland zonder deze herindeling 

bovengemiddeld was gegroeid.

De werkgelegenheid neemt in 2019 met 1,8 procent 

toe, een lichte daling ten opzichte van een jaar 

eerder. De groei komt overeen met het Nederlands 

gemiddelde. Nieuwe data laten verder zien dat het 

aantal scaleups, dat de afgelopen jaren gestaag is 

gestegen, iets daalt in 2019. 

Hoewel de cijfers over 2019 inzicht verschaffen in 

de economische prestatie van de Zuid-Hollandse 

economie zeggen ze niets over de weerbaarheid 

Welvaart 
en welzijn

“De komende jaren maken duidelijk of de 
investeringen in de economische structuur 

de Zuid-Hollandse economie wendbaarder en 
weerbaarder hebben gemaakt”

Aantal lopende WW-uitkeringen Zuid-Holland
September 2019 – augustus 2020

Bron: UWV

Raming bruto regionaal product Zuid-Holland
In miljarden euro's

Bron: NEO Observatory, bewerking CBS en CPB, 2020. BRP in marktprijzen (2018)
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Economische groei 
Gemiddelde jaarlijkse groei bruto regionaal product

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke regio's

Bron: Eurostat/CBS

Bron: Eurostat/CBS (marktprijzen 2018)

Bevolkingsgroei 
Gemiddelde jaarlijkse groei

2014-
2019

2019

Zuid-Holland

Zuid-Holland

+0,6%

-0,1%

Nederland

+0,7%

EU stedelijke regio's

+0,7%

Nederland

+0,5%

+1,3%

+2,1%

+1,0%

+1,7%

EU stedelijke regio's

+0,8%

+1,9%

+1,3%

2014-2019 2019

van de economie in crisistijd. Na de economische 

crisis in 2008 krabbelde de Zuid-Hollandse 

economie minder snel op dan vergelijkbare 

grootstedelijke Europese regio’s.  Uit de cijfers blijkt 

dat de economische prestaties van Zuid-Holland 

ook de afgelopen vijf jaar iets zijn achtergebleven 

bij vergelijkbare Europese regio’s. De komende 

jaren zullen duidelijk maken of de investeringen 

in innovatie en de economische structuur de 

afgelopen jaren de Zuid-Hollandse economie 

wendbaarder en weerbaarder hebben gemaakt.

In dit achtergrondartikel houden we de economische 

uitgangspositie van Zuid-Holland tegen het licht 

en signaleren we kansen voor de Zuid-Hollandse 

economie om sterker uit de crisis te komen.

Scaleups
In Zuid-Holland 2014 – 2019

Bron: Erasmus Centre for Entrepreneurship
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Werkgelegenheid
Gemiddelde jaarlijkse groei

Bron: Eurostat/CBS

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke 
regio's

2014-2019

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke 
regio's

2019

Arbeidsproductiviteit
Gemiddelde jaarlijkse groei

Bron: Eurostat/CBS

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke 
regio's

Zuid-Holland Nederland EU stedelijke 
regio's

-0,2% -0,8% -0,3% -0,6%

+1,4% +1,4%

+1,5% +1,5%
+1,8% +1,8%

+0,4% +0,4%

2014-2019 2019

Het belang van scaleups

Dat ondernemerschap belangrijk is voor economische groei is geen nieuws. Toch verdient die 

constatering nuance. Uit onderzoek blijkt dat een kleine groep snelgroeiende bedrijven, zgn. 

scaleups, verantwoordelijk is voor het merendeel van nieuwe economische activiteit en banen. 

Bovendien hebben scaleups een aantrekkingskracht op talentvolle mensen. Scaleups zijn van 

dus vitaal belang voor de Zuid-Hollandse economie en een belangrijke prestatie-indicator. Dat 

het aantal Zuid-Hollandse scaleups in de periode 2014-2018 is gestegen is dan ook goed nieuws. 

De lichte daling in 2019 is een aandachtspunt.

“Scaleups zijn van vitaal belang voor 
de Zuid-Hollandse economie en een 

belangrijke prestatie-indicator”
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Export en buitenlandse investeringen

De Zuid-Hollandse economie is bij uitstek 

internationaal. De regionale economie telt veel 

exporterende bedrijven, internationaal talent en 

internationaal opererende kennisinstellingen. 

Export- en investeringsdata bevestigen dit beeld. 

Uit data uit 2017 blijkt dat Zuid-Holland in totaal 

voor €74,7 miljard aan goederen exporteerde, wat 

neerkomt op 23% van het Nederlandse totaal.

Vestigingen van buitenlandse bedrijven kunnen 

een belangrijke impuls geven aan de regionale 

economie doordat ze investeren, banen creëren 

of nieuwe kennis naar de regio brengen. In 

2019 vertegenwoordigden projecten met 135 

buitenlandse bedrijven samen ruim €665 miljoen 

aan investeringen en 6120 banen, een forse stijging 

ten opzichte van een jaar eerder. Zuid-Holland 

trekt bedrijven uit diverse sectoren aan. Vooral Life 

Sciences & Health en Digital Technology bedrijven 

waren in 2019 goed vertegenwoordigd.

De geografische herkomst van bedrijven die zich 

in Zuid-Holland vestigen is divers. Lange tijd 

waren Amerikaanse bedrijven de belangrijkste 

investeerders in de regio, maar in 2018 veranderde 

dit. Chinese investeerders waren dat jaar voor het 

eerst het eerst de meest actieve investeerders in 

Zuid-Holland (meeste projecten). In 2019 eindigen 

de grootmachten op een gedeelde eerste plaats. 

Een duidelijke trendbreuk met eerdere jaren is dat 

China en de Verenigde Staten dit jaar op de voet 

worden gevolgd door het Verenigd Koninkrijk. De 

opmars van het VK is waarschijnlijk een gevolg van 

de Brexit.

“Zuid-Holland is de dertiende meest 
concurrerende economie van de 

Europese Unie”

Zuid-Holland in de Regional Competitiveness Index

In 2019 is de nieuwe editie van de regional competitiveness index gepubliceerd. De ranglijst 

rangschikt Europese regio’s driejaarlijks op hun concurrentiekracht. Zuid-Holland eindigt dit keer 

op plaats dertien van de 268 regio’s in de ranglijst – een stijging ten opzichte van 2016 toen Zuid-

Holland op de 18e plaats eindigde. Met de dertiende plaats is Zuid-Holland de op twee na meest 

concurrerende regio van Nederland: alleen Utrecht en Noord-Holland/Flevoland (opgenomen 

als één regio) doen het beter. Vergelijken we Zuid-Holland met Utrecht dan valt op dat Utrecht 

met name fors hoger scoort op de ‘innovatie’ indicator. Het grote verschil tussen Utrecht en Zuid-

Holland lijkt vooral voort te komen uit het verschil in het aantal wetenschappelijke publicaties 

per miljoen inwoners. In Utrecht ligt dit aantal bijna twee keer zo hoog. 15

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/


Buitenlandse investeringen in Zuid-Holland  
In arbeidsplaatsen per jaar

2352 2643 6120

2017 2018 2019

Bron: NFIA, IQ, RP, THBA

Bron: NFIA, IQ, RP, THBA

Herkomst van buitenlandse investeerders
Aantal per land in totaal van 115 bedrijven (2018)
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Brede welvaart

De kwaliteit van leven in Zuid-Holland ligt lager 

dan het Nederlands gemiddelde. Dat blijkt uit 

de regionale monitor brede welvaart van het 

Planbureau van de Leefomgeving (PBL). De monitor 

vergelijkt regio’s op verschillende thema’s. Zuid-

Holland scoort op elk van de drie hoofdthema’s 

onder het landelijk gemiddelde. Op de deelthema’s 

economie, onderwijs, gezondheid, wonen en 

toegang tot voorzieningen scoort de regio rond 

het landelijk gemiddelde. Subjectief welzijn, 

samenleving, welzijn, veiligheid, milieu, arbeid en 

inkomen kleuren oranje. Daarop scoort de provincie 

onder gemiddeld. Uit nadere analyse van de cijfers 

blijkt dat er ook tussen Zuid-Hollandse gemeenten 

grote brede welvaartsverschillen bestaan. Zo 

scoort de gemeente Delft hoog op het gebied van 

onderwijs, terwijl subjectief welzijn hoger ligt in het 

Westland.

Het totaal van 135 bedrijven omvat ook bedrijven die hebben uitgebreid in 

Zuid-Holland of na plannen om de regio te verlaten, toch hebben besloten 

te blijven.

“De kwaliteit van leven in 
Zuid-Holland ligt lager dan het 

Nederlands gemiddelde”
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Het belang van het regionaal meten van brede welvaart

De afgelopen jaren is de aandacht voor het concept brede welvaart toegenomen. De 

achtergrond van deze trend is de constatering dat traditionele indicatoren van welvaart zoals 

bruto nationaal product (BNP) grote beperkingen hebben. BNP per capita zegt bijvoorbeeld 

niks over ongelijkheid, geluk of toegang tot gezondheidszorg, terwijl dat wel zaken zijn die 

een directe invloed hebben op het welzijn van mensen. Aandacht voor regionale verschillen is 

belangrijk omdat het welzijn van mensen sterk wordt beïnvloed door factoren in de regio waarin 

zij wonen en werken. Denk bijvoorbeeld aan toegang tot betaalbare woningen, passende banen, 

goede scholen, schone lucht en veiligheid. Bovendien wordt een groot deel van het beleid op 

lokaal en regionaal niveau gemaakt en uitgevoerd. Uiteindelijk bepaalt wat we als samenleving 

meten in sterke mate wat we doen. Een brede welvaartsindicator die goed reflecteert wat we als 

samenleving belangrijk vinden is daarom van cruciaal belang.

“Een brede welvaartsindicator 
die goed reflecteert wat we als 

samenleving belangrijk vinden is van 
cruciaal belang”

Samenleving &
Subjectief

welzijn

Gezondheid &
Leefomgeving

Inkomen &
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Subjectief
welzijn

Economie
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Arbeid

Samenleving

Onderwijs

Gezondheid
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voorzieningen

MilieuWonen

Veiligheid

Kwaliteit van leven in Zuid-Holland 
In vergelijking met het Nederlands gemiddelde

Geen data Veel slechter Slechter Gemiddeld Beter Veel beter

Bron: PBL
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Innovatie

Innovatie is van groot belang voor het welzijn en 

de brede welvaart van Zuid-Holland. De Corona-

uitbraak en de daaropvolgende economische 

crisis maken de noodzaak om te innoveren 

alleen maar groter. De afgelopen jaren liep de 

arbeidsproductiviteitsgroei in Nederland en Europa 

al fors terug en het risico is dat een economische 

crisis dat verergert, bijvoorbeeld omdat 

R&D-budgetten worden gekort in tijden van crisis. 

Maar innovatie is niet alleen van belang voor het 

veiligstellen van ons verdienvermogen. Uiteindelijk 

is innovatie ook cruciaal om welzijn en de kwaliteit 

van leven op een betaalbare wijze te verbeteren als 

aanjager van duurzame economische groei.

Innovatie is een complex fenomeen waaraan veel 

actoren een bijdrage leveren. Uitgaven aan R&D 

(research and development) geven een beeld van 

het innovatievermogen van het bedrijfsleven en 

de kennisinstellingen in de regio. Met name op 

het gebied van publieke R&D scoort Zuid-Holland 

ruim bovengemiddeld. In 2017 werd ruim 27 procent 

van de Nederlandse publieke R&D in Zuid-Holland 

uitgevoerd, gevolgd door Noord-Holland met 

19,5 procent. Het hoge percentage publieke R&D 

is een logisch gevolg van de aanwezigheid van 

drie topuniversiteiten en verschillende leidende 

kennisinstellingen, zoals TNO. Private R&D 

uitgaven blijven met slechts 17,2 procent in 2017 

achter bij het Nederlandse gemiddelde. De totale 

R&D intensiteit van Zuid-Holland is de afgelopen 

jaren vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde, 

maar blijft achter bij de benchmarkregio’s.

Naast bedrijfsleven en kennisinstellingen 

spelen start-ups en scaleups een centrale rol 

in innovatieprocessen. Voor innovatieve jonge 

“Zuid-Holland was in 2019 de regio met het 
hoogste aantal venture capital investeringen 

van Nederland”

Randvoorwaarden

bedrijven vormt venture capital een belangrijke 

financieringsbron. Net als in voorgaande jaren 

heeft Zuid-Holland een sterke positie op het 

gebied van venture capital investeringen. 

Uit data van de Nederlandse Vereniging voor 

Participatiemaatschappijen blijkt dat Zuid-Holland 

met 105 investeringen in 2019 zelfs de regio is met 

het hoogste aantal venture capital investeringen, 

gevolgd door Noord-Holland waar datzelfde 

jaar 92 venture capital deals werden gedaan. 

De investeringen in Zuid-Hollandse bedrijven 

vertegenwoordigen een totale waarde van ruim 143 

miljoen euro.
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Twaalf van de meest innovatieve bedrijven in 
Zuid-Holland in 2020

3. KPN, Rotterdam

4. Janssen Pharmaceutical, Leiden

5. Royal DSM, Delft

10. Rijk Zwaan, De Lier

17.  Airbus Defence and  

Space Netherlands B.V., Leiden

18. Demcon, Delft

19. Lely, Maassluis

22.  Stichting Sanquin  

Bloedvoorziening, Rotterdam

24.  Batenburg Techniek, Rotterdam

25. Priva BV, De Lier

27. Royal HaskoningDHV, Delft

29. Technolution, Gouda

Technisch Weekblad inventariseert jaarlijks een wat de meest innovatieve bedrijven 

Nederland zijn. De analyse geeft een goed beeld van de vestigingslocatie van de meest 

innovatieve Nederlandse bedrijven. Van de top-30 hebben er twaalf een vestiging van belang 

in Zuid-Holland.
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bron: Technisch Weekblad

* 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

“Van de top-30 hebben er twaalf 
een vestiging van belang in

 Zuid-Holland”
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-15% -10% -5%

ICT
0,3%  |  € 176  |  1.066

Medisch / Farma
6,0%  |  € 120  |  57

Civiele techniek
-0,2%  |  € 22  |  181

Plantaardige wetenschappen
12,6%  |  € 172  |  256

Bodem, lucht, water techn.
3,6%  |  € 58  |  166

Materialentechnologie
-2,8%  |  € 18  |  171

Mechanische techniek
-8,2%  |  € 131  |  559

Levensmiddelentechnologie
1,5%  |  € 53  |  72

Medische techniek
-4,9%  |  € 14  |  63

Biotechnologie
10,3%  |  € 124  |  36

Elektrotechniek
-6,2%  |  € 52  |  280
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Verschil tussen aandel S&O -uitgaven binnen Zuid-Holland en Nederland
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Technologieprofiel Zuid Holland
R&D uitgaven in miljoenen euro’s voor 2018

Technologieprofiel Zuid-Holland

De WBSO is een belangrijk generiek instrument om innovatie aan te jagen. Door na te gaan 

welke sectoren in Zuid-Holland relatief veel gebruikmaken van de regeling ontstaat een beeld 

van de technologievelden waarin Zuid-Holland een sterk profiel heeft. Een recente analyse 

van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toont dat Zuid-Holland een sterk profiel 

heeft op het gebied van medisch en farma, biotechnologie en plantaardige wetenschappen – 

technologievelden die ook de komende jaren van groot maatschappelijk en economisch belang 

zijn. De uitgaven aan mechanische- en elektrotechniek blijven in Zuid-Holland achter bij het 

Nederlands gemiddelde. De R&D-uitgaven aan ICT komen redelijk overeen met het Nederlands 

gemiddelde, maar aan de grootte van de bol is af te lezen dat er in absolute termen veel bedrijven 

zijn die de WBSO-regeling benutten voor ICT-gerelateerd onderzoek. In dit artikel gaan we 

uitgebreider in op de Zuid-Hollandse uitgangspositie op het gebied van innovatie.

“Zuid-Holland heeft een sterk 
profiel in technologievelden die 
ook de komende jaren van groot 

maatschappelijk belang zijn”

Bron: RVO

https://www.economicboardzuidholland.nl/corona-urgentie-en-kansen-voor-innovatie-in-zuid-holland-juist-nu-een-vierluik-over-de-uitgangspositie-van-de-zuid-hollandse-economie/


Human capital 

De vorige editie van de Economische Monitor Zuid-

Holland stond niet zonder reden in het teken van 

human capital. In vrijwel alle sectoren kampen 

Zuid-Hollandse ondernemers al jaren met grote 

tekorten aan passend opgeleid personeel. In 

2019 ervaarde bijna één op de vier Zuid-Hollandse 

ondernemers een tekort aan arbeidskrachten als 

een belemmering voor groei.

Nieuwe data laten zien dat dit als gevolg van de 

pandemie drastisch is veranderd. Het percentage 

Zuid-Hollandse ondernemers dat een tekort aan 

arbeidskrachten ervaart daalde in een jaar tijd met 

16 procentpunten naar 8,8% in het derde kwartaal 

van 2020. De afgenomen vraag naar personeel van 

ondernemers is hiervoor een belangrijke verklaring. 

Dat de vraag naar personeel afneemt blijkt uit 

een afname van het aantal online vacatures in 

Zuid-Holland. In september 2020 was het aantal 

online vacatures voor vrijwel alle beroepsgroepen 

gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Alleen 

enkele IT-gerelateerde beroepsgroepen, zoals 

software- en applicatieontwikkelaars, laten een 

noemenswaardige stijging in het aantal online 

vacatures zien.

De Coronapandemie versnelt digitalisering. 

Technisch geschoold personeel blijft daarmee 

onverminderd belangrijk. Uit nieuwe data 

blijkt dat de stijging van het aantal technisch 

gediplomeerden op HBO en universitair 

niveau doorzet. Het aantal technische MBO 

gediplomeerden loopt in het studiejaar 2018/2019 

iets terug.

Bron: Platform Beta Techniek/CBS

Gediplomeerden technisch onderwijs in Zuid-Holland

Zuid-Hollandse ondernemers met tekort aan arbeidskrachten 
Percentage van totaal

* MBO cijfers voor 2017/18 zijn voorlopig en nog niet volledig

 MBO HBO WO 

2016/2017 8.125 2.255 5.052

2017/2018 7.974 2.447 5.407 

2018/2019 7.474 2.685 5.549
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Bron: CBS

“De Coronapandemie versnelt digitalisering. 

Technisch geschoold personeel blijft daarmee 

onverminderd belangrijk”
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Opwekking van hernieuwbare energie 2018
Aandeel van bronnen

Energieverbruik Zuid-Holland 2019
Aandeel per sector
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Bron: CBS, NEO Observatory

Bron: CBS, RWS

Dienstverlening   

Energie en infrastructuur

Met een stevige basis in de oude, fossiele 

economie en de aanwezigheid van de grootste 

haven van Europa staat Zuid-Holland voor een 

forse verduurzamingsuitdaging. De regio zet de 

komende jaren in op de het verder vergroenen 

van de gebruikte energie. De afgelopen tien jaar 

is het totale energieverbruik in Zuid-Holland licht 

gedaald. Het energieverbruik door de industrie laat 

een tegenovergestelde trend zien en stijgt licht. 

Ten opzichte van andere sectoren is de industrie 

verreweg de grootste gebruiker van energie in 

2019, goed voor 37 procent van het energieverbruik. 

Daarmee is energiebesparing en -transitie in de 

industrie een centrale opgave voor de regio en 

Nederland.

De afgelopen tien jaar is de hoeveelheid 

hernieuwbare energie in Zuid-Holland ruim 

verdubbeld en de verwachting is dat deze trend zich 

zal doorzetten. Verduurzaming en het opwekken 

van  groene energie zijn niet alleen essentieel voor 

de leefomgeving en het klimaat, ze bieden ook 

enorme economische kansen voor Zuid-Hollandse 

ondernemers. Met een toenemende behoefte 

aan hernieuwbare energie ontstaan kansen voor 

ondernemers met oplossingen om energie te 

besparen of slimmer en schoner op te wekken.

Naast een betrouwbare energievoorziening 

is goede bereikbaarheid een belangrijke 

randvoorwaarde voor economische dynamiek. 

Voor de fysieke infrastructuur van de toekomst, 

speelt de toegankelijkheid voor elektrische auto’s 

een steeds belangrijke rol. In 2019 was de meest 

verkochte auto in Nederland voor het eerst een 

elektrisch model. Daarmee neemt het belang van 

een dekkend netwerk van elektrische laadpalen 

logischerwijs toe. Zuid-Holland is de provincie met 

het hoogste aantal oplaadpunten voor elektrische 

auto’s, ruim 17.000 in september 2020. Qua 

dekkingsgraad scoort Zuid-Holland met een kleine 

vijf laadpalen per 1.000 inwoners ruim boven het 

Nederlands gemiddelde, maar blijft de provincie iets 

achter bij Utrecht en Noord-Holland.

De Coronapandemie gaat voor veel mensen 

en bedrijven gepaard met thuiswerken. Dat 

onderstreept eens meer het belang van een goede 

digitale infrastructuur. Landelijk heeft iets minder 

dan de helft van de woningen een aansluiting op 

glasvezel en dit aantal groeit snel. In Zuid-Holland 

is een kwart van de woningen aangesloten, maar 

ook binnen Zuid-Holland bestaan aanzienlijke 

verschillen. De oorzaak voor het lagere percentage 

ten opzichte van het Nederlands gemiddelde is dat 

de uitrol van glasvezel in eerste instantie vooral 

plaatsvindt in de buitengebieden en kleine kernen, 

waar de concurrentie van bestaande DSL- en 

kabelnetwerken beperkt is.

Overig

*  CBS houdt publicatie van individueel herleidbare data geheim, daarom ontbreekt er data. 

** De bijdrage van meestook elektriciteitscentrales is onbekend.
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Aantal elektrische oplaadpunten
Stand per 1.000 inwoners, september 2020

Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant

4.94 4.79 4.64 3.02

Aansluitingen op glaskabel per gemeente in Zuid-Holland 
Percentage van de woningen dat ‘home passed’ is, Q3 2019

Bron: Stratix, Glaskaart per Q3 2019

Bron: Ecomovement 

39 19 12 493 89

“De afgelopen tien jaar is de hoeveelheid 
hernieuwbare energie in Zuid-Holland 

ruim verdubbeld”

Dordrecht Westland Nederland Leiden Den Haag Rotterdam
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