De grote omgevingsvisiescan
Zoetermeer

Bureau Louter
oktober 2019
In dit document staan:
•
Vitaliteitsscan (inclusief Economisch rapport)
•
Woonaantrekkelijkheidsscan
•
Gelijkenisprofiel
•
Profiel brede welvaart
•
Monitor sociaal-economische ontwikkeling
•
Relatiepatronenscan

Auteurs:
Peter Louter (Bureau Louter)
Pim van Eikeren (Bureau Louter)
Bureau Louter
Rotterdamseweg 183c
2629 HD Delft
Telefoon: 015-2682556
peter@bureaulouter.nl
www.bureaulouter.nl

Vitaliteitsscan

Economisch rapport Zoetermeer 2019

Bureau Louter
LEESWIJZER
Jaarlijks stelt Bureau Louter een ranglijst op van de
economische prestaties van gemeenten. Naar aanleiding daarvan verschijnt in Elsevier een artikel over
(economische) toplocaties.
In het op de volgende pagina weergegeven ‘economisch
rapport’ staan de scores voor alle 25 indicatoren
voor de jaren 1996 tot en met 2017 weergegeven in
de vorm van rapportcijfers. Daarna volgt een korte
interpretatie van de uitkomsten.
Tenslotte is een overzicht opgenomen met een
beoordeling van de economie en de demografische
ontwikkeling in Zoetermeer en in de regio Zoetermeer.
(In de bijlage ‘technische toelichting’ is aangegeven
hoe de regio is afgebakend. Zie: ‘Afbakenen regio via
potentiaalscores’.) Tevens is de ontwikkeling van het
werkloosheidspercentage weergegeven.

Daarnaast is Zoetermeer vergeleken met de ‘Relevante
regio’, die bestaat uit de twaalf gemeenten waarmee
de meest intensieve arbeidsmarktrelaties bestaan.
In deel I is de 'situatie' weergegeven, die is gebaseerd
op de scores op de 25 indicatoren per jaar. In deel II
staat de ontwikkeling (of 'dynamiek'): daarbij is steeds
gewerkt met de ontwikkeling in 5-jaars periodes.
Vervolgens zijn in ‘Economische en demografische
vitaliteit’ overzichten gegeven van de relatieve
prestaties van Zoetermeer op het gebied van
economie en demografie, ten opzichte van het
nationaal gemiddelde en het gemiddelde van de
benchmarkgemeenten.
In een bijlage is aangegeven hoe de berekeningen tot
stand zijn gekomen.

Er is gebruik gemaakt van de gemeentelijke indeling
zoals die per 1-1-2019 zal bestaan. Enkele zeer
kleine gemeenten zijn daarbij samengevoegd met
andere gemeenten. dat geldt voor Rozendaal (bij
Rheden) en voor de vier Friese Waddeneilanden,
die zijn samengevoegd. Er resulteren daardoor 351
(combinaties van gemeenten).
Zoetermeer is in een aantal figuren vergeleken met
een benchmarkgroep van zes gemeenten, die is
geselecteerd op basis van de mate van gelijkenis naar
in totaal 106 indicatoren op het gebied van economie,
demografie, welvaart, arbeidsmarkt, onderwijs,
woonaantrekkelijkheid
en
sociaal-culturele
kenmerken en op de demografische ontwikkeling in
de afgelopen decennia. Zoetermeer is vergeleken met
de volgende benchmarkgemeenten:
•
Capelle aan den IJssel
•
Nissewaard
•
Nieuwegein
•
Purmerend
•
Almere
•
Lelystad
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De Vitaliteitscan begint met een ‘economisch rapport’
(de cijfers achter de ranglijst van economische
prestaties van gemeenten die Bureau Louter
jaarlijks opstelt in opdracht van Elsevier Weekblad).
Eerst wordt hier ingegaan op dat eerste deel (het
economisch rapport), vervolgens op de economische
en demografische vitaliteit.
Deel I
Economische prestaties
De economische prestaties van alle gemeenten
in Nederland zijn bepaald op basis van het aantal
arbeidsplaatsen
(onderverdeeld
naar
twaalf
economische sectoren), het aantal startende bedrijven
(onderscheiden naar tien economische sectoren)
en de toegevoegde waarde (de omzet van bedrijven
en instellingen minus de inkoop van goederen en
diensten; onderscheiden naar drie brede economische
sectoren). Alle gegevens zijn bepaald voor de jaren 1996
tot en met 2017 en zijn omgezet in rapportcijfers van
minimaal 3 tot maximaal 10. Voor elk jaar geldt dat
het gemiddelde rapportcijfer voor de gemeenten per
indicator gelijk is aan 6.5. Het gaat dus om ‘relatieve
prestaties’: hoe scoort een gemeente in een bepaald
jaar binnen de ranglijst van alle gemeenten. Op basis
van het oordeel van 150 deskundigen zijn ‘gewichten’
vastgesteld voor arbeidsplaatsen, startende bedrijven
en toegevoegde waarde. Arbeidsplaatsen zijn vooral
van belang vanuit sociaal-economisch oogpunt: in
hoeverre leveren bedrijven en instellingen kansen
op werk voor de inwoners van een gemeente of
voor inwoners van buiten de gemeente (inkomende
‘pendel’). Startende bedrijven zijn representatief voor
‘nieuw ondernemerschap’ en toegevoegde waarde is
vooral vanuit bedrijfseconomisch opzicht van belang:
hoeveel verdienen de bedrijven en instellingen in een
gemeente eigenlijk?
Naast het onderscheid in 25 indicatoren zijn tevens
totalen bepaald. Het over-all TOTAAL geeft het
rapportcijfer wanneer alle indicatoren worden
meegewogen. Niet elke gemeente zal overal goed
in zijn en zelfs in economisch matig presterende
gemeenten zijn er altijd wel lichtpuntjes.
Daarnaast is een onderscheid gemaakt in drie brede
typen economische activiteiten (zie paragraaf 1.4).
Deze zijn representatief voor het economisch profiel
van een gemeente in hoofdlijnen. Onderscheid is
gemaakt naar:
•
materiaalgeoriënteerde
activiteiten:
activiteiten die zich bezighouden met de
productie en distributie van materiële
goederen. In de hierna volgende cijferlijst zijn
de indicatoren die daarmee samenhangen
grijs gemarkeerd. Activiteiten van dit type
zijn vaak op bedrijventerreinen te vinden
(met uitzondering van de landbouw) en het
personeelsbestand bestaat voor een relatief
groot deel uit technisch opgeleiden.
•
informatiegeoriënteerde
activiteiten:
activiteiten die zich bezig houden met het
www.bureaulouter.nl

•

verkrijgen, verwerken en verstrekken van
informatie (de geel gemarkeerde indicatoren
in de cijferlijst). Activiteiten van dit type zijn
vaak in een kantoor gevestigd en een groot
deel van het personeel bestaat uit economisch
opgeleiden.
personengeoriënteerde
activiteiten
(blauw gemarkeerd) houden zich bezig
met persoonlijke dienstverlening aan
consumenten
(privé-personen).
Deze
activiteiten komen voor in specifieke
voorzieningencentra
(bijvoorbeeld
winkelcentra), maar ook verspreid in de
woonbebouwing. Onder het personeel
bevindt zich een relatief groot deel met een
opleiding in verzorgende richting.

Tenslotte zijn nog deelscores bepaald voor het aantal
arbeidsplaatsen, het aantal starters en de toegevoegde
waarde. Daaruit kan worden afgeleid aan welk type
indicatoren het rapportcijfer vooral te danken (of te
wijten) is.
Cijferlijst
In de cijferlijst staan de rapportcijfers voor alle
indicatoren in de jaren 1996 tot en met 2017. In totaal
scoort Zoetermeer in 2017 een rapportcijfer van 6.91.
Dat is boven het nationaal gemiddelde van 6.5. Op de
ranglijst van 351 gemeenten neemt Zoetermeer positie
113 in (zie ‘Hoe staat de gemeente ervoor? Positie in
ranglijst 351 gemeenten’). Dat is ongeveer vergelijkbaar
met het gemiddelde voor de benchmarkgemeenten.
Dat is vooral te danken aan informatiegeoriënteerde
activiteiten (‘de kantorensector’). Met een cijfer
van 8.66 neemt Zoetermeer een 20e plaats in op
de nationale gemeentelijke ranglijst. Zoetermeer
scoort hier ook duidelijk hoger op dan de
benchmarkgemeenten. Rond het gemiddelde scoort
Zoetermeer op personengeoriënteerde activiteiten
(een cijfer van 6.60). Dat wijst erop dat Zoetermeer
slechts een gemiddelde regionale centrumfunctie
vervult op het gebied van zorg, onderwijs,
vrijetijdsactiviteiten en detailhandel. Zoetermeer
scoort hier ook lager op dan de benchmarkgemeenten.
Voor materiaalgeoriënteerde activiteiten (vooral op
bedrijventerreinen gerichte sectoren) resulteert een
cijfer van 5.91. Dat is onder het nationaal gemiddelde.
Zoetermeer blijft hiermee ook ruim achter bij de
benchmarkgemeenten. Geconcludeerd kan worden
dat Zoetermeer vooral een ‘kantorenstad’ is. Van
de drie typen indicatoren scoort Zoetermeer het
hoogst op het aantal startende bedrijven (een cijfer
van 7.51). In de gemeentelijke ranglijst neemt
Zoetermeer daarmee een 58e plaats in. Sinds 2010
heeft Zoetermeer wat dit betreft de positie verbeterd.
De positie en de verbetering daarin zijn vergelijkbaar
met de benchmarkgemeenten. De toegevoegde
waarde en het aantal arbeidsplaatsen dragen wat
minder bij aan de totaalscore, maar presteren wel
boven het nationaal gemiddelde. Zoetermeer blijft
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wat dit betreft iets achter bij het gemiddelde voor de
benchmarkgemeenten.
In 2017 kende Zoetermeer zeven maal een
rapportcijfer van 8.0 of hoger (zie voor een grafische
weergave ‘Rapportcijfers economie Zoetermeer en
benchmarkgemeenten, 1996-2017’), namelijk voor
het
aantal arbeidsplaatsen in kennisintensieve
diensten, financiële diensten en openbaar bestuur (de
drie typen informatiegeoriënteerde activiteiten), het
aantal starters in ICT (waarin Zoetermeer ook in het
algemeen sterk gespecialiseerd is), facilitaire diensten
en vrijetijdsactiviteiten en de toegevoegde waarde
in informatiegeoriënteerde activiteiten. Ook hier
komt weer vooral de sterke positie op het gebied van
informatiegeoriënteerde activiteiten naar voren.
Twee maal is sprake van een onvoldoende (een 5.0
of lager), namelijk voor het aantal arbeidsplaatsen
in landbouw (zeer gangbaar voor het type gemeente
als Zoetermeer, met nauwelijks ‘open ruimte’) en
het aantal startende bedrijven in industrie. Echt
‘zwakke plekken’ kent de economie van Zoetermeer
dus niet veel. Wel resulteert naast landbouw nog een
benedengemiddeld cijfer (minder dan een 6.5) voor
drie van de overige vier typen materiaalgeoriënteerde
activiteiten (bouwnijverheid, industrie en transport;
groothandel is hier de positieve uitzondering) en
voor twee typen personengeoriënteerde activiteiten
(zorg en detailhandel). Ook op de toegevoegde
waarde in materiaalgeoriënteerde activiteiten scoort
Zoetermeer benedengemiddeld. Dit bevestigt het
beeld van een matige positie op het gebied van
materiaalgeoriënteerde activiteiten (met uitzondering
van groothandel) en een bescheiden positie op het
gebied van ‘verzorgende’ personengeoriënteerde
activiteiten: Zoetermeer vervult vergeleken met
veel andere gemeenten van dezelfde omvang geen
belangrijke regionale centrumfunctie.
Op basis van de ontwikkeling van de rapportcijfers voor
het aantal arbeidsplaatsen en de toegevoegde waarde
in de periode 1996-2017 kan worden geconcludeerd
dat de economische structuur door de tijd heen
enigszins is gewijzigd. Van een toename met een punt
is voor de arbeidsplaatsen sprake voor transport en
vrijetijdsactiviteiten (waaronder ook ‘actieve leisure’
valt). Een toename met een half punt resulteert voor
twee van de drie typen informatiegeoriënteerde
activiteiten (kennisdiensten en financiële diensten).
Voor drie typen personengeoriënteerde activiteiten
is het rapportcijfer met een half puntje afgenomen
(onderwijs, zorg, detailhandel). In vier van de vijf
materiaalgeoriënteerde activiteiten is sprake geweest
van een afname van het rapportcijfer voor het
relatief aantal arbeidsplaatsen. Dat geldt vooral voor
groothandel (een afname van 8.5 in 1996 naar 7.0 in
2017). De toegevoegde waarde is voor alle drie brede
sectoren met een half puntje afgenomen. Alles bij
elkaar nam het rapportcijfer overigens met 0.21 toe
in de periode 1996-2017, vooral dankzij een sterke
www.bureaulouter.nl

verbetering van de relatieve prestaties voor startende
bedrijven. Dit zou kunnen worden opgevat als
‘nieuw ondernemerschap’. Mocht een deel van deze
bedrijven gaan doorgroeien, dan zal dat op termijn
ook tot werkgelegenheidsgroei gaan leiden. Voor
arbeidsplaatsen bleef het rapportcijfer ongeveer gelijk,
terwijl het voor toegevoegde waarde afnam. Dit wijst
erop dat de ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit
(toegevoegde waarde per arbeidsplaats) sinds 1996
wat is achtergebleven bij het nationaal gemiddelde.
Wat betreft de totaalscore bleven de economische
prestaties van Zoetermeer vrij stabiel in de afgelopen
twintig jaar, met per saldo een lichte stijging van
plaats 141 in 1996 naar plaats 113 in 2017.
Vergeleken met de benchmarkgroep (zie ‘Rapportcijfers
economie Zoetermeer en benchmarkgemeenten’)
presteert Zoetermeer voor de totaalscore vrijwel gelijk
in zowel 1996 als 2017. De economische prestaties
zijn dus in lijn met vergelijkbare gemeenten, maar
daarbinnen kent Zoetermeer wel een specifieke
specialisatie, namelijk de kantoorfunctie: Zoetermeer
scoort, zoals al eerder geconstateerd, vooral zeer sterk
op informatiegeoriënteerde activiteiten
Hoe staat de gemeente ervoor?
Hoe de gemeente ervoor staat is gemeten aan de hand
van de indicatoren economie, werkgelegenheidsfunctie
en werkloosheid & bijstand. Dit is enerzijds bepaald
via rapportcijfers en anderzijds via de positie in de
ranglijst van gemeenten. Daarnaast is een onderscheid
gemaakt naar de drie brede economische sectoren
en naar de drie typen indicatoren (arbeidsplaatsen,
starters en toegevoegde waarde). Zoetermeer is daarbij
steeds vergeleken met ‘de regio’. Dat is het gebied
binnen een straal van 30 kilometer rond Zoetermeer.
De resultaten voor de regio staan in het rechter deel
van de figuur weergegeven. Tevens is Zoetermeer
vergeleken met de benchmarkgemeenten.
De economische prestaties van Zoetermeer namen in
de tweede helft van de jaren negentig eerst toe (gezien
de gestegen positie op de ranglijst van gemeenten
zelfs sterker dan de toen ook nationaal zeer hoge
gemiddelde groei), vielen daarna wat terug, maar
stegen sinds de kredietcrisis weer enigszins (alles in
verhouding tot het nationaal gemiddelde). Ook in de
ruime regio (het gebied binnen een straal van dertig
kilometer) zijn de economische prestaties sinds de
kredietcrisis gestegen. Dat is vooral te danken aan
de relatief gunstige ontwikkeling van het aantal
startende bedrijven.
De
‘werkgelegenheidsfunctie’
(het
aantal
arbeidsplaatsen per inwoner van 15-64 jaar) is nationaal
en in de benchmarkgemeenten tot de kredietcrisis
gestaag toegenomen, stabiliseerde daarna, om
recentelijk weer te stijgen. Voor Zoetermeer resulteerde
een afwijkende ontwikkeling: een relatief sterke groei
aan het eind van de jaren negentig, vervolgens in de
eerste helft van de jaren nul een sterke afname en
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daarna weer een toename. In het recente verleden was
de groei zelfs wat hoger dan het nationaal gemiddelde
en het gemiddelde voor de benchmarkgemeenten.
Hierbij moet worden aangetekend dat nog niet alle
gegevens beschikbaar zijn om een versie van het
economisch rapport voor 2018 op te stellen. Wat
betreft de arbeidsplaatsen zijn die gegevens nationaal
en voor Zoetermeer wel beschikbaar: nationaal groeit
het aantal arbeidsplaatsen sterk tussen 2017 en 2018,
terwijl voor Zoetermeer sprake is van een afname: de
werkgelegenheidsfunctie van Zoetermeer viel vorig
jaar dus weer wat terug. In de ‘Regio Zoetermeer’
(het gebied binnen een straal van dertig kilometer)
ontwikkelde de werkgelegenheidsfunctie zich de
afgelopen twintig jaar iets minder gunstig dan het
nationaal gemiddelde.
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn bepaald
via het percentage WW’ers (representatief voor de
kortdurige werkloosheid) in het aantal inwoners van
25-64 jaar en via het percentage bijstandsgerechtigden
(met een aanzienlijk deel langdurig werklozen). Het
percentage WW’ers nam, na een toename vanaf
de kredietcrisis, de laatste jaren sterk af. Zowel
in Zoetermeer als in de benchmarkgemeenten
lag dat percentage veelal iets boven het nationaal
gemiddelde, voor de Regio Zoetermeer iets eronder.
Voor het percentage bijstandsgerechtigden is de
situatie anders. Ten eerste bleef dat percentage veel
langer doorstijgen: een verbeterende economie heeft
hier slechts met vertraging effect en er zijn ook andere
factoren dan de arbeidsmarkt die een rol spelen,
zoals de ontwikkeling van het aantal statushouders
(die voor een groot deel een bijstandsuitkering
ontvangen) en wijzigingen in het beleid (waardoor
bijvoorbeeld een groot deel van de Wajongers nu
een bijstandsuitkering ontvangt). De ontwikkeling
in Zoetermeer is vergelijkbaar met het nationaal
gemiddelde en het percentage bijstandsgerechtigden
ligt veelal iets lager dan in de benchmarkgemeenten.
Een duidelijk verschil tussen het WW-percentage
en het bijstandspercentage bestaat voor de Regio
Zoetermeer. Dat hangt vooral samen met het hoge
percentage bijstandsgerechtigden in de grote steden
Rotterdam en Den Haag (die beide ruim binnen de
straal van 30 kilometer liggen), waar sprake is van een
omvangrijk ‘granieten bestand’. Uit de ontwikkeling
van de positie op de ranglijst blijkt dat Zoetermeer
terugvalt wat betreft het percentage WW’ers en zich
sinds 2011 steeds in de staart van de ranglijst bevond
wat betreft het percentage bijstandsgerechtigden.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het percentage
bijstandsgerechtigden zeer ‘scheef’ is verdeeld over
gemeenten. Er is een kleine groep gemeenten (veelal
steden) met een zeer hoog percentage en een grote groep
(kleinere) landelijke en suburbane gemeenten met een
laag percentage. Zoetermeer en andere voormalige
groeikernen zitten daar tussenin: het zijn weliswaar
suburbane gemeenten, maar ze kennen tevens een
lichte vorm van ‘grotestedenproblematiek’.
www.bureaulouter.nl

Bij het onderscheid naar de brede economische
sectoren (zie ‘Hoe staat de gemeente ervoor? Score
brede sectoren en typen indicatoren’) blijkt dat
Zoetermeer gedurende de gehele beschouwde periode
duidelijk beter scoorde op informatiegeoriënteerde
activiteiten dan de benchmarkgemeenten, maar
achterbleef wat betreft materiaalgeoriënteerde
en personengeoriënteerde activiteiten. Uit de
onderverdeling naar arbeidsplaatsen, startende
bedrijven en toegevoegde waarde blijkt dat de score
voor Zoetermeer in 1996 en 2017 vrijwel gelijk was,
maar dat er wel sprake was van schommelingen
in de tijd (met de laatste jaren een verbetering).
De benchmarkgemeenten hebben hun positie iets
verbeterd. De ontwikkeling van de toegevoegde
waarde is voor Zoetermeer ongunstig geweest, zowel
ten opzichte van het nationaal gemiddelde (het
rapportcijfer is lager geworden), als ten opzichte van
de benchmarkgroep (waar het rapportcijfer wat hoger
is geworden, met overigens sinds de kredietcrisis weer
een afname). Het meest opvallend zijn de duidelijk
verbeterde prestaties op het gebied van startende
bedrijven. Zoetermeer scoort daarvoor inmiddels
ruim boven het nationaal gemiddelde, terwijl ook de
achterstand op de benchmarkgemeenten in 1996 is
ingelopen. Het aantal startende bedrijven heeft zich de
afgelopen twee decennia vooral gunstig ontwikkeld in
vrijetijdsactiviteiten, bouwnijverheid en detailhandel
en in iets mindere mate in industrie (vanaf een zeer
lage basis) en ICT (vanaf een al hoge basis). Benadrukt
dient te worden dat dit een teken van economische
vitaliteit is, maar dat het op dit moment nog vooral
een kwestie van zaaien is, terwijl zal moeten worden
afgewacht wat uiteindelijk de ‘oogst’ zal zijn (in de
vorm van arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde).
Deel II Economische en demografische vitaliteit
In het overzicht ‘Vitalilteitsindicatoren Zoetermeer’
zijn zes thema’s onderscheiden die betrekking
hebben op economie, arbeidsmarkt, demografie en
welvaart. Zoetermeer is daarbij steeds vergeleken met
het gemiddelde voor de zes benchmarkgemeenten
en de positie in de ranglijst van 351 gemeenten is
aangegeven. Elk thema is opgebouwd uit een aantal
indicatoren. De totaalscore per rubriek is steeds het
gemiddelde (soms een gewogen gemiddelde) over de
onderliggende indicatoren. De scores zijn onderling
vergelijkbaar gemaakt door ze om te zetten in
zogenaamde ‘z-scores’. Daarbij geldt dat de kans op een
score hoger dan 2 gelijk is aan 2.5% en de kans op een
score hoger dan 1 gelijk is aan 16%. De kans op scores
lager dan -2 en lager dan -1 is ook 2.5% respectievelijk
16%. Met groene en rode stippen zijn scores van 1.0 en
hoger danwel -1.0 en lager aangegeven. Omdat dit een
standaardproduct is van Bureau Louter overlappen
de indicatoren soms met informatie in de andere
‘standaardproducten’ (woonaantrekkelijkheidscan,
monitor brede welvaart, gelijkenisprofiel).
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Per thema geldt het volgende:
•
Op de Economische structuur scoort Zoetermeer
met plaats 54 van 351 gemeenten goed. Er
moet op gewezen dat dit net iets anders
meet dan de ‘economische prestaties’, de
ranglijst voor Elsevier Weekblad, waar
Zoetermeer op plaats 113 staat. Daar zijn
alle indicatoren uitgedrukt ten opzichte van
het aantal inwoners en wordt dus gemeten
of men relatief ‘veel’ arbeidsplaatsen,
starters en toegevoegde waarde heeft. Bij
de vitaliteitsindicatoren geldt dat ook voor
arbeidsplaatsen en starters, maar niet
voor de arbeidsproductiviteit. In plaats
van per inwoner van 15-64 jaar wordt
de arbeidsproductiviteit gemeten als de
toegevoegde waarde per arbeidsplaats.
Daarop scoort Zoetermeer voor alle drie brede
sectoren hoog. Dat is zondermeer een sterk
punt van de economie van Zoetermeer: die
bedrijven die zijn gevestigd in Zoetermeer
functioneren goed wat betreft de ‘verdiende
Euro’s’ per werknemer. Ook de benchmark
scoort hoog op de economische structuur,
met de al eerder geconstateerde verschillen
in accenten (Zoetermeer vooral sterk in
informatiegeoriënteerde activiteiten).
•
Op ligging en infrastructuur scoort Zoetermeer
ook goed. De Europese ligging (ten
opzichte van economische zwaartepunten
in het buitenland) is ongunstig (waardoor
bijvoorbeeld European Distribution Centers
zich minder snel zullen vestigen dan in
Noord-Brabant, Gelderland of Limburg),
maar Zoetermeer kent wel een vrij centrale
ligging binnen Nederland, profiteert van
‘agglomeratie-effecten’ (nabijheid van Den
Haag en Rotterdam) en kent vooral dankzij de
A12 een gunstige ligging aan het wegennet.
Dat vormen op zich goede uitgangspunten
voor de vestiging van groothandel en
transport & distributie. Zoetermeer zelf
heeft daar geen ruimte voor, maar het grote
succes van het naastgelegen bedrijventerrein
Prisma (inmiddels vrijwel uitgegeven) is hier
wel door te verklaren. Ook de bereikbaarheid
per trein is bovengemiddeld. De regionale
centrumfunctie is iets bovengemiddeld.
Een plaats met de omvang va Zoetermeer
scoort hier veelal bovengemiddeld op,
maar Zoetermeer heeft te kampen met de
concurrentie van Den Haag, Rotterdam
en in mindere mate Delft en Leiden. Ook
de benchmarkgemeenten scoren ruim
bovengemiddeld, maar wel wat lager dan

	

Om tot de totaalscore voor dit thema te komen, hebben agglomeratie-effecten en regionale centrumfunctie een gewicht van 0.3 en
de andere vier indicatoren een gewicht van
0.1.
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•

•

Zoetermeer, dat vooral op agglomeratieeffecten en ligging aan wegennet wat beter
presteert.
Participatie (beroepsbevolking) heeft betrekking
op de positie op de arbeidsmarkt voor de
inwoners van een gemeente. Deze is uitgedrukt
in termen van de netto participatiegraad (het
percentage van de inwoners van 15-74 jaar
dat werkt) en het werkloosheidspercentage
(waarbij een hoge werkloosheid hier als
ongunstig wordt beoordeeld en de staafjes
en stippen dus zijn omgedraaid). Zoetermeer
scoort hier ruim benedengemiddeld op. Dit is
een belangrijk aandachtspunt. Met name het
werkloosheidspercentage is hoog. Daarbij
moet worden aangetekend dat deze indicator
zeer ‘scheef’ verdeeld is. Vooral in (grote)
steden is de werkloosheid hoog, terwijl in
veel kleine gemeenten de werkloosheid laag
is. Het kan dus voorkomen dat bij een positie
van 300 in de ranglijst van 351 gemeenten
het werkloosheidspercentage toch niet
veel afwijkt van het nationaal gemiddelde
(zie wat dit betreft overigens ook paragraaf
2.5). Bij een onderscheid naar ‘groepen’ op
de arbeidsmarkt valt op dat de scores voor
Zoetermeer relatief gunstiger zijn naarmate
het opleidingsniveau hoger is. Indicatief
is hier ook de ‘potentiaal beroepen’. Deze
geeft aan wat de ‘kans op werk’ binnen de
omgeving is voor inwoners van Zoetermeer.
Die is voor hoog opgeleiden aanzienlijk
hoger dan voor laag opgeleiden. Ook hier
lijkt de score van Zoetermeer weer sterk op
die van de benchmark. Ook die gemeenten
hebben te kampen met uitdagingen op de
arbeidsmarkt. De netto participatiegraad
is daar zelfs vaak nog wat lager dan in
Zoetermeer.
Arbeidsmarkt (bedrijven) geeft aan in hoeverre
de (regionale) arbeidsmarkt bijdraagt aan
het economisch functioneren van bedrijven.
Daarbij is ten eerste gekeken naar de bruto
participatiegraad in de omgeving: welk deel
van het potentiële arbeidsaanbod (15-74
jaar) is beschikbaar voor de arbeidsmarkt
(momenteel werkend of actief op zoek naar
arbeid). Voor bedrijven en instellingen in
Zoetermeer blijkt vooral het arbeidspotentieel
op
middelbaar
opleidingsniveau
benedengemiddeld beschikbaar te zijn.
Daarnaast is nagegaan hoe het aantal
studenten zich momenteel verhoudt
tot het totaal aantal arbeidsplaatsen.
Wanneer die score hoog is, stromen er
dus in de komende jaren binnen de voor

	������������������������������������������
Deze ‘aansluitingsindicatoren’ hebben een
twee maal zo zwaar gewicht gekregen als de
bruto participatiegraad om tot een totaalscore te komen.
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Zoetermeer relevante regio relatief veel
jongeren de arbeidsmarkt op in verhouding
tot het huidige aantal arbeidsplaatsen.
Zoetermeer scoort gunstig wat betreft
materiaalgeoriënteerde activiteiten (zoals
steeds: in verhouding tot het gemiddelde
voor
alle
Nederlandse
gemeenten),
terwijl
voor
informatiegeoriënteerde
activiteiten de situatie relatief ongunstig
is (dat type activiteiten is juist relatief
sterk vertegenwoordigd in Zoetermeer).
Vergeleken met de benchmarkgemeenten
scoort Zoetermeer iets gunstiger op de
totaalscore. Overigens zijn dit voor een
goed beeld van de arbeidsmarktsituatie voor
een gemeente slechts globale indicatoren.
Bureau Louter heeft veel lokaal/regionaal
arbeidsmarktonderzoek verricht (ook binnen
de Regio Haaglanden), met uitwerkingen
naar allerlei opleidingsniveaus, maar een
dergelijke uitwerking was binnen dit
onderzoek niet mogelijk.
Op demografische vitaliteit scoort Zoetermeer
ruim bovengemiddeld. Dat geldt ook voor
de benchmarkgemeenten. Dat is vooral
te danken aan het hoge geboortecijfer en
lage sterftecijfer. Voor de migratie over
korte en lange afstand, onderverdeeld naar
vier leeftijdsklassen, resulteert een minder
eenduidig beeld. Met name voor 40-plussers
is het saldo duidelijk negatief. Aangezien het
geboortecijfer, het sterftecijfer, de migratie
over korte afstand en de migratie over lange
afstand hier elk een gewicht van een kwart
krijgen resulteert echter per saldo een
bovengemiddelde score op de demografische
vitaliteit. In hoeverre dat in de toekomst zo
zal blijven, hangt vooral samen met het
aantal woningen dat gebouwd gaat worden.
Omdat het aantal oudere inwoners van
Zoetermeer de komende jaren sneller zal
gaan groeien dan gemiddeld in Nederland,
zal het sterftecijfer stijgen. Wanneer er dan
bovendien weinig woningen gebouwd gaan
worden, zal het geboortecijfer terug gaan
lopen (omdat veelal vooral huishoudens
in de gezinsvormende fase verhuizen) en
zullen ook de migratiesaldi terugvallen.
Een afname van de score op demografische
vitaliteit ligt dan in het verschiet.
Aan de brede welvaart is in paragraaf 2.1
al aandacht besteed. In de vitaliteitscan
staan de vijf indicatoren die vallen onder
‘welvaart’ en verder de totaalscores voor de
overige zeven thema’s.

In het ‘Vitaliteitsweb Zoetermeer’ is het totaalbeeld
samengevat. In het ‘blauwe deel’ van de figuur is sprake
van een benedengemiddelde score, in het witte deel
van een bovengemiddelde score. Uit de figuur blijkt dat
www.bureaulouter.nl

de scores van Zoetermeer en de benchmarkgemeenten
sterk op elkaar lijken. Met uitzondering van
participatie op de arbeidsmarkt (beroepsbevolking)
zijn de prestaties van Zoetermeer daarbij net iets
beter dan in de benchmarkgemeenten.
In het schema ‘Vitaliteitsscan Zoetermeer’ staat een
totaalbeeld van de positie van Zoetermeer. Wat betreft
‘economische vitaliteit’ blijkt Zoetermeer er vrij goed
voor te staan. Hierbij past de kanttekening dat een
afgewogen oordeel over het vestigingsklimaat (of: ‘de
werkaantrekkelijkheid’) een uitgebreider onderzoek
zou vergen. Zo is hier geen aandacht besteed aan de
beschikbaarheid van ruimte. Bedrijven die grote kavels
zoeken kunnen niet of nauwelijks in Zoetermeer
terecht, maar wel bij ‘de buren’ (op Prisma; althans
tot voor kort, want Prisma is inmiddels vrijwel
volledig uitgegeven). De economische prestaties zijn
bovengemiddeld (en de ‘economische structuur’ is
zelfs nog iets gunstiger), op ligging en infrastructuur
scoort Zoetermeer uitstekend en ook de situatie op
de arbeidsmarkt is voor bedrijven en instellingen in
Zoetermeer vrij gunstig (ook hier geldt overigens dat
een meer afgewogen oordeel een specifiek onderzoek
zou vereisen).
Op ‘demografische vitaliteit’ scoort Zoetermeer
ook bovengemiddeld. Dit is uitgewerkt in een
specifiek schema ‘Demografische vitaliteit’. Hier
is zowel de situatie in de gemeente zelf als in de
regio in beschouwing genomen. Wanneer in de
regio de demografische vitaliteit hoog is, levert dat
namelijk voor een gemeente potentiële vestigers
op en dus kansen voor woningbouw. Momenteel
scoort Zoetermeer vooral laag op het migratiesaldo.
In de regio (het gebied binnen een straal van
dertig kilometer rond Zoetermeer) als geheel is
er sprake van een ruim positief migratiesaldo.
Mocht Zoetermeer dus woningen bouwen die
voor inwoners uit de regio aantrekkelijkheid zijn,
dan kan worden meegeprofiteerd van de gunstige
bevolkingsontwikkeling in de regio. Dat laatste
blijkt ook voor de toekomst te gelden, gezien het
cijfer 8 dat resulteert voor de verwachte regionale
bevolkingsontwikkeling in de komende tien jaar. Die
groei is wat hoger dan in Zoetermeer: volgens het
‘groen-oranje-rood scenario’ zal het aantal inwoners
de komende tien jaar met ruim duizend toenemen,
om daarna heel licht af te nemen. Dat resulteert in
een 6.5.
In het schema ‘Demografische prestaties’ staat de
ontwikkeling van het relatief geboortecijfer, het
relatief sterftecijfer en de relatieve ontwikkeling
van het aantal woningen sinds 1962 (het jaar dat
Zoetermeer de groeikernstatus verwierf). Veelal was
sprake van een ruim bovengemiddelde ontwikkeling
van het aantal woningen, slechts met uitzondering
van sommige jaren in het afgelopen decennium. Het
geboortecijfer volgt veelal met een korte vertraging
de toe- en afname van de ontwikkeling van het aantal
woningen. Het sterftecijfer bleef over de gehele
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periode sinds de jaren zestig ruim bovengemiddeld
(dat wil zeggen: een laag relatief sterftecijfer). De
demografische prestaties van de regio zijn gestaag
verbeterd. Zowel het geboortecijfer als het sterftecijfer
zijn inmiddels gunstiger dan het nationaal gemiddelde
(een rapportcijfer van 6.5). En de ontwikkeling van
het aantal woningen volgt inmiddels de landelijke
trend, terwijl voorheen steeds sprake was van een
achterstand.
In het schema ‘Demografische prestaties: relatief
migratiesaldo’ staat de ontwikkeling van het
migratiesaldo sinds het einde van de jaren negentig,
met een onderscheid tussen verhuizingen over korte
afstand (minder dan 35 kilometer; dit heeft veelal
met verhuizingen om woonmotieven te maken)
en verhuizingen over lange afstand (35 kilometer
of meer; dit heeft veelal met verhuizingen om
onderwijsmotieven of werkmotieven te maken) en
een onderverdeling naar leeftijdsklassen. Hierbij
moet worden aangetekend dat de rapportcijfers zijn
gebaseerd op de positie in de ranglijst van gemeenten.
Wanneer de scores sterk scheef verdeeld zijn dan kan
een bovengemiddeld cijfer toch overeenkomen met
een negatief saldo. Als voorbeeld dient de migratie
over lange afstand voor inwoners van 15-24 jaar.
Daarvoor geldt dat een aantal gemeenten met veel
hoger onderwijs (vooral universiteitsteden) een zeer
hoog positief migratiesaldo kennen, terwijl er heel
veel gemeenten zijn met een negatief migratiesaldo.
De scores voor Zoetermeer voor deze groep zijn
bovengemiddeld wat betreft de rangorde, maar toch
is sprake van een negatief saldo. Er zijn namelijk veel
andere gemeenten zijn met een nog sterker negatief
migratiesaldo.
Uit de resultaten komt een beeld naar voren
van een gemeente die vooral huishoudens in de
gezinsvormende fase uit de omgeving (binnen 35
kilometer) trekt, gezien de hoge scores op ‘14 jaar of
jonger, minder dan 35 km’ en ‘25-39 jaar, minder dan 35
km’. Voor verhuizingen over langere afstand is eerder
sprake van een bij het gemiddelde achterblijvende
ontwikkeling. Er werd al gewezen op het opvallende
resultaat dat Zoetermeer op ‘15-24 jaar, meer dan
35 km’ bovengemiddeld presteert (als gevolg van de
‘scheefheid’ in de gemeentelijke migratiesaldi). Een
ander opvallend resultaat is de ontwikkeling van het
migratiesaldo voor 40-plussers. Bij migratie over lange
afstand heeft Zoetermeer in de gemeentelijke ranglijst
vrijwel altijd benedengemiddeld gescoord, terwijl
bij migratie over korte afstand de bovengemiddelde
scores sinds de kredietcrisis zijn omgeslagen in
benedengemiddelde scores. Deze constatering geeft
op zich nog geen inzicht in verklaringen voor de
gevonden ontwikkelingen.
In het ‘Demografisch profiel’ wordt vooral ingegaan
op de leeftijdsopbouw. Steeds is Zoetermeer (links
in de figuur) vergeleken met de Regio Zoetermeer
(rechts). Het aandeel 65-plussers in de totale bevolking
www.bureaulouter.nl

(de ‘vergrijzingsgraad’) nadert nationaal de twintig
procent. Zoetermeer is de ‘achterstand’ met rasse
schreden aan het inhalen en zal de komende jaren
boven het nationaal gemiddelde uit gaan stijgen. In
de regio vindt juist een omgekeerde beweging plaats:
daar neemt de vergrijzingsgraad juist minder sterk
toe dan het nationaal gemiddelde en is een hoger
aandeel dan het nationaal gemiddelde in het verleden
omgebogen in een lager aandeel nu. Soortgelijke
bewegingen zijn er voor de ontwikkeling van de
gemiddelde leeftijd van de bevolking. Het percentage
inwoners van 15-39 jaar geeft aan welk aandeel
jongeren en jonge huishoudens in de bevolking
innemen. Nationaal is dit aandeel de afgelopen dertig
jaar afgenomen van 40% naar 30%, waarbij het tempo
waarin dat gebeurt de laatste jaren wel afneemt.
In Zoetermeer is de afname sneller gegaan dan
het nationaal gemiddelde, in de Regio Zoetermeer
juist minder snel. Tenslotte is de ontwikkeling van
het ‘gestandaardiseerd geboortecijfer’ (het aantal
geboorten per 1.000 vrouwen van 20-39 jaar) bepaald.
Dat ligt in Nederland al dertig jaar op de 80 of iets
daarboven (waarbij het de afgelopen tien jaar wel iets
is afgenomen). In Zoetermeer wijkt het beeld niet
sterk af van het nationaal gemiddelde.
In ‘Demografische prognoses’ staat de ontwikkeling
van het aantal inwoners sinds 1950. Enige jaren na
de aanwijzing als groeikern begon Zoetermeer sterk
te groeien, met een piek van meer dan 25% per jaar
in het begin van de jaren zeventig. De laatste jaren
is het groeitempo afgevlakt en de komende jaren
zal de ontwikkeling van het aantal inwoners in
Zoetermeer naar verwachting achterblijven bij de
nationale ontwikkeling. In de Regio Zoetermeer bleef
de ontwikkeling van midden jaren vijftig tot midden
jaren tachtig achter bij het nationaal gemiddelde. Niet
alleen verloren steden (met name Rotterdam en Den
Haag) bevolking aan hun ‘suburbs’, maar ook de regio
als geheel verloor per saldo inwoners aan andere delen
van Nederland. Van 1985 tot de kredietcrisis was de
bevolkingsgroei in de Regio Zoetermeer vrijwel gelijk
aan het nationaal gemiddelde. De afgelopen tien jaar
ontwikkelde het aantal inwoners zich in de Regio
Zoetermeer sterker dan het nationaal gemiddelde en
dat wordt voor de komende tien jaar ook voorzien.
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Weergegeven zijn de scores per jaar, veelal (maar niet altijd) in de vorm van rapportcijfers.
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Overzicht rapportcijfers Economisch rapport 1996-2017
Thema/ indicator

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

TOTAAL

6.70

6.68

6.69

6.80

6.91

6.86

6.94

6.86

6.87

6.76

6.74

Materiaalgeoriënteerd
Informatiegeoriënteerd
Personengeoriënteerd

5.79
8.52
6.48

5.65
8.61
6.48

5.51
8.84
6.51

5.71
8.65
6.65

5.79
8.75
6.76

5.75
8.57
6.76

5.91
8.58
6.77

5.66
8.64
6.75

5.79
8.46
6.77

5.75
8.46
6.48

5.79
8.46
6.41

Arbeidsplaatsen
Startende bedrijven
Toegevoegde Waarde

6.67
5.94
7.22

6.68
5.80
7.24

6.82
5.97
7.03

6.80
6.30
7.12

6.82
6.73
7.13

6.76
6.57
7.14

6.77
6.54
7.37

6.65
6.70
7.17

6.56
6.88
7.19

6.44
6.86
7.03

6.44
6.76
7.02

4.0
6.0
6.0
4.5
8.5
8.5
7.5
9.0
7.5
6.5
6.0
5.5

4.0
5.5
6.0
5.0
8.0
9.0
7.5
9.0
7.5
6.5
6.0
5.5

4.0
5.5
6.0
5.5
8.0
9.0
8.0
9.5
7.5
6.5
6.0
6.0

4.0
5.0
6.0
6.0
8.0
9.0
7.5
9.5
7.5
6.5
6.0
6.0

4.0
5.0
6.0
6.0
8.0
9.0
7.5
9.5
7.5
6.5
6.0
6.0

4.0
5.0
6.0
5.5
8.0
9.0
7.5
9.0
7.5
6.5
6.0
6.0

4.0
5.0
6.0
5.5
8.0
9.0
7.5
9.0
7.5
6.5
6.0
6.0

4.0
4.0
6.0
6.0
7.5
9.0
8.0
9.0
7.5
6.5
5.5
6.0

4.0
4.0
6.0
6.0
7.5
8.5
8.0
8.5
7.5
6.5
5.5
6.0

4.0
4.0
6.0
5.5
7.5
8.5
8.0
8.5
7.5
6.5
5.0
5.5

4.0
4.0
6.0
5.5
7.5
8.5
8.0
8.5
7.5
6.5
5.0
5.5

5.5
5.0
4.0
5.5
7.5
7.0
7.0
6.5
5.0
5.5

5.0
4.5
4.0
5.0
7.5
7.0
7.0
6.5
4.5
6.0

5.5
4.5
4.0
5.0
8.0
7.5
7.0
6.5
4.5
6.0

6.5
4.5
4.0
5.0
9.0
7.5
8.0
6.5
5.0
7.0

6.5
4.5
5.0
5.5
9.0
8.0
8.0
8.0
5.0
7.0

6.0
5.0
5.0
5.0
8.5
7.5
8.0
8.0
5.0
7.0

5.5
5.0
4.5
5.0
8.5
7.5
8.0
8.5
4.5
7.0

6.0
5.0
5.0
5.0
9.0
7.5
8.0
8.5
5.5
7.0

6.0
5.0
4.5
6.5
8.5
7.5
7.5
8.5
6.0
7.0

6.0
4.5
4.5
7.0
8.5
7.5
7.5
8.0
6.5
7.0

6.0
4.5
4.0
8.0
8.5
7.5
7.5
7.5
6.0
7.0

6.0
9.5
7.0

6.0
9.5
7.0

5.5
9.5
7.0

6.0
9.0
7.0

6.0
9.0
7.0

6.0
9.0
7.0

6.5
9.0
7.0

6.0
9.0
7.0

6.0
9.0
7.0

6.0
9.0
6.5

6.0
9.0
6.5

Arbeidsplaatsen
Landbouw
Bouwnijverheid
Industrie
Transport
Groothandel
Kennisintensieve diensten
Financiële diensten
Openbaar bestuur
Onderwijs
Zorg
Detailhandel
Vrijetijdsactiviteiten
Startende bedrijven
Landbouw
Bouwnijverheid
Industrie
Distributie
ICT
Zakelijke diensten
Facilitaire diensten
Overige diensten
Detailhandel
Vrijetijdsactiviteiten
Toegevoegde Waarde
Materiaalgeoriënteerd
Informatiegeoriënteerd
Personengeoriënteerd
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Overzicht rapportcijfers Economisch rapport 1996-2017, vervolg
Thema/ indicator

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

TOTAAL

6.71

6.75

6.74

6.75

6.72

6.74

6.85

6.85

6.86

6.89

6.91

Materiaalgeoriënteerd
Informatiegeoriënteerd
Personengeoriënteerd

5.77
8.36
6.42

5.81
8.39
6.46

5.71
8.38
6.42

5.73
8.37
6.40

5.66
8.35
6.41

5.59
8.48
6.43

5.69
8.53
6.56

5.78
8.55
6.51

5.84
8.55
6.53

5.92
8.69
6.52

5.91
8.66
6.60

Arbeidsplaatsen
Startende bedrijven
Toegevoegde Waarde

6.45
6.65
7.01

6.46
6.82
7.00

6.46
6.67
7.07

6.51
6.62
7.09

6.50
6.81
6.88

6.43
6.99
6.89

6.52
7.31
6.89

6.56
7.26
6.88

6.58
7.33
6.85

6.68
7.33
6.83

6.65
7.51
6.81

4.0
4.0
6.0
5.5
7.0
8.5
8.0
8.5
7.5
6.5
5.0
6.0

4.0
4.0
6.0
5.5
7.0
8.5
8.0
8.5
7.5
6.0
5.5
6.0

4.0
4.0
6.0
5.5
7.0
8.5
8.0
8.5
7.5
6.0
5.5
6.0

4.0
4.5
6.0
5.5
7.0
8.5
8.0
8.5
7.5
6.0
5.5
6.0

4.0
5.0
6.0
6.0
7.0
8.5
8.0
8.5
7.0
6.0
5.5
5.5

3.5
5.0
5.5
5.5
7.0
8.5
8.5
8.5
7.5
6.0
5.0
6.0

3.5
5.5
5.5
6.0
6.5
8.5
8.0
9.0
7.0
6.0
5.5
6.0

3.5
5.5
5.5
6.0
7.0
8.5
8.0
9.0
7.0
6.0
5.5
6.0

4.0
5.5
5.5
6.0
7.0
8.5
8.0
9.0
7.0
6.0
5.5
6.0

4.0
5.5
5.5
5.5
7.0
9.0
8.5
9.0
7.5
6.0
5.5
6.0

3.5
5.5
5.5
5.5
7.0
9.0
8.0
9.0
7.0
6.0
5.5
6.5

6.0
5.0
4.0
8.0
8.5
7.0
7.5
7.5
6.0
6.5

6.0
5.5
4.0
8.0
9.0
7.0
7.5
7.5
6.0
7.0

6.0
5.5
4.0
6.5
9.0
7.0
7.5
7.0
6.0
7.0

5.5
5.5
4.5
6.0
8.5
7.0
7.5
6.5
6.5
7.0

5.5
6.0
6.0
5.0
8.0
7.0
7.5
7.0
6.5
7.5

5.5
6.0
6.0
5.5
8.0
7.5
8.0
7.0
7.0
7.0

5.5
6.0
5.5
6.5
8.5
7.5
8.0
7.5
7.5
7.5

5.5
6.5
5.0
6.5
9.0
7.5
8.0
7.0
8.0
7.0

5.5
7.0
4.5
6.5
9.0
7.5
8.0
7.5
7.0
7.5

6.0
7.5
5.0
7.0
9.0
7.5
8.0
7.0
7.0
7.5

6.0
7.5
5.0
7.0
9.0
7.5
8.0
7.5
7.0
8.0

6.0
9.0
6.5

6.0
9.0
6.5

6.0
9.0
6.5

6.0
9.0
6.5

5.5
9.0
6.5

5.5
9.0
6.5

5.5
9.0
6.5

5.5
9.0
6.5

5.5
9.0
6.5

5.5
9.0
6.5

5.5
9.0
6.5

Arbeidsplaatsen
Landbouw
Bouwnijverheid
Industrie
Transport
Groothandel
Kennisintensieve diensten
Financiële diensten
Openbaar bestuur
Onderwijs
Zorg
Detailhandel
Vrijetijdsactiviteiten
Startende bedrijven
Landbouw
Bouwnijverheid
Industrie
Distributie
ICT
Zakelijke diensten
Facilitaire diensten
Overige diensten
Detailhandel
Vrijetijdsactiviteiten
Toegevoegde Waarde
Materiaalgeoriënteerd
Informatiegeoriënteerd
Personengeoriënteerd

www.bureaulouter.nl

peter@bureaulouter.nl
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Bureau Louter

Rapportcijfers economie Zoetermeer en benchmarkgemeenten, 1996-2017
2017

1996

verschil 2017-1996

Totaal
Materiaalgeoriënteerd
Inf ormatiegeoriënteerd
Pers onengeoriënteerd
A rbeids plaats en
Startende bedrijv en
Toegev oegde W aarde
Arbeidsplaatsen
Landbouw
Bouw nijv erheid
Indus trie
Trans port
Groothandel
Kennis intens iev e diens ten
Financ iële diens ten
Openbaar bes tuur
Onderw ijs
Z org
Detailhandel
V rijetijds ac tiv iteiten
Startende bedrijven
Landbouw
Bouw nijv erheid
Indus trie
Dis tributie
ICT
Z akelijke diens ten
Fac ilitaire diens ten
Ov erige diens ten
Detailhandel
V rijetijds ac tiv iteiten
Toegevoegde Waarde
Materiaalgeoriënteerd
Inf ormatiegeoriënteerd
Pers onengeoriënteerd
3

4

5

6

7

8

9 10

3

Zoetermeer

Benchmark
Almere
Nieuwegein
Purmerend
Capelle aan den IJssel
Lelystad
Nissewaard

www.bureaulouter.nl

Relevante regio
Alphen aan den Rijn
Delft
Gouda
‘s-Gravenhage
Leiden
Rijswijk

4

5

6

7

8

9 10

Benchmarkgemeenten

-3

-2

-1

0

1

2

3

Relevante regio

Waddinxveen
Zoeterwoude
Lansingerland
Zuidplas
Leidschendam-Voorburg
Pijnacker-Nootdorp

peter@bureaulouter.nl
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Hoe staat de gemeente ervoor? Scores economie, werkgelegenheid en werkloosheid
Economie
Zoetermeer

Rapportcijfer

9,0
8,5

8,5

8,0

8,0

7,5

7,5

7,0

7,0

6,5

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

4,0

2017

Regio Zoetermeer*

Rapportcijfer

9,0

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Werkgelegenheidsfunctie
Zoetermeer

Ontwikkeling aantal wp per 1000 inw. 15-64 jaar

900
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600
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450

450

300

300

150

150

0

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

0

2017

Regio*

Ontwikkeling aantal wp per 1000 inw. 15-64 jaar

900

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Werkloosheid
7%

% WW

Zoetermeer

% Bijstand

7%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

0%

2011

2013

2015

Zoetermeer
Benchmark

2017 2011

2013

2015

Nederland
Relevante regio

*) De regio Zoetermeer is hier bepaald als het gebied
binnen een straal van 30 kilometer rond Zoetermeer.
Bij het bepalen van de score neemt de bijdrage van de
score recht evenredig af met de afstand. Zoetermeer
zelf telt volledig mee, gemeenten op een afstand van
15 kilometer voor de helft, gemeenten op 30 kilometer of meer in het geheel niet. Dit zijn de zogenaamde
‘potentiaalscores’.

www.bureaulouter.nl

0%

2017

% WW

2011

Regio*

% Bijstand

2013

2015

Regio
Zoetermeer

2017 2011

2013

2015

2017

Nederland

Het rapportcijfer heeft betrekking op de score uit het
jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter voor Elsevier.
Tevens zijn weergegeven de werkgelegenheidsfunctie,
het percentage WW’ers en het percentage bijstandsgerechtigden.

peter@bureaulouter.nl
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Hoe staat de gemeente ervoor? Positie in ranglijst 351 gemeenten
Economie
Zoetermeer
Positie
143 148 142 131 119 119 114 128 119 132 136 141 137 134 133 137 132 121 121 119 119 113

Regio Zoetermeer
Positie
138 140 149 145 149 147 141 146 148 155 154 157 151 142 135 136 132 132 125 117 114 115

1

1

51

51

101

101

151

151

201

201

251

251

301

301

351

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

351

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Werkgelegenheidsfunctie
Zoetermeer
Positie
149 129 110 107 114 119 118 140 161 188 194 205 186 191 196 198 204 199 192 182 178 178

Regio Zoetermeer
Positie
157 162 170 173 179 188 168 163 167 179 187 192 183 190 188 205 214 211 207 204 204 220

1

1

51

51

101

101

151

151

201

201

251

251

301

301

351

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

351

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Werkloosheid 3-maandsgemiddelden
Werkloosheid,
Positie
1 % WW

Zoetermeer
% Bijstand

Positie
1 % WW

51

51

101

101

151

151

201

201

251

251

301

301

351
2011

2013

2015

2017 2011

2013

2015

2017

Regio met laagste werkloosheid heeft positie 1

Zoetermeer

www.bureaulouter.nl

351

Regio Zoetermeer*
% Bijstand

2013

2015

2017

2013

2015

2017

Regio met laagste werkloosheid heeft positie 1

Benchmark

Relevante regio
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Hoe staat de gemeente ervoor? Score brede sectoren en typen indicatoren.
Materiaalgeoriënteerde activiteiten
9,0

Arbeidsplaatsen

Rapportcijfer

9,0

8,5

8,5

8,0

8,0

7,5

7,5

7,0

7,0

6,5

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5

4,0

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

4,0

Informatiegeoriënteerde activiteiten
9,0

9,0
8,5

8,0

8,0

7,5

7,5

7,0

7,0

6,5

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5
1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

4,0

Personengeoriënteerde activiteiten
9,0

9,0
8,5

8,0

8,0

7,5

7,5

7,0

7,0

6,5

6,5

6,0

6,0

5,5

5,5

5,0

5,0

4,5

4,5
1996

1999

2002

2005

Zoetermeer
Benchmarkgemeenten

2008

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

2005

2008

2011

2014

2017

2005

2008

2011

2014

2017

Rapportcijfer

1996

1999

2002

Toegevoegde waarde

Rapportcijfer

8,5

4,0

1996

Startende bedrijven

Rapportcijfer

8,5

4,0

Rapportcijfer

2011

2014

2017

Regio Zoetermeer
Relevante regio

4,0

Rapportcijfer

1996

1999

2002

Zoetermeer
Benchmarkgemeenten

Regio Zoetermeer
Relevante regio

Weergegeven zijn totaalscores voor drie brede sectoren:
•
Materiaalgeoriënteerd: productie en distributie van materiële goederen
•
Informatiegeoriënteerd: verkrijgen, verwerken en verstrekken van informatie
•
Personengeoriënteerd: persoonlijke dienstverlening aan particulieren
Tevens zijn totaalscores voor de thema's Arbeidsplaatsen, Startende bedrijven en Toegevoegde waarde
weergegeven.
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Hoe staat de gemeente ervoor? Positie in ranglijst 351 gemeenten
Materiaalgeoriënteerde activiteiten

Arbeidsplaatsen

Positie
277 287 295 277 271 279 258 283 272 274 262 267 261 272 269 276 285 276 270 263 252 255

Positie
145 144 127 130 126 131 136 154 166 181 182 182 183 183 177 175 183 176 165 163 152 153

1

1

51

51

101

101

151

151

201

201

251

251

301

301

351

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

351

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Startende bedrijven

Positie
26 19 11 17 16 22 22 17 24 24 24 29 27 29 30 30 26 23 22 22 16 20

Positie
251 278 249 196 125 149 159 132 109 114 133 147 116 139 148 124 111 68 70 66 66 58

1

51

51

101

101

151

151

201

201

251

251

301

301

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

351

1996

1999

2002

2005

2008

2011

2014

2017

Personengeoriënteerde activiteiten

Toegevoegde waarde

Positie
169 170 167 147 143 139 139 141 135 183 188 184 178 181 187 189 176 164 171 164 167 157

Positie
97 94 111 108 111 108 86 103 104 116 117 114 114 111 116 133 125 128 127 128 131 130

1

1

51

51

101

101

151

151

201

201

251

251

301

301

351

1999

Informatiegeoriënteerde activiteiten
1

351

1996

1996

1999

2002

2005

2008

Zoetermeer

www.bureaulouter.nl

2011

2014

2017

Regio Zoetermeer

peter@bureaulouter.nl

351

1996

1999

2002

Benchmark

tel. 015-2682556
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2014
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Relevante regio
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Deel II Economische en demografische vitaliteit

Zie de technische toelichting, ‘Economische en demografische vitaliteit’ voor een toelichting op de diverse indicatoren.

Bureau Louter

Economische en demografische vitaliteit

Vitaliteitsindicatoren Zoetermeer
Oordeel

Z -score
Economie
M: Arbeidsproductiviteit
M: Arbeidsplaatsen per inwoner 15-64 jaar
M: Starters per inwoner 15-64 jaar
I: Arbeidsproductiviteit
I: Arbeidsplaatsen per inwoner 15-64 jaar
I: Starters per inwoner 15-64 jaar
P: Arbeidsproductiviteit
P: Arbeidsplaatsen per inwoner 15-64 jaar
P: Starters per inwoner 15-64 jaar

●
●

Ligging en infrastructuur
Europese ligging
Nationale ligging
Agglomeratie-effecten
Regionale centrumfunctie
Bereikbaarheid per trein
Ligging aan wegennet

●
●
●

Participatie (beroepsbevolking)
Netto participatiegraad mannen
Netto participatiegraad vrouwen
Netto participatiegraad 25 tot 45 jaar
Netto participatiegraad 45 tot 75 jaar
Netto participatiegraad Nederlands
Netto participatiegraad westers
Netto participatiegraad niet-westers
Netto participatiegraad laag onderwijs
Netto participatiegraad middelbaar onderwijs
Netto participatiegraad hoog onderwijs
Werkloosheidspercentage mannen
Werkloosheidspercentage vrouwen
Werkloosheidspercentage 15 tot 25 jaar
Werkloosheidspercentage 25 tot 45 jaar
Werkloosheidspercentage 45 tot 75 jaar
Werkloosheidspercentage Nederlands
Werkloosheidspercentage westers
Werkloosheidspercentage niet-westers
Werkloosheidspercentage laag
Werkloosheidspercentage middelbaar
Werkloosheidspercentage hoog
Potentiaal beroepen, Laag
Potentiaal beroepen, Hoog

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
-3

-2

-1

0

1

2

Positie*

Z-score

54
57
287
137
35
29
124
78
245
65

1.0
1.0
-0.9
0.3
1.2
1.8
0.3
0.6
-0.6
0.9

44
243
54
17
147
109
36

1.1
-0.6
1.0
1.5
0.1
0.5
1.2

292
229
217
288
196
214
160
33
273
250
212
313
328
336
328
310
297
218
98
337
304
260
321
78

-0.9
-0.3
-0.2
-0.9
-0.1
-0.1
0.3
1.3
-0.7
-0.4
-0.1
-1.5
-1.7
-2.1
-1.7
-1.3
-1.1
-0.2
0.6
-2.1
-1.1
-0.5
-1.6
0.7

3

*) Positie in ranglijst van 351 5.000+-gemeenten
Benchmark

www.bureaulouter.nl

Label

Score is omgedraaid omdat een
hoge score ongunstig is

peter@bureaulouter.nl
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●
●

Zeer gunstige score
Zeer ongunstige score
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Bureau Louter

Economische en demografische vitaliteit

Vitaliteitsindicatoren Zoetermeer
Z-score

Oordeel

Arbeidsmarkt (bedrijven)
Bruto participatiegraad Laag opgeleid
Bruto participatiegraad Middelbaar opgeleid
Bruto participatiegraad Hoog opgeleid
Aansluiting onderwijs, Materiaal
Aansluiting onderwijs, Informatie
Aansluiting onderwijs, Personen

●
●

Demografische vitaliteit 2013/2017
Relatief geboortecijfer
Relatief sterftecijfer
Migratiesaldo korte afstand, jonger dan 14
Migratiesaldo korte afstand, 15-24 jaar
Migratiesaldo korte afstand, 25-39 jaar
Migratiesaldo korte afstand, 40 jaar of ouder
Migratiesaldo lange afstand, jonger dan 14
Migratiesaldo lange afstand, 15-24 jaar
Migratiesaldo lange afstand, 25-39 jaar
Migratiesaldo lange afstand, 40 jaar of ouder

●

●
●

Brede welvaart
Inkomen per inwoner
Inkomen per huishouden
Hoog vermogen
WOZ-waarde woningen
Verkoopprijzen woningen
Gezondheid
Milieu
Saamhorigheid bevolking
Woongenot
Baankansen
Veiligheid en weinig overlast
Natuur

●

●
●
●
●

Totalen
Economische structuur
Ligging en infrastructuur
Participatie (beroepsbevolking)
Arbeidsmarkt (bedrijven)
Demografische vitaliteit
Brede welvaart

●
●
-3

-2

-1

0

1

2

Positie*

Z-score

133
228
317
147
47
246
68

0.3
-0.2
-1.4
0.4
1.1
-0.6
0.6

64
68
33
103
182
187
288
216
54
224
340

0.8
0.8
1.3
0.2
0.0
-0.2
-0.8
0.1
0.4
0.1
-1.2

303
81
164
337
269
239
230
229
317
328
297
313
190

-1.1
0.6
-0.1
-1.8
-0.7
-0.5
-0.5
-0.6
-1.4
-1.5
-1.2
-1.4
-0.2

54
44
292
133
50
126

1.0
1.1
-0.9
0.3
1.0
0.4

3

*) Positie in ranglijst van 351 5.000+-gemeenten

●
●

Benchmark

Zeer gunstige score
Zeer ongunstige score

Weer gegeven zijn zogenaamde z-scores. Alle indicatoren zijn daardoor onderling vergelijkbaar. Er is een kans
van 16% dat een z-score hoger is dan 1 en 2.5% dat een score hoger is dan 2. Tevens is er een kans van 16% dat
een z-score lager is dan -1 en een kans van 2.5% dat een z-score lager is dan -2. Met staafjes en helemaal rechts
(onder ‘z-scores’) staan de resultaten voor Zoetermeer. Met stippen is het gemiddelde voor de benchmarkgroep
weergegeven. Ook de positie van Zoetermeer in de ranglijst van 351 (combinaties van) gemeenten volgens de
gemeentelijke indeling per 1-1-2019 is weergegeven. Onder ‘Oordeel’ is aangegeven wanneer sprake is van een
zeer gunstige score voor Zoetermeer (een groene stip) of een zeer ongunstige score (een rode stip).

www.bureaulouter.nl

peter@bureaulouter.nl
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Economische en demografische vitaliteit

Vitaliteitsweb Zoetermeer
Brede welvaart (303)

Weergegeven zijn de z-scores. Een
hoge score is gunstig.

Economische structuur (54)

Het gemiddelde voor de 351
gemeenten is 0.
(126) Positie in ranglijst 351
5.000+-gemeenten

Demografische
vitaliteit
(64)

Ligging
en infrastructuur
(44)

Benchmarkgemeenten:
Capelle aan den IJssel
Nissewaard
Nieuwegein
Purmerend
Almere
Lelystad

Zoetermeer
Arbeidsmarkt
(bedrijven), (133)

Benchmark

Participatie
(beroepsbevolking), (292)

In het Vitaliteitsweb staan voor zes thema’s scores die zijn gebaseerd op een gewogen som van de z-scores per
indicator (zie de ‘vitaliteitsindicatoren’). De gewichten zijn vastgesteld door Bureau Louter.
Scores onder het nationaal gemiddelde bevinden zich in het blauwe deel van de figuur, scores boven het
nationaal gemiddelde in het witte deel. Tevens kan de score van een gemeente worden vergeleken met de
benchmarkgemeenten. Door te vergelijken met een relevante groep benchmarkgemeenten kan worden bepaald
wat de prestaties zijn ten opzichte van ‘vergelijkbare’ gemeenten.
De score voor Economische structuur is gebaseerd op de negen indicatoren in ‘Vitaliteitsindicatoren
Zoetermeer’. Deze score wijkt af van de totaalscore voor de ranglijst uit het onderzoek voor Elsevier.
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VITALITEITSSCAN Zoetermeer
Economische vitaliteit
Economische prestaties
Ligging en infrastructuur
Arbeidsmarkt

Label
C
A
C

Demografische vitaliteit
Prestaties
Prognose

C
B

Welvaart
Brede Welvaart
Materiële welvaart
Participatie beroepsbevolking

G
E
F

Toelichting scores ('label')

Zeer gunstig

Zeer ongunstig

De scores van de gemeenten worden geordend van hoog naar laag en naar zeven gelijke klassen verdeeld. Op
een schaal van A tot G (analoog aan ‘energielabels’) zijn vervolgens beoordelingen toegekend aan drie thema’s,
namelijk:
•
de 'economische vitaliteit', die bestaat uit de 'economische prestaties' (de positie in het economisch
rapport), 'ligging en infrastructuur' (zie het overzicht met vitaliteitsindicatoren) en de arbeidsmarkt
voor bedrijven (zie ook het overzicht met vitaliteitsindicatoren);
•
de 'demografische vitaliteit' bestaat uit 'prestaties' en 'prognose'. Dit is uitgewerkt in de figuur
'Demografische vitaliteit' op de volgende pagina;
•
'welvaart', die bestaat uit een score voor 'brede welvaart' (zie het overzicht met vitaliteitsindicatoren'),
de 'materiële welvaart' (die is opgebouwd uit inkomen, vermogen, WOZ-waarde en verkoopwaarde van
woningen) en 'participatie beroepsbevolking' (zie het overzicht met vitaliteitsindicatoren)

www.bureaulouter.nl
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DEMOGRAFISCHE VITALITEIT
Score

Cijfer

Gewicht

1.0%
0.7%
-0.2%
0.45%

8
8.5
4
6

1/6
1/6
1/6
1/6

Positie*

Label

Prestaties
Gemeente
Relatief geboortecijfer 2015/2017
Relatief sterftecijfer 2015/2017
migratiesaldo 2015/2017
Aantal woningen **
Regio
Relatief geboortecijfer 2015/2017
Relatief sterftecijfer 2015/2017
migratiesaldo 2015/2017
Aantal woningen **

1.1%
0.8%
0.5%
0.59%

8
7.5
7.5
6.5

1/12
1/12
1/12
1/12

0.11%

6.5

1/2

145

C

89

B

Prognose
Gemeente
PEARL i.c.m. prognoses gemeente,
2019-2029

Regio
PEARL i.c.m. prognoses gemeente,
0.52%
2019-2029
*) Positie totaal: in ranglijst 351 5.000+-gemeenten
**) 2016/2018 t.o.v. 2015/2017

8

1/2

De verschillende indicatoren hebben alle betrekking op het meest recente jaar/periode waarvoor gegevens
beschikbaar waren en hebben de volgende betekenis:
•
relatief geboortecijfer: het aantal geboortes als percentage van het totaal aantal inwoners
•
relatief sterftecijfer: het aantal overledenen als percentage van het totaal aantal inwoners
•
migratiesaldo: het saldo van inkomende en uitgaande verhuizingen (binnenlands plus buitenlands) als
percentage van het totaal aantal inwoners
•
aantal woningen: de procentuele ontwikkeling van het aantal woningen
•
% 65 jaar of ouder: het percentage van de bevolking dat 65 jaar of ouder is
•
gemiddelde leeftijd: de gemiddelde leeftijd van de bevolking
•
% 15-39 jaar: het percentage van de inwoners in de leeftijdsklasse 15-39 jaar
•
geboorte (gestandaardiseerd): Aantal geboorten per duizend woonachtige vrouwen van 20-39 jaar
•
opleidingsindex jeugd: de 'opleidingsindex' is bepaald op basis van de opleiding die leerlingen op dit
moment volgen in de laatste twee klassen van het voortgezet onderwijs, waarbij VWO, HAVO, VMBO
tl en overig VMBO respectievelijk de gewichten 3, 2, 1 en 0 hebben gekregen. Een hoog gemiddeld
opleidingsniveau van de jeugd wordt beschouwd als een kenmerk van demografische vitaliteit.
•
PEARL: prognoses van het totaal aantal inwoners volgens het PEARL-model van het PBL/CBS

www.bureaulouter.nl
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Demografische prestaties
Relatief geboortecijfer
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Weergegeven zijn driejaars gemiddelden.‘2017’ is het gemiddelde voor de jaren 2015, 2016 en 2017.
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Demografische prestaties: relatief migratiesaldo
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Demografisch profiel
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Demografische prognoses
Ontwikkeling inwoners (2019=100)
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Technische toelichting

Het economisch rapport is opgebouwd uit 25 indicatoren. Om de indicatoren onderling vergelijkbaar te
maken zijn de scores per indicator geordend van hoog
naar laag en is vervolgens voor alle indicatoren aan
de gemeente op exact dezelfde wijze een rapportcijfer toegekend (maximaal 10; minimaal 3). Daarbij zijn
stapjes van een half gehanteerd. De kans op het scoren
van een 6, 6.5 of 7 is hoger dan de kans op het scoren
van een 10 of een 3. Het aantal tienen, negenenhalven, negens, enz. is volgens een vaste kansverdeling
vastgesteld (zie tabel 1). Indien een gemeente op alle
indicatoren gemiddeld scoort, resulteert een 6.5.
Tabel 1

Kansverdeling toekennen rapportcijfers
Rapportcijfer

Percentage
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In het economisch rapport wordt onderscheid gemaakt in drie ‘blokken’:
1. ‘Arbeidsplaatsen’: Het aantal arbeidsplaatsen per
duizend inwoners van 15-64 jaar. Daarbij is een
onderscheid gemaakt in twaalf economische
sectoren: landbouw, industrie������������������
, bouwnijverheid,
vrijetijdsactiviteiten, kennisintensieve diensten,
financiële diensten, openbaar bestuur, onderwijs,
zorgsector, groothandel, detailhandel en transport.
2. ‘Starters’: Het aantal startende bedrijven per duizend inwoners van 15-64 jaar (voor een jaar berekend als het gemiddelde van dat jaar en de twee
voorafgaande jaren), met een onderscheid naar
tien sectoren: landbouw, industrie, bouwnijverheid, distributie, ICT, zakelijke diensten, detailhandel/reparatie, overige diensten, vrijetijdsactiviteiten en facilitaire diensten.
3. ‘Toegevoegde waarde’: De toegevoegde waarde
bij bedrijven en instellingen (de omzet minus de
inkoop van goederen en diensten) in Euro’s per
inwoner van 15-64 jaar. Daarbij is onderscheid gemaakt naar de drie brede economische sectoren
materiaalgeoriënteerde activiteiten (de productie en distributie van materiële goederen), informatiegeoriënteerde activiteiten (het verkrijgen,
verwerken en verstrekken van informatie) en
personengeoriënteerde activiteiten (directe persoonlijke dienstverlening aan consumenten).
De aan de thema’s arbeidsplaatsen, starters en
toegevoegde waarde toegekende ‘gewichten’ zijn
gebaseerd op een enquête onder wetenschappers,
onderzoeksbureaus en beleidsmedewerkers met in
totaal 150 respondenten. De gemiddeld toegekende
gewichten zijn 0.39 voor arbeidsplaatsen, 0.238
voor starters en 0.372 voor Toegevoegde Waarde. De
gewichten voor de sectoren binnen de thema’s zijn
bepaald op basis van hun aandelen in het nationaal
totaal.
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Afbakenen regio via potentiaalscores

Figuur: Bepalen potentiaalscores (30 kilometer)

De score voor de ‘regio’ worden voor elke gemeente
berekend als potentiaalscores.
Bij potentiaalscores wordt de score van een gebied
(in dit geval gemeenten) mede bepaald door de scores van omliggende gebieden (andere gemeenten).
De ‘bijdrage’ van een omliggende gemeente aan de
score neemt daarbij af naarmate de afstand tot de gemeente waarvoor de potentiaalscore wordt bepaald
groter wordt. Op die wijze ontstaat een ‘ruimtelijk
voortschrijdend gemiddelde’, waarbij de score voor
elke gemeente wordt bepaald door het gebied binnen
een bepaalde straal rond die gemeente. Naarmate de
straal kleiner wordt, zullen lokale verschillen meer
accent krijgen. In de kaarten in deze paragraaf is de
straal bepaald op 30 kilometer. Dat is een vrij ruim
gebied rond de gemeente. Bij het bepalen van de potentiaalscore voor een gemeente telt de score van de
eigen gemeente volledig mee, telt de score van een
gemeente op 15 kilometer afstand voor de helft mee
en tellen gemeente op 30 kilometer afstand of meer
in het geheel niet meer mee. De berekening van de
potentiaalscores is zodanig dat ook de massa van een
gemeente meeweegt bij het bepalen van de score.

1

B ijdrage
aan
score

0
30 km .

www.bureaulouter.nl

peter@bureaulouter.nl

tel. 015-2682556

29

Bureau Louter

Bijlage technische toelichting

Economische en demografische vitaliteit
•

Toelichting vitaliteitsindicatoren en vitaliteitsweb
Hier staat een toelichting op de indicatoren die in het
vitaliteitsweb zijn opgenomen. Daarnaast is toegelicht
hoe vanuit de indicatoren is gekomen tot totaalscores
per thema.

financiële diensten, openbaar bestuur en
kennisintensieve diensten.
Personengeoriënteerde
activiteiten:
activiteiten die zich bezighouden met directe
dienstverlening aan consumenten. Hieronder
vallen detailhandel, vrijetijdsactiviteiten,
onderwijs en de zorgsector.

Ligging en infrastructuur
De berekening van de indicatoren wordt per thema
toegelicht. Eerst wordt echter een toelichting gegeven
op het begrip z-scores.
Toelichting z-scores
Door de waarden voor indicatoren om te zetten
in z-scores wordt gecorrigeerd voor de grote mate
in spreiding in de oorspronkelijke scores van de
indicatoren en wordt de mate waarin op een indicator
hoger of lager dan gemiddeld wordt gescoord
vergelijkbaar gemaakt tussen indicatoren. Bij z-scores
wordt het gemiddelde voor alle waarnemingen op
0 gezet en gedeeld door de standaarddeviatie. Het
gevolg hiervan is dat voor elke indicator ongeveer 16%
van de gebieden een score hoger dan 1 behaalt en ook
ongeveer 16% een score lager dan -1 (zie onderstaande
figuur). Een score hoger dan 2 wordt naar verwachting
door 2.5% van de gebieden gerealiseerd. Dat geldt ook
voor een score lager dan -2.
Figuur

Normale verdeling en kans op scores

50%
16%
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-2
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Economie
Het aantal arbeidsplaatsen (gegevens van Stichting
LISA) en het aantal starters (startende bedrijven:
gegevens van de Kamers van Koophandel) zijn beide
berekend per duizend inwoners van 15 tot 65 jaar. De
arbeidsproductiviteit is berekend als de Toegevoegde
Waarde per arbeidsplaats (Bron: Stichting LISA). Er
is een onderscheid gemaakt naar drie typen brede
economische activiteiten, namelijk:
•
Materiaalgeoriënteerde
activiteiten:
de
productie en distributie van goederen.
Hieronder vallen landbouw, industrie,
bouwnijverheid, groothandel en transport.
•
Informatiegeoriënteerde activiteiten: het
verkrijgen, verwerken en verstrekken
van
informatie.
Hieronder
vallen
www.bureaulouter.nl

De Europese ligging is de ligging ten opzichte van Europese
economische zwaartepunten in het buitenland. Er is
gebruik gemaakt van een zwaartekrachtmodel, waarbij
de invloed van een buitenlandse regio (voor zover over
de weg bereikbaar, dus bijvoorbeeld exclusief GrootBrittannië en Ierland) op een gemeente in Nederland
wordt verondersteld positief samen te hangen met
het Bruto Regionaal Product in die buitenlandse regio
en negatief (omgekeerd evenredig) met de afstand
tot die regio. Sommeren over de buitenlandse regio’s
levert een score op de Europese ligging. De hoogste
scores worden gerealiseerd in het zuidoosten van
Nederland.
Met de indicator agglomeratie-effecten wordt de
ligging ten opzichte van nationale economische
zwaartepunten bepaald. De bijdrage van een gemeente
j aan de agglomeratie-effecten van een gemeente i
is evenredig met de bruto toegevoegde waarde in
gemeente j en omgekeerd evenredig met de rijtijd
tussen i en j. De som over de gemeenten j levert de
totale agglomeratie-effecten voor gemeente i. Door uit
te gaan van een gemiddelde rijtijd binnen gemeente i is
daar de bijdrage van gemeente i aan de eigen score op
de agglomeratie-effecten aan toegevoegd. Hoge scores
resulteren voor de grootstedelijke regio’s in Nederland
(vooral Amsterdam, Den Haag en Rotterdam). De
agglomeratie-effecten nemen af naarmate de afstand
tot die grootstedelijke agglomeraties toeneemt.
De nationale ligging wordt bepaald als de gemiddelde
rijtijd vanuit een gemeente tot de inwoners en
arbeidsplaatsen in alle andere gemeenten in
Nederland. Uiteraard is deze score gunstiger
naarmate de gemiddelde rijtijd groter is. De hoogste
score resulteert voor Utrecht. Naarmate de afstand
tot Utrecht toeneemt, wordt de score op de nationale
ligging lager.
Naast agglomeratie-effecten op Europees niveau (zie
‘Europese ligging’) en nationaal niveau (‘agglomeratieeffecten’) is er ook sprake van agglomeratie-effecten
op regionaal niveau. Binnen regio’s nemen vooral
steden voor veel typen economische activiteiten
een ‘regionale centrumfunctie’ in. De regionale
centrumfunctie is berekend als de dichtheid in
de gemeente ten opzichte van de dichtheid in de
regionale omgeving. De dichtheid wordt gemeten als
het aantal arbeidsplaatsen en inwoners per vierkante
kilometer1. De dichtheid ‘in de regionale omgeving’
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wordt bepaald als een potentiaalscore binnen een
afstand van dertig kilometer, waarbij de bijdrage aan
de potentiaalscore recht evenredig afneemt met de
afstand.

een potentiaalscore bepaald binnen een afstand van
20 kilometer en voor beroepen op hoog niveau van
30 kilometer.
Arbeidsmarkt (bedrijven)

De bereikbaarheid per trein kan voor sommige typen
economische sectoren een vestigingsreden zijn (naast
ander locatiefactoren). Het is zeer complex om een
goede indicator voor de bereikbaarheid er trein vast
te stellen. Hier is gekozen voor een samengestelde
indicator, die per gemeente bestaat uit de volgende
bestanddelen:
•
De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde
NS-station voor werknemers in een
gemeente
•
De gemiddelde afstand tot het dichtstbijzijnde
IC-station voor werknemers in een
gemeente
•
Het percentage van de inwoners van een
gemeente dat reizen over meer dan dertig
kilometer aflegt met de trein
•
Idem, maar dan exclusief reizen om
studieredenen
Daarnaast is de ligging aan het wegennet bepaald.
Naast de ligging op Europees, nationaal en regionaal
niveau kan een gunstige ligging ten opzichte van
het (hoofd)wegennet een extra stimulans vormen
voor het vestigen van een bedrijf. Bij het bepalen
van de score voor agglomeratie-effecten en de
nationale ligging speelt een gunstige aansluiting
op het hoofdwegennet al een rol, omdat daardoor
locaties in het land gemiddeld sneller bereikbaar
zijn. De extra impuls van een gunstige ligging aan
het hoofdwegennet op regionaal niveau bestaat
eruit dat sprake is van een concurrentievoordeel
ten opzichte van andere gemeenten in de omgeving.
De ligging aan het hoofdwegennet is bepaald door
de gemiddelde rijtijd van de bedrijvigheid in een
gemeente tot de dichtstbijzijnde aansluiting op het
hoofdwegennet als index uit te drukken van die rijtijd
in gemeenten binnen een straal van dertig kilometer
van de gemeente (als potentiaalscore, met een met de
afstand afnemende bijdrage aan de score).
Participatie (beroepsbevolking)

Demografische vitaliteit
Het relatief geboortecijfer is het aantal geboorten per
hoofd van de bevolking
Het relatief sterftecijfer is het aantal overledenen per
hoofd van de bevolking.
Het migratiesaldo is berekend als de inkomende migratie
minus de uitgaande migratie als percentage van het
aantal inwoners (totaal?). Het gaat om de binnenlandse
migratie (herkomst en bestemming vallen binnen
Nederland). Het gaat hier alleen om binnenlandse
migratie. Daarbij is een onderscheid gemaakt naar
leeftijd en naar afstand van de verhuizing. Boven
een afstand van 35 kilometer vinden verhuizingen
overwegend plaats om redenen als werk en studie.
Onder die afstand gaat het veelal om woonredenen
(een aantrekkelijker woning en/of woonomgeving) of
om veranderingen in huishoudtype (bijvoorbeeld gaan
samenwonen of juist scheiden). In alle gevallen gaat
het om het gemiddelde over de periode 2013/2017.
Brede welvaart

De netto participatiegraad is het aantal werkende
inwoners van een gemeente als percentage van
het aantal inwoners van 15-74 jaar (volgens EUrichtlijnen wordt dit beschouwd als de ‘potentiële
beroepsbevolking’). Deze is bepaald naar geslacht,
leeftijd, etniciteit en opleidingsniveau.
Voor het werkloosheidspercentage is de definitie van
het CBS gebruikt (in lijn met de richtlijnen van de
EU). Ook hier is weer een onderscheid gemaakt naar
persoonskenmerken.
De potentiaal beroepen is bepaald als het aantal
werkzame inwoners per inwoner van 15-74 jaar in de
omgeving. Voor beroepen op laag niveau is daartoe
www.bureaulouter.nl

Bij dit thema wordt de arbeidsmarkt beschouwd
vanuit het perspectief van bedrijven en instellingen.
Er zijn twee typen indicatoren.
De bruto participatiegraad (met een onderscheid naar drie
opleidingsniveaus) is bepaald als de beroepsbevolking
(werkenden en degenen die actief zoeken naar werk)
als percentage van het aantal inwoners van 15-74 jaar.
Dit is berekend als potentiaalscore, met voor laag,
middelbaar en hoog opgeleiden respectievelijk een
maximale afstand van 15, 20 en 30 kilometer.
De aansluiting onderwijs is berekend als de ratio van
het totaal aantal studenten in het mbo, hbo en wo
(naar woonplaats van de studenten) en het aantal
arbeidsplaatsen. Dit is berekend als potentiaalscore
(met een maximum van 30 kilometer). De studenten
en arbeidsplaatsen zijn daarbij onderverdeeld naar
materiaalgeoriënteerde, informatiegeoriënteerde en
personengeoriën-teerde activiteiten.

De indicatoren inkomen per inwoner, inkomen per
huishouden, hoog vermogen, WOZ-waarde woningen en
verkoopprijzen woningen hangen samen met ‘materiële
welvaart’. Daarnaast heeft Bureau Louter een
vertaling gemaakt naar het gemeentelijke niveau
van het begrip ‘brede welvaart’. Daarbij zijn naast
materiële welvaart tevens de thema’s gezondheid,
milieu, saamhorigheid bevolking, woongenot, baankansen,
veiligheid & weinig overlast en natuur onderscheiden. In
de tabel ‘Thema’s en indicatoren voor brede welvaart’
staan de indicatoren waar de diverse thema’s uit zijn
opgebouwd.

peter@bureaulouter.nl

tel. 015-2682556

31

Bureau Louter
Tabel

Bijlage technische toelichting

Thema’s en indicatoren voor brede welvaart

Thema

Indicator

Welvaart

Besteedbaar inkomen per inwoner
Inkomen per huishouden
Vermogen per inwoner
WOZ-waarde woningen
Verkoopprijzen woningen
Gezondheid
Gemiddelde levensverwachting
% personen zonder overgewicht
% personen met voldoende beweging
% niet-rokers
% sporters
Ervaren gezondheid
% personen zonder langdurige ziekte
Milieu
Score ecologisch kapitaal Telos
Weinig luchtverontreiniging
Saamhorigheid bevolking % Vrijwilligers
Opkomstpercentage TK 2017
Saamhorigheid bevolking
Tevreden bevolkingssamenstelling
Woongenot
Kwaliteit gebouwde omgeving
Woonaantrekkelijkheid
Tevredenheid met huidige woning
Tevredenheid met woonomgeving
Staat van onderhoud woningen
Aantrekkelijke bebouwing in buurt
Kansen op werk
Netto participatiegraad
Percentage WW’ers
Percentage bijstandsgerechtigden
Veiligheid en weinig
Weinig misdaad
overlast
Weinig overlast
Natuur
Weinig overlast geluid
Weinig overlast stank
Kwaliteit natuurlijke omgeving
Toelichting: ‘BL’ is Bureau Louter
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Toelichting (indien relevant)
Bron: CBS
Met correctie voor type huishouden
Gemiddelde 2015, 2016 en 2017

Gecorrigeerd voor leeftijd door BL
Gecorrigeerd voor leeftijd door BL
Samengestelde indicator. Bron: Telos
Bron: RIVM, bewerking BL
Samengestelde indicator door BL
Uit grote enquête CBS
Samengestelde indicator door BL
Samengestelde indicator door BL
Uit grote enquête CBS
Uit grote enquête CBS
Uit grote enquête CBS
Uit grote enquête CBS
Vanaf 25 jaar
Samengestelde indicator door BL
Samengestelde indicator door BL
Uit grote enquête CBS
Uit grote enquête CBS
Samengestelde indicator door BL
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Woonaantrekkelijkheidsscan

TOELICHTING
Zoetermeer is vergeleken met een groep van zes
benchmarkgemeenten, namelijk de voormalige
groeikernen Capelle aan den IJssel, Nissewaard,
Nieuwegein, Purmerend, Almere en Lelystad.
Daarnaast is Zoetermeer vergeleken met gemeenten
in de ‘relevante regio’, die is afgebakend op basis
van verhuisbewegingen tussen gemeenten. Deze
regio bestaat uit Leidschendam-Voorburg, PijnackerNootdorp, Lansingerland, Den Haag, Rijswijk, Delft,
Zoeterwoude en Alphen aan den Rijn.
De posities voor de verschillende indicatoren zijn
bepaald binnen de ranglijst van 351 gemeenten in
Nederland en binnen een ranglijst van 162 gemeenten
(gemeenten die in stadsgewesten liggen, maar niet
zelf als kernstad fungeren) volgens de gebiedsindeling
van Bureau Louter.
In bijlage I staat een toelichting bij de methodiek.
Toelichting bij de figuren
Er is steeds gebruik gemaakt van zogenaamde z-scores.
Hierdoor zijn alle indicatoren onderling vergelijkbaar.
Bij z-scores is het gemiddelde over alle gemeenten
altijd gelijk aan 0. De kans op een score hoger dan 1 is
ongeveer 15%, de kans op een score lager dan -1 ook.
Een kans op een score hoger dan 2 is ongeveer 2.5%,
de kans op een score lager dan -2 ook (zie de bijlage).

Achtereenvolgens
staan
in
de
woonaantrekkelijkheidscan voor Zoetermeer de
volgende figuren:
•
Figuur 1 Totaalscore woonaantrekkelijkheid:
de score en positie binnen de ranglijst van 351
gemeenten van Zoetermeer, de individuele
benchmarkgemeenten en de individuele gemeenten
in de relevante regio.
•
Figuur
2
Woonaantrekkelijkheidsweb:
de scores op zes ‘rubrieken’ voor Zoetermeer, het
gemiddelde voor de benchmarkgemeenten en het
gemiddelde voor de relevante regio, inclusief de
positie van Zoetermeer.
•
Figuur 3 Scores 11 rubrieken: de scores op 11
rubrieken voor Zoetermeer, de benchmarkgemeenten
en de relevante regio, met de positie van Zoetermeer
in de ranglijst van alle Nederlandse gemeenten en in
de ranglijst van de suburbane gemeenten.
•
Figuur 4 Scores 18 kenmerken: de scores op 18
kenmerken voor Zoetermeer, de benchmarkgemeenten
en de relevante regio, met de positie van Zoetermeer
in de ranglijst van alle Nederlandse gemeenten en in
de ranglijst van de suburbane gemeenten.
•
Figuur 5 Scores 39 indicatoren: dezelfde
gegevens als in figuur 4 maar dan voor 39
indicatoren.
•
Figuur 6 Scores subindicatoren: de positie die
een gebied inneemt in de ranglijst van 351 gemeenten,
onderscheiden naar zeven klassen. Hier is gekozen voor
een vergelijking met de zes benchmarkgemeenten.
Voor die zes benchmarkgemeenten is de gemiddelde
score vertaald naar de positie die zou worden
ingenomen in de ranglijst van 351 gemeenten
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De woonaantrekkelijkheid van gemeenten wordt
door Bureau Louter jaarlijks onderzocht in opdracht
van Elsevier Weekblad. In totaal zijn er 97 indicatoren
onderscheiden die iets zeggen over verschillende
aspecten van de woonaantrekkelijkheid. Ieder
individu zal die aspecten anders wegen. Waar de
één een omgeving als de Grachtengordel als ‘ídeaal’
beschouwt, geldt dat voor een ander voor het Friese
platteland.
Om te bepalen welke gewichten mensen
toekennen aan de verschillende aspecten van de
woonaantrekkelijkheid is gebruik gemaakt van een
grote enquête (meer dan 6.500 respondenten). Wanneer
van die gewichtensets het gemiddelde wordt genomen
en daarmee de scores op de indicatoren worden
gewogen, resulteert de woonaantrekkelijkheid van
gemeenten volgens de ‘gemiddelde Nederlander’. De
ranglijst is daarop gebaseerd, maar wanneer andere
gewichten worden toegekend ontstaat een ander
eindresultaat. Dit soort inzichten is bijvoorbeeld van
belang om na te gaan op welk type ‘doelgroepen’
Zoetermeer zich zou kunnen richten. In de technische
bijlage van de woonaantrekkelijkheidscan (zie de
‘Statistische bijlage’) is uitvoerig aangegeven hoe de
verschillende indicatoren zijn gemeten.
Uit een vergelijking van Zoetermeer met de
benchmarkgemeenten en de relevante woonregio
(zie figuur 1 van de woonaantrekkelijkheidscan in de
Statistische bijlage) blijkt dat de woonaantrekkelijkheid
in Zoetermeer volgens ‘de gemiddelde Nederlander’
het laagst is van alle gemeenten in de relevante regio,
maar binnen de benchmarkgroep ongeveer gemiddeld
scoort. De uitsplitsing naar zeven brede rubrieken
leert dat Zoetermeer drie maal in de top-100 scoort,
namelijk voor ‘plusvoorzieningen’, zoals luxe winkels,
horeca en cultuur (waarbij men mede profiteert van
het aanbod in nabijgelegen steden als Den Haag, Delft,
Leiden en Rotterdam), lokale bereikbaarheid (per auto
en openbaar vervoer) en natuurlijke omgeving. Voor
personen die dergelijke elementen zoeken binnen
hun woonomgeving levert Zoetermeer een ruim
bovengemiddelde woonaantrekkelijkheid. Daarbij
moet wel worden opgemerkt dat ook ‘concurrenten’
in de relevante woonregio hoog scoren op die drie
rubrieken (nog hoger op plusvoorzieningen, wat lager
op natuurlijke omgeving). Wat lager scoort Zoetermeer
op basisvoorzieningen (ook lager dan de relevante
regio en de benchmarkgemeenten). De reden dat
Zoetermeer vrij laag staat op de totale ranglijst zijn de
matige scores op rust & ruimte, harmonieuze omgeving
en gebouwde omgeving. Op rust & ruimte scoort de
relevante regio overigens nog lager en op harmonieuze
omgeving scoren de benchmarkgemeenten juist
lager. Onder harmonieuze omgeving vallen aspecten
als ‘saamhorigheid’ onder bewoners, weinig overlast
en veiligheid. Voor voormalige groeikernen zijn lage
scores op die rubriek gangbaar. Zoetermeer wijkt
daarin dus niet af van ‘soortgenoten’. Zoetermeer
scoort zeer laag op ‘gebouwde omgeving’. In iets
tel. 015-2682556
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mindere mate geldt dat ook voor de benchmark. Het
gaat hierbij om historische bebouwing in de omgeving
(gunstig in binnensteden als Delft en Leiden) en
aantrekkelijke, ruime bebouwing (gunstig in veel
landelijke gemeenten buiten de Randstad).
Vergeleken met de relevante woonregio presteert
Zoetermeer beter op natuurlijke omgeving en
rust & ruimte en minder goed op harmonieuze
omgeving,
bereikbaarheid,
basisvoorzieningen,
plusvoorzieningen en gebouwde omgeving. In de
‘strijd’ om inwoners binnen de regio vormt het
relatief gunstige groen-blauwe karakter (parken
respectievelijk water) een sterk punt, maar blijft het
aanbod van voorzieningen achter bij plaatsen als Den
Haag en Delft en hun directe omgeving. De sterke en
zwakke punten in de woonaantrekkelijkheid lijken
voor Zoetermeer opvallend veel op de sterke en zwakke
punten van de benchmarkgroep: Zoetermeer scoort
iets hoger op plusvoorzieningen en harmonieuze
omgeving en wat lager op basisvoorzieningen,
gebouwde omgeving en rust & ruimte.
De figuren 3, 4 en 5 laten verdere details zien van
de aspecten die de woonaantrekkelijkheid bepalen.
Steeds is de positie binnen de ranglijst van 351
gemeenten weergegeven, alsmede binnen de ranglijst
van 162 suburbane gemeenten. Zonder uitputtend te
zijn en zonder in te gaan op de vraag in hoeverre men
met gericht beleid de scores kan beïnvloeden, hierbij
enige opvallende bevindingen:
•
Met
uitzondering
van
vrijetijdsvoorzieningen (wat hogere score
dan de benchmark) blijft Zoetermeer
achter bij de relevante woonregio en
de benchmark (figuur 3) wat betreft
diverse typen voorzieningen. De score
op winkelvoorzieningen is 'slechts'
gemiddeld, maar de benchmarkgemeenten
scoren niet veel hoger. Voor de overige
brede
categorieën
voorzieningen
presteert Zoetermeer overigens wel boven
het gemiddelde van de Nederlandse
gemeenten.
•
Op cultuur en op horeca & luxe winkels
scoort Zoetermeer weliswaar wat lager
dan de relevante regio, maar hoger dan
de benchmark (zie figuur 4). Voor een type
gemeente als Zoetermeer is dit dus een
relatief gunstige score.
•
Zoetermeer scoort hoog op de nabijheid van
water. Dat geldt zowel voor binnenwater
(meren en plassen) als voor de (vergeleken
met grote delen van Nederland) korte
afstand tot het strand.
•
Op verkeersveiligheid scoort Zoetermeer
	�������������������������������������������
Binnen de relevante regio bestaan op harmonieuze omgeving grote verschillen tussen de
stedelijke delen (zoals Den Haag en Delft),
met lage scores en andere, meer landelijke/
suburbane delen, met wat gunstiger scores.
www.bureaulouter.nl
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hoog. Daar staat tegenover dat er
in Zoetermeer meer dan gemiddeld
sprake is van overlast en van misdaad.
Dat geldt overigens ook voor de
benchmarkgemeenten.
De saamhorigheid onder de inwoners is
benedengemiddeld. Dit oordeel is gebaseerd
op de resultaten van de WoON-enquête van
het Ministerie van BZK (met voor Zoetermeer
600 à 700 respondenten), omdat het
vrijwel niet mogelijk is om een concept als
'saamhorigheid' op basis van andere typen
statistieken dan de opinie van inwoners
te meten. De benchmarkgemeenten
scoren hier overigens nog lager op. Het is
blijkbaar karakteristiek voor voormalige
groeikernen.
In figuur 5 staan scores voor nog
specifiekere
aspecten
van
de
woonaantrekkelijkheid. Daaruit blijkt
onder andere dat Zoetermeer weliswaar
niet hoog op de ranglijst staat voor de
totaalscore van de woonaantrekkelijkheid,
maar desalniettemin voor acht indicatoren
in de top-50 staat. Dat geldt bijvoorbeeld
voor het ruime aanbod van kinderopvang
(bso en kdv), voor het aanbod van
bioscopen, voor (zoals al eerder genoemd)
de nabijheid van binnenwater en strand
en voor de verkeersveiligheid. Het groene
karakter van Zoetermeer komt duidelijk
naar voren in een 29e plaats voor parken
en plantsoenen en het rondje haltes via de
RandstadRail vertaalt zich in een 35e plaats
voor de bereikbaarheid via het 'overig
openbaar vervoer'.
Zoetermeer staat overigens ook negen maal
bij de vijftig laagst scorende gemeenten.
Dat geldt voor de nabijheid van bos
(anders dan parken) en natuur, voor de
(gemiddelde) aantrekkelijkheid van de
bebouwing (met name hoogbouw werkt
hier negatief op), voor rust & ruimte en
voor luchtverontreiniging (die, zoals blijkt
uit figuur 2.2, in het algemeen hoog is in de
Randstad, terwijl Zoetermeer bovendien
wordt doorsneden door een zeer drukke
snelweg). Daarnaast scoort Zoetermeer
laag op diverse aspecten die samenhangen
met sociale aspecten.
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Ook uit figuur 5 komt weer de opmerkelijke
gelijkenis met de benchmarkgroep naar voren.
Slechts incidenteel verschillen de scores tussen
Zoetermeer en de benchmarkgroep een punt van
elkaar (en nooit meer). Relatief hoog, vergeleken
met de benchmarkgemeenten, scoort Zoetermeer op
kinderdagverblijven, bioscopen en strand, relatief
laag op het aanbod van middelbaar onderwijs en
luchtverontreiniging.
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Totaalscore woonaantrekkelijkheid
Pos itie (351 gem.)

Leidschendam-Voorburg
Rijswijk
Zoeterwoude
Pijnacker-Nootdorp
Delft
Purmerend
's-Gravenhage
Almere
Lansingerland
Nieuwegein
Alphen aan den Rijn
Zoetermeer
Lelystad
Capelle aan den IJssel
Nissewaard

9
31
59
92
108
209
210
211
229
230
243
284
298
307
335
-3

Figuur 2

0

3

Woonaantrekkelijkheidsweb Zoetermeer
Basisvoorzieningen (127)

Weergegeven zijn de z-scores. Een
hoge score is gunstig.

3
2
1

Gebouwde
omgeving (346)

Plusvoorzieningen (54)

0
-1
-2
-3

Lokale
bereikbaarheid (64)

Natuurlijke
omgeving
(84)

Het gemiddelde voor de 351
gemeenten is 0.
(127) Positie in ranglijst 351
gemeenten
Benchmark:
Nissewaard
Nieuwegein
Capelle a.d. IJssel

Almere
Purmerend
Lelystad

Relevante regio:
Leidschendam-V.
Pijnacker-Nootdorp
Lansingerland
's-Gravenhage

Rijswijk
Delft
Zoeterwoude
Alphen a.d. Rijn

Zoetermeer
Harmonieuze omgeving (300)
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Rust en ruimte (311)

Benchmark
Relevante regio
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Figuur 3
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Scores 11 rubrieken
Positie t.o.v.
351
162
gem. suburbs

63
183
71
121
346
84
312
250
302
311
64

Onderwijsvoorzieningen
Winkelvoorzieningen
Zorgvoorzieningen
Vrijetijdsvoorzieningen
Gebouwde omgeving
Natuurlijke omgeving
Weinig overlast
Veiligheid
Kenmerken bevolking
Rust en ruimte
Bereikbaarheidsvoorzieningen

-3

-2

-1

Zoetermeer

0

1

Benchmark

2

33
87
45
76
158
55
146
131
147
140
35

3

Relevante regio

162 suburbs volgens de gemeentelijke indeling van Bureau Louter. ‘351 gem.’ zijn de 351 gemeenten.

Figuur 4

Scores 18 kenmerken
Positie t.o.v.
351 162
gem. suburbs

Kinderpakket
Winkels (dagelijks)
Lokale zorg
Sport
Gebouwde omgeving
Cultuur
Horeca en luxe winkels
Zorg en onderwijs (hoogwaardig)
Recreatiegebieden
Water
Groen en natuur
Rust en ruimte
Weinig overlast
Weinig misdaad
Verkeersveiligheid
Samenstelling bevolking
Saamhorigheid bewoners
Aansluiting op weg/OV
-3

72
203
103
254
346
82
80
53
138
23
202
311
312
312
24
273
321
64
-2
Zoetermeer

-1

0
Benchmark

1

2

36
99
59
135
158
58
32
34
72
18
103
140
146
151
20
140
153
35

3

Relevante regio

162 suburbs volgens de gemeentelijke indeling van Bureau Louter. ‘351 gem.’ zijn de 351 gemeenten.
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Figuur 5
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Scores 39 indicatoren
Positie t.o.v.
351 162
gemeenten suburbs
124
37
41
80
203
93
170
254
211
71
49
83
232
53
51
82
138
17
47
29
302
274
343
323
340
232
177
316
293
335
280
312
24
328
79
321
123
35
116

Basisonderwijs
Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang
Middelbaar onderwijs
Winkels dagelijkse boodschappen
Huisarts
Tandarts
Sportvoorzieningen
Musea
Theaters/podiumkunsten
Bioscopen
Luxe winkels/ funshoppen
Cafés
Restaurants
Ziekenhuis
Hoger onderwijs
Recreatiegebieden
Binnenwater (meren/plassen)
Strand
Parken en plantsoenen/groen
Bos en natuur
Monumentale bebouwing
Aantrekkelijke bebouwing in omgeving
Luchtverontreiniging
Rust en ruimte
Weinig files
Parkeermogelijkheden
Weinig rommel/bekladding/vernieling
Weinig overlast buren/omwonenden
Weinig overlast jongeren
Weinig overlast geluid/stank
Weinig misdaad
Verkeersveiligheid
Bevolkingssamenstelling
Sociale status woonomgeving
Saamhorigheid bewoners
Bereikbaarheid per trein
Bereikbaarheid overig openbaar vervoer
Bereikbaarheid over de weg
-3

Zoetermeer

-2

-1

Benchmark

0

1

2

58
16
25
42
99
52
97
135
125
48
27
26
112
28
33
56
72
13
31
23
136
137
157
146
158
91
84
150
145
157
130
151
20
157
70
153
62
17
66

3

Relevante regio

162 suburbs volgens de gemeentelijke indeling van Bureau Louter. ‘351 gem.’ zijn de 351 gemeenten.
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Gegevens en methodiek

De scores voor de woonaantrekkelijkheid van
gemeenten en buurten worden bepaald aan de hand
van een groot aantal indicatoren, die hoofdzakelijk
gemeten zijn (registratiegegevens) en gedeeltelijk
zijn ontleend aan een grote enquête van het CBS (de
zogenaamde WOON-enquête). Om de verschillende
indicatoren te ‘wegen’ naar hun relatief belang is
gebruik gemaakt van een grootschalige enquête.
Eerst wordt hier ingegaan op het bepalen van de
gewichten (paragraaf 1.1), vervolgens op de keuze
en berekening van de indicatoren (paragraaf 12).Tot
en met 2016 is een indeling in zeven in plaats van
elf rubrieken gehanteerd. Aangezien de buurtscores
slechts tot en met 2016 zijn bepaald, zijn tevens scores
voor de zeven rubrieken berekend. De koppeling naar
subindicatoren staat in paragraaf 1.3.
1.1

Gewichten

In 2011 is door Bureau Louter een grote enquête
gehouden, waaraan ruim 6.500 mensen (‘de
respondenten’) hebben deelgenomen. Een belangrijke
reden voor het houden van de enquête was het
vaststellen van het relatief belang van de verschillende
aspecten die de woonaantrekkelijkheid bepalen. In
figuur 1.2 staan de ‘gewichten’ op het niveau van elf
rubrieken. De gewichten zijn weer gebundeld naar
drie brede thema’s, namelijk:
•
Voorzieningen (de rode kleuren)
•
Rust en ruimte (de blauwe kleuren)
•
Omgeving (de groene kleuren)

1.2

Indicatoren woonaantrekkelijkheid

Om na te gaan waar in Nederland de
woonaantrekkelijkheid het hoogst is, zijn de 351
gemeenten vergeleken voor elf rubrieken, alle
opgebouwd uit één of meer indicatoren. Die indicatoren
zijn op hun beurt weer opgebouwd uit één of meer
subindicatoren. De gegevens zijn zo actueel mogelijk
en afkomstig van diverse bronnen. Bij vrijwel alle
gebruikte indicatoren heeft door Bureau Louter een
bewerking van basisgegevens plaatsgevonden.
Bij diverse kenmerken is bepaald wat de nabijheid
en de variëteit is. Wordt als voorbeeld basisscholen
genomen, dan is de ‘nabijheid’ de afstand tot de
dichtstbijzijnde basisschool. De ‘variëteit’ is het aantal
basisscholen binnen een relevante omgeving. De
omvang van die relevante omgeving is per indicator
afzonderlijk bepaald aan de hand van de resultaten
van de ten behoeve van dit onderzoek uitgevoerde
enquête. In die enquête werd onder andere gevraagd
wat de omvang is van het gebied waarbinnen een
indicator voor de woonaantrekkelijkheid van belang
wordt geacht. Daarnaast is soms nog een oordeel
gegeven over de kwaliteit. De ‘kwaliteit’ is bepaald
aan de hand van een zeer grote enquête van het CBS
(Woononderzoek Nederland: WOON) waarin naar
allerlei oordelen wordt gevraagd.
Hier volgt eerst een meer algemene, globale,
beschrijving van de elf rubrieken waaruit de
woonaantrekkelijkheid
is
opgebouwd,
nader
onderverdeeld naar indicatoren (par. 1.2.1). Voor
degenen die een nauwkeuriger beeld willen krijgen

Figuur I.1 Gewichten rubrieken voor de ‘gemiddelde Nederlander’

O nderwijs voorz ieningen
W ink elvoorz ieningen
Zorgvoorz ieningen
V rijetijds voorz ieningen
B ereik baarheid
W einig overlas t
V eiligheid
K enm erk en bevolk ing
Rus t en ruim te
G ebouwde om geving
Natuurlijk e om geving

tel. 015-2682556

peter@bureaulouter.nl

www.bureaulouter.nl

40

Bureau Louter

Woonaantrekkelijkheidsscan Zoetermeer 2019

van de gebruikte gegevens, volgt daarna een exacte
beschrijving van alle 97 subindicatoren en de wijze
waarop die berekend zijn (par. 1.2.2).
1.2.1
Algemene
beschrijving
woonaantrekkelijkheid

indicatoren

A.
Thema Voorzieningen
Onder het thema ‘voorzieningen’
rubrieken.
A1

vallen

vijf

Onderwijsvoorzieningen

A4	

Vrijetijdsvoorzieningen

Er is een zestal typen vrijetijdsvoorzieningen
onderscheiden, waarbij steeds de afstand tot
de dichtstbijzijnde voorzieningen, de variëteit/
keuzemogelijkheden binnen een aanvaardbare
afstand en veelal ook de omvang van het aanbod
per inwoner in de omgeving is bepaald. Gegevens
komen van het CBS. De zes typen voorzieningen zijn
sportvoorzieningen (zwembad en sportterreinen),
musea, theaters/podiumkunsten, bioscopen, cafés en
restaurants.

Het aanbod van onderwijs en de mogelijkheden voor
kinderopvang is voor ouders van belang bij de keuze
van hun woonbuurt. Het CBS berekende voor alle
inwoners per gemeente de gemiddelde afstand tot een
basisschool, een kinderdagverblijf en buitenschoolse
opvang en tevens hoeveel keus men heeft binnen een
straal die aanvaardbaar wordt geacht (dit is bepaald
aan de hand van onze enquête). Daarnaast is bepaald
hoe dicht inwoners in de buurt van middelbare
scholen wonen, en daarbij uit minstens twee scholen
kunnen kiezen. Gelet is op de breedte van het
aanbod, van VMBO tot VWO, het aantal scholen in
de omgeving en de omvang. Ook is de afstand tot het
MBO (ROC’s) bepaald. Informatie over het MBO komt
van het Ministerie van OCW. Waar mogelijk zijn
nevenvestigingen van scholen meegenomen. Tenslotte
is de nabijheid van hogescholen en universiteiten
meegewogen. In een tijd waarin een steeds groter deel
van de studenten (in ieder geval in eerste instantie)
thuis blijft wonen, speelt dit in toenemende mate ook
een rol.

A5	

A2

In het algemeen worden twee typen gebouwde
omgeving hoog gewaardeerd, namelijk een sfeervolle
omgeving met veel monumentale gebouwen
(‘historische bebouwing’) en een omgeving met
aantrekkelijke bebouwing wat betreft de omvang
van woningen en het perceeloppervlak. Voor de
historische bebouwing zijn twee indicatoren gebruikt,
namelijk de nabijheid van monumentale gebouwen
(veelal binnensteden) en de hoogst gemeten
ruimtelijke concentratie (binnen een straal van een
vierkante kilometer) van monumentale gebouwen
per gemeente. De basisgegevens zijn afkomstig van
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Of sprake
is van een aantrekkelijke bebouwing is enerzijds
gebaseerd op een samengestelde indicator van een
aantal objectieve gegevens (zoals het percentage
huizen met minstens zes kamers, het gemiddeld
perceeloppervlak van huizen en het gemiddeld
woonoppervlak van huizen en appartementen) en
anderzijds uit de via WOON bepaalde tevredenheid
met de bebouwing in de buurt.

Winkelvoorzieningen

Naast een algemeen oordeel over de tevredenheid van
het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen is,
evenals bij onderwijsvoorzieningen gekeken naar de
nabijheid en verscheidenheid van het winkelaanbod,
met een onderscheid tussen supermarkten en overige
dagelijkse boodschappen. Gegevens komen van het
CBS. Daarnaast is de nabijheid van luxe winkels in de
beoordeling meegewogen.
A3	

Zorgvoorzieningen

Het CBS berekende de nabijheid tot de dichtstbijzijnde
huisarts, huisartsenpost, apotheek en fysiotherapeut
en de variëteit in het aanbod van huisartsen en
fysiotherapeuten. Deze nabijheidstatistieken zijn
aangevuld met het aantal tandartsen per duizend
inwoners, afkomstig van de Nederlandse Maatschappij
tot bevordering der Tandheelkunde. Daarnaast is de
reistijd tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis bepaald.
Een academisch of groot ziekenhuis in de nabijheid
scoort daarbij extra hoog.
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Bereikbaarheid(svoorzieningen)

De bereikbaarheid is bepaald voor de trein, voor overig
openbaar vervoer en over de weg. De bereikbaarheid
per trein is bepaald met CBS-gegevens over de
nabijheid van treinstations en overstapstations. Ook
is vastgesteld welk deel van de bevolking regelmatig
met de trein reist. Wat betreft het overig openbaar
vervoer zijn oordelen van inwoners meegenomen
over het aantal haltes voor overig openbaar vervoer
in de buurt, afkomstig uit WOON. Daarnaast heeft
Bureau Louter een indicator opgesteld voor de
frequentie waarmee gebruik kan worden gemaakt
van het openbaar vervoer. De bereikbaarheid per auto
is gebaseerd op de gemiddelde afstand voor inwoners
tot een oprit naar een snelweg.
B.
Thema Omgeving
Het thema Omgeving bestaat uit twee rubrieken
B1

Gebouwde omgeving
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Natuurlijk omgeving

De kwaliteit van de natuurlijke omgeving is
bepaald aan de hand van vijf elementen. Ten eerste
recreatiemogelijkheden, opgebouwd uit de nabijheid
van terreinen voor dagrecreatie en verblijfsrecreatie
en de omvang daarvan binnen een aanvaardbare
reisafstand). Daar waar recreatiemogelijkheden zijn,
is veelal sprake van een aantrekkelijke natuurlijke
omgeving. Gegevens komen van het CBS. Ten tweede
is door Bureau Louter een maat opgesteld voor de
nabijheid van binnenwater. Daarin zijn meegewogen
de nabijheid van (al dan niet recreatieve) plassen en
meren, rivieren, overig binnenwater, randmeren
(Veerse Meer, Veluwemeer) en grote meren (IJsselmeer,
Zeeuwse wateren). Ten derde is rekening gehouden met
de nabijheid van strand en duinen (de Noordzeekust).
Ten vierde is rekening gehouden met de afstand tot,
de variëteit in en het oordeel (via WOON) over lokaal
groen (parken en plantsoenen). Daarmee wordt onder
andere ook recht gedaan aan stedelijk groen. Ten
vijfde is een indicator opgesteld voor de nabijheid en
kwaliteit van bos en natuur. Naast afstandsmaten (via
het CBS) zijn hier ook andere indicatoren gebruikt.
Het Planbureau voor de Leefomgeving berekende per
gemeente een rapportcijfer voor de ‘beleving’ van
het landschap. Dat gebeurde op basis van onderzoek
van Alterra, onderdeel van het kennisinstituut
Wageningen University & Research Centre. Dit
rapportcijfer is samengesteld uit de aanwezigheid
van positieve en negatieve landschapskenmerken en
beoordeling hiervan door de inwoners. Ook is bepaald
of sprake is van een heuvelachtige omgeving en
hoeveel natuurgebieden er binnen een aanvaardbare
afstand liggen. Dit jaar is voor het eerst ook een door
de Rijksuniversiteit Groningen opgestelde indicator
gebruikt die, op basis van opinies van 9 duizend
inwoners van Nederland een oordeel velt over de
aantrekkelijkheid van natuur in de omgeving (de
zogenaamde Greenmapper).
C.
Thema Rust en ruimte
Het thema Rust en ruimte bestaat uit vier rubrieken
C1

Weinig overlast

De scores op deze rubriek zijn voornamelijk
gebaseerd op oordelen van inwoners (via WOON) over
aspecten als rommel/vernieling, overlast van buren
en omwonenden, overlast van jongeren en overlast
door geluid en/of stank/stof/vuil. Dit is aangevuld met
CBS-gegevens over geregistreerde vernielingen en
drugsmisdrijven.
C2

van vermogensdelicten en geweldsmisdrijven per
duizend inwoners. Deze informatie komt van het
CBS en is aangevuld met oordelen uit WOON over
angst om te worden beroofd of lastiggevallen. Wat
betreft verkeersveiligheid is gebruik gemaakt van
oordelen over verkeersveiligheid uit WOON. Deze
subjectieve gegevens zijn aangevuld met het feitelijke
aantal verkeersdoden en het geregistreerde aantal
ziekenhuisgewonden per duizend inwoners. Deze
gegevens komen van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu.
C3	

Kenmerken bevolking

Bij kenmerken van de bevolking gaat het om de
bevolkingssamenstelling, de sociale status van de
woonomgeving en de saamhorigheid onder inwoners
van een buurt. De samenstelling van de bevolking is
bepaald door het percentage uitkeringsontvangers
ten opzichte van dat in de regio, aangevuld met
het oordeel over de bevolkingssamenstelling in een
buurt uit WOON. De sociale status van een buurt is
gebaseerd op het aantal huishoudens met een hoog
inkomen en op het gemiddeld inkomen ten opzichte
van de regio. Gegevens over uitkeringen en inkomens
komen van het CBS. Saamhorigheid is voornamelijk
gebaseerd op oordelen uit WOON over aspecten als
de mate waarin men met elkaar omgaat, of men vindt
dat sprake is van een prettige buurt en of men zich
verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van de
buurt. Dit is aangevuld met gegevens over het deel
van de bevolking dat werkt als vrijwilliger.
C4	

Rust en ruimte

Of sprake is van rust en ruimte is op verschillende
ruimtelijke
schaalniveaus
bepaald.
De
bevolkingsdichtheid op buurt-, gemeente- en
regionaal niveau vormt een eerste indicator voor
rust en ruimte. Een lage dichtheid is gunstig. Ook
het ontbreken van files wordt positief beoordeeld.
De VerkeersInformatieDienst bepaalt de filedruk
door het aantal kilometers te vermenigvuldigen met
de duur van de file. Uit WOON komen oordelen over
de mate waarin men hinder ondervindt van verkeer.
Uit het WOON komen tenslotte ook oordelen over
parkeergelegenheid in de buurt. Daar waar ruimte
is, zijn de parkeermogelijkheden veelal ook beter.
Tenslotte wordt weinig luchtverontreiniging als
positief beschouwd.
1.2.2
Specifieke
beschrijving
woonaantrekkelijkheid

indicatoren

Veiligheid

Enerzijds heeft dit betrekking op (het ontbreken
van) misdaad, anderzijds op de verkeersveiligheid.
Het oordeel over het misdaadniveau in een
gemeente is gebaseerd op het aantal aangiften
tel. 015-2682556
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In tabel 1.1 staan de onderscheiden subindicatoren,
gebundeld naar thema en rubriek (met daarbinnen
nog indicatoren). Er zijn drie typen bronnen:
•
CBS WOON. De resultaten uit de WOONenquêtes van 2015 en 2018 zijn gebundeld.
www.bureaulouter.nl

42

Bureau Louter

•

•

Woonaantrekkelijkheidsscan Zoetermeer 2019

WOON is een nationale enquête,
met ongeveer 70.000 respondenten
per jaar. Dit vormde de basis voor
kwalitatieve oordelen over enkele typen
voorzieningen, over bereikbaarheid,
over de gebouwde omgeving en oordelen
over aspecten die samenhangen met
hinder/overlast en het sociaal klimaat.
In de WOON-enquête wordt gevraagd
om op een drie- of vijfpuntsschaal een
oordeel te geven. Door Bureau Louter is
dat omgerekend naar een gemiddelde
score per gemeente.
CBS Buurt. Deze gegevensbron levert
informatie op buurtniveau (totaal meer
dan 12 duizend buurten) over aspecten
die samenhangen met de nabijheid
en variëteit van voorzieningen en
over bereikbaarheid. De ‘nabijheid’
is de afstand tot de dichtstbijzijnde
voorziening
(bijvoorbeeld
een
basisschool), de ‘variëteit’ is het aantal
voorzieningen van een bepaald type
binnen een gegeven afstand (bijvoorbeeld
het aantal basisscholen binnen een
kilometer). Het CBS berekent dat voor
verschillende afstandsbegrenzingen. Op
grond van de resultaten van de enquête
(met 6.500 respondenten) voor de
afstand waarover verschillende aspecten
van de woonaantrekkelijkheid van
belang zijn, is daarvoor een gewogen
totaalscore berekend. Buurtscores zijn
door Bureau Louter omgerekend naar
gemeentescores.
Specifieke bronnen. Daarbij zijn door
Bureau Louter specifieke berekeningen
gemaakt, soms door combinatie van
verschillende gegevensbronnen. Per
rubriek wordt na tabel 1.1 aangegeven
hoe de subindicatoren zijn berekend.

groter dan de afstand van Gorinchem tot Rotterdam
en Utrecht.
Per rubriek worden nu de indicatoren met specifieke
bronnen/berekeningen besproken.
1
Onderwijsvoorzieningen
Nabijheid middelbaar onderwijs: beoordeeld is hoe
dicht inwoners in de buurt van middelbare
scholen wonen, en daarbij uit minstens twee
scholen kunnen kiezen. Dat is gedaan voor elk
van vier niveaus: VWO, HAVO, VMVO TL, overig
VMBO. Hetzelfde is gedaan met betrekking tot
MBO-instellingen (ROC’s), vervolgens is van
beide scores het gewogen gemiddelde genomen
met als gewicht 2/3 (voortgezet onderwijs)
resp. 1/3 (MBO), omdat ongeveer de helft van
degenen die voortgezet onderwijs hebben
afgerond naar het MBO gaat.
Nabijheid hoger onderwijs: het aantal studenten
bij HBO- en WO-instellingen met een met de
afstand tot een gemeente afnemende bijdrage
(gebaseerd op informatie uit onze enquête).
Deze potentiaalscore wordt bepaald per
inwoner.
2
Winkelvoorzieningen
Nabijheid winkels: het aantal arbeidsplaatsen per
inwoner in de totale detailhandel, exclusief
‘luxe detailhandel’. Gebruik is gemaakt van
een afstandsvervalfunctie die is gebaseerd op
informatie uit onze enquête.
Nabijheid luxe detailhandel: Het aantal arbeidsplaatsen
in luxe detailhandel (op basis van een door
Bureau Louter vastgestelde selectie) per
inwoner. Daarbij is een afstandsvervalfunctie
toegepast die is gebaseerd op de resultaten uit
onze enquête.

Invloed buitenland
Per indicator is beoordeeld of het buitenland
bijdraagt aan de score van een subindicator door eerst
te bepalen voor welke indicatoren het buitenland
een rol zou kunnen spelen, om vervolgens te kijken
naar de afstandsgevoeligheid per indicator aan de
hand van de enquête onder 6.500 respondenten.
Via literatuurstudie is daarna bepaald voor welke
indicatoren de grens een extra ‘remmend’ effect
heeft en voor welke niet. Vervolgens zijn relevante
indicatoren herberekend inclusief het effect van het
buitenland. Voor een gemeente als Vaals zorgt het
‘buitenlandeffect’ voor een aanzienlijke stijging op
de ranglijst, vooral als gevolg van de nabijheid van
Aachen. Ook voor andere gemeenten aan de grens
heeft het buitenland effect, maar in mindere mate dan
voor Vaals. Voor een gemeente als Hulst is de afstand
over de weg tot Antwerpen en Gent bijvoorbeeld
tel. 015-2682556
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Tabel I.1 Drie thema’s, elf rubrieken, 39 indicatoren en 97 subindicatoren
Thema’s/ rubrieken
Voorzieningen

Onderwijsvoorzieningen

Indicator

Subindicator

Bron

Basisonderwijs

Afstand basisschool
Variëteit basisscholen
Afstand kinderdagverblijf
Variëteit kinderdagverblijven
Afstand buitenschoolse opvang
Variëteit buitenschoolse opvang
Nabijheid middelbaar onderwijs
Nabijheid hoger onderwijs
Tevredenheid winkels
Afstand supermarkt
Variëteit supermarkten
Afstand overige winkels
Variëteit overige winkels
Nabijheid winkels
Nabijheid luxe detailhandel
Afstand huisarts
Variëteit huisartsen
Afstand huisartsenpost
Afstand apotheek
Afstand fysiotherapeut
Variëteit fysiotherapeuten
Variëteit tandartsen
Nabijheid medische zorg
Afstand zwembad
Afstand sportterreinen
Variëteit sportterreinen
Afstand musea
Variëteit musea
Nabijheid musea
Afstand podiumkunsten
Variëteit podiumkunsten
Nabijheid podiumkunsten
Afstand bioscoop
Variëteit bioscoop
Afstand café
Variëteit cafés
Nabijheid cafés
Afstand restaurants
Variëteit restaurants
Nabijheid restaurants
Afstand tot treinstation
Afstand tot overstapstation
Bereikbaarheid per trein
Tevredenheid openbaar vervoer
Frequentie openbaar vervoer
Ligging aan wegennet

CSB Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
Specifiek
CBS WOON
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
Specifiek
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
Specifiek
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
CBS WOON
Specifiek
Specifiek

Nabijheid binnenstad
Monumentale gebouwen
Aantrekkelijke, ruime bebouwing

Specifiek
Specifiek
Specifiek

Afstand dagrecreatief terrein
Afstand verblijfsrecreatief terrein
Nabijheid recreatieterreinen
Nabijheid binnenwater
Afstand strand
Kwaliteit groen in de buurt
Afstand parken en plantsoenen
Variëteit parken en plantsoenen
Afstand bos
Afstand droog natuurlijk terrein
Afstand nat natuurlijk terrein
Variëteit natuur
Kwaliteit natuur
Aantrekkelijke natuur
Heuvellandschap

CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
Specifiek
Specifiek
CBS WOON
CBS Buurt
Specifiek
CBS Buurt
CBS Buurt
CBS Buurt
Specifiek
Specifiek
Specifiek
Specifiek

Weinig bekladding
Weinig vernieling
Weinig rommel
Weinig hondenpoep
Weinig gemeten vernieling
Weinig overlast buren
Weinig overlast omwonenden
Weinig gemeten drugsmisdrijven
Weinig overlast jongeren
Weinig geluidsoverlast
Weinig stank, stof, vuil
Weinig angstgevoelens
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig vermogensdelicten
Veilige verkeerssituatie
Weinig doden/gewonden verkeer

CBS WOON
CBS WOON
CBS WOON
CBS WOON
Specifiek
CBS WOON
CBS WOON
Specifiek
CBS WOON
CBS WOON
CBS WOON
CBS WOON
Specifiek
Specifiek
CBS WOON
Specifiek

Kinderdagverblijf
Buitenschoolse opvang

Winkelvoorzieningen

Middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs
Winkels dagelijkse boodschappen

Zorgvoorzieningen

Luxe winkels/ funshoppen
Huisarts

Vrijetijdsvoorzieningen

Tandarts
Ziekenhuis
Sportvoorzieningen
Musea
Theaters/podiumkunsten
Bioscopen
Cafés
Restaurants

Bereikbaarheidsvoorzieningen

Bereikbaarheid per trein
Bereikbaarheid overig OV
Bereikbaarheid over de weg

Omgeving
Gebouwde omgeving

Historische bebouwing
Aantrekkelijke, ruime bebouwing

Natuurlijke omgeving

Recreatiegebieden

Binnenwater (meren/plassen)
Strand
Parken en plantsoenen/groen

Bos en natuur

Rust en ruimte
Weinig overlast

Weinig rommel/vernieling

Weinig overlast buren/omwonenden

Weinig overlast jongeren
Weinig overlast geluid/stank
Veiligheid

Weinig misdaad

Verkeersveiligheid
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Thema’s/ rubrieken

Indicator

Subindicator

Bron

Kenmerken bevolking

Tevredenheid met bevolkingssamenstelling

Tevredenheid met bevolkingssamenstelling
% uitkeringen t.o.v. regio
% inkomen in bovenste 20%
Gemiddeld inkomen t.o.v. regio
Veel contact met buren
Veel contact met buurtbewoners
Verantw. voor leefbaarheid
Prettig met elkaar omgaan
Gezellige buurt
Mensen kennen elkaar
% vrijwilligers
Rust en ruimte
Filedruk
Weinig last van verkeer
Tevredenheid parkeergelegenheid
Luchtverontreiniging

CBS WOON
Specifiek
Specifiek
Specifiek
CBS WOON
CBS WOON
CBS WOON
CBS WOON
CBS WOON
CBS WOON
Specifiek
Specifiek
Specifiek
CBS WOON
CBS WOON
Specifiek

Sociale status woonomgeving
Saamhorigheid bewoners

Rust en ruimte

Rust en ruimte
Weinig files
Parkeermogelijkheden
Luchtverontreiniging

3	
Zorgvoorzieningen
Variëteit tandartsen: het aantal tandartsen in de
gemeente, berekend per inwoner. De bijdrage
neemt af naarmate de afstand groter is.
Deze afstandsvervalfunctie is gebaseerd op
resultaten van onze enquête.
Nabijheid medische zorg: Onderscheiden zijn vier
typen ziekenhuizen, namelijk een ‘hiërarchie’
van laag naar hoog van respectievelijk
buitenpoliklinieken, ‘kleine’ ziekenhuizen
(minder dan 500 bedden), ‘grote’ ziekenhuizen
(minstens 500 bedden) en academische
ziekenhuizen. Per type ziekenhuis is de rijtijd
tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis van dat
type bepaald. Wanneer een ziekenhuis dat
hoger scoort in de hiërarchie dichterbij ligt
dan een ziekenhuis dat lager scoort in de
hiërarchie, geldt voor dat ziekenhuis van
lagere hiërarchie de rijtijd van het ziekenhuis
dat hoger staat in de hiërarchie. Dus dan
geldt dat, wanneer van alle ziekenhuizen een
academisch ziekenhuis het dichtstbijzijnde
ziekenhuis is, die rijtijd ook geldt voor grote
ziekenhuizen en kleine ziekenhuizen. Als
een groot ziekenhuis dichterbij ligt dan klein
ziekenhuis (maar tevens dichterbij dan een
academisch ziekenhuis), geldt de rijtijd tot
het grote ziekenhuis ook voor het kleine
ziekenhuis, maar is die rijtijd lager dan tot
het academisch ziekenhuis, enzovoorts.
Alle berekeningen zijn uitgevoerd op het
niveau van viercijferige postcodegebieden
en vervolgens zijn totaalscores per gemeente
bepaald. De totaalscore is bepaald als een
gewogen score, met als gewichten voor
de buitenpolikliniek, het kleine, grote en
academische ziekenhuis respectievelijk 1/9,
2/9, 1/3 en 1/3. Bij de berekeningen zijn ook
ziekenhuizen in het buitenland (België en
Duitsland) meegewogen. De scores voor
gemeenten in grensregio’s worden daardoor
hoger.
4	
Vrijetijdsvoorzieningen
Variëteit sportterreinen: het gemiddelde van het
oppervlak sportterrein gedeeld door het
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totaal landoppervlak en van het oppervlak
sportterrein per inwoner. Daarbij is gebruik
gemaakt van een afstandsvervalfunctie, die is
gebaseerd op vragen daarover in onze enquête.
De bron is de CBS Bodemstatistiek.
Nabijheid musea: hiervoor is het aantal arbeidsplaatsen
bij musea per inwoner berekend. Informatie
uit onze enquête over de afstand waarbinnen
men musea beschikbaar zou willen hebben,
fungeerden als basis voor het bepalen van een
afstandsvervalfunctie, waardoor ook musea
in de omgeving (buiten de eigen gemeente)
meewegen bij het bepalen van de totaalscore.
Nabijheid
podiumkunsten:
berekeningswijze
gelijk aan ‘Nabijheid musea’, maar dan voor
podiumkunsten
Nabijheid cafés: berekeningswijze gelijk aan
‘Nabijheid musea’, maar dan voor cafés.
Nabijheid restaurants: berekeningswijze gelijk aan
‘Nabijheid musea’, maar dan voor restaurants.
5	
Bereikbaarheidsvoorzieningen
Bereikbaarheid per trein: Het is complex om een
goede indicator voor de bereikbaarheid per trein vast
te stellen. Hier is gekozen voor een samengestelde
indicator, die per gemeente bestaat uit de volgende
bestanddelen:
•
De gemiddelde afstand tot het
dichtstbijzijnde
NS-station
voor
inwoners in een gemeente
•
De gemiddelde afstand tot het
dichtstbijzijnde
IC-station
voor
inwoners in een gemeente
•
Het percentage van de inwoners van
een gemeente dat voor reizen over
meer dan dertig kilometer gebruik
maakt van de trein
•
Idem, maar dan exclusief reizen om
studieredenen
Frequentie openbaar vervoer: Aan de hand van
OpenSource data is door Bureau Louter per
openbaar vervoerhalte het aantal maal bepaald
dat bussen, trams of metro's stoppen per
etmaal. Alle haltes binnen een aanvaardbare
afstand tellen daarbij mee. Dit is op een zeer
fijnmazig niveau berekend en vervolgens zijn
www.bureaulouter.nl
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totaalscores per gemeente bepaald.
Ligging aan wegennet: Voor de inwoners van een
gemeente is bepaald wat de gemiddelde afstand
is tot de dichtstbijzijnde afslag van een snelweg.
Deze indicator is dus puur lokaal bepaald. Er
is geen rekening gehouden met de nabijheid
over de weg van aspecten als voorzieningen en
banen. Daarmee zou namelijk sprake zijn van
dubbeltellingen met andere (sub)indicatoren
die vallen onder de thema's voorzieningen en
arbeidsmarkt/economie.
6	
Gebouwde omgeving
Historische binnenstad: het aantal Rijksmonumenten
per
vierkante
kilometer,
met
een
afstandsvervalfunctie op basis van de resultaten
uit onze enquête (waarin gevraagd werd naar
de afstand waarover men de aanwezigheid
van een binnenstad van belang acht). De score
is bepaald per buurt en vervolgens via het
aantal inwoners per buurt gewogen opgeteld
tot een gemeentescore. Inwoners profiteren
deels ook van de nabijheid van een historische
binnenstad buiten de eigen gemeente.
Monumentale gebouwen: in hoeverre sprake is van
een ‘historisch centrum’ is bepaald door te
bepalen wat het gebied met een straal van
een kilometer is (waarbij de bijdrage aan de
score recht evenredig afneemt met de afstand)
met de hoogste dichtheid aan monumentale
gebouwen.
Aantrekkelijke, ruime bebouwing. Deze subindicator
is berekend aan de hand van een gewogen
gemiddelde van de volgende aspecten:
•
het
aantal
Rijksmonumenten
en
het aantal beschermde dorps- en
stadsgezichten (met een gewicht van 10)
in een gemeente, gedeeld door de totale
oppervlakte van de woonbebouwing;
•
het aandeel van woningen met zes
kamers of meer in het totaal aantal
woningen;
•
het gemiddeld perceeloppervlak van
grondgebonden huizen (waarbij de
hoogste 10% en de laagste 10% zijn
verwijderd om te corrigeren voor
uitbijters);
•
het gemiddelde van het gemiddeld
aantal vierkante meters woonoppervlak
per grondgebonden huis en het
gemiddeld aantal vierkante meters per
appartement.
7	
Natuurlijke omgeving
Nabijheid recreatieterrein: het gemiddelde van het
oppervlak recreatieterrein gedeeld door het
totaal landoppervlak en van het oppervlak
recreatieterrein per inwoner. Daarbij is gebruik
gemaakt van een afstandsvervalfunctie, die
is gebaseerd op vragen daarover in onze
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enquête. Het oppervlak recreatieterrein is het
gewogen gemiddelde over dagrecreatief en
verblijfsrecreatief terrein, met als gewichten
2 respectievelijk 1. De bron is de CBS
Bodemstatistiek.
Nabijheid binnenwater: een door Bureau Louter
ontwikkelde indicator waarbij de nabijheid
van de volgende typen binnenwater in de
berekeningen is meegenomen: Recreatief
binnenwater, overig binnenwater, het Veerse
Meer en het Randmeer (tussen Flevoland en het
vasteland), de grote rivieren (Rijn, Maas en IJssel)
en enkele watergebieden die geschikt zijn voor
zeilen (IJsselmeer, Haringvliet, Hollands Diep,
Grevelingen, Volkerak en Oosterschelde).
Afstand strand: voor elke buurt is de rijtijd tot het
dichtstbijzijnde strand bepaald. Vervolgens is
daar een waardering aan toegekend via een
afstandsvervalfunctie, die is gebaseerd op
de enquête met 6.500 respondenten, waarin
onder andere naar de afstandsgevoeligheid
van kenmerken van de woonaantrekkelijkheid
werd gevraagd. Aan de hand van een gewogen
intelling (via het aantal inwoners) is vervolgens
een totaalscore per gemeente bepaald.
Variëteit parken en plantsoenen: het oppervlak aan
parken en plantsoenen (uit de Bodemstatistiek)
per inwoner respectievelijk per vierkante
kilometer. Daarbij is het gemiddelde van die twee
scores bepaald. De bijdrage neemt af naarmate
de afstand groter is. Deze afstandsvervalfunctie
is gebaseerd op de resultaten van de enquête
met 6.500 respondenten.
Variëteit natuur: het aandeel bos en open natuurlijk
terrein in het totaal landoppervlak, beide uit
de CBS Bodemstatistiek.
Kwaliteit natuur: rapportcijfer voor de kwaliteit van de
leefomgeving, afkomstig uit het Compendium
voor de Leefomgeving (op basis van onderzoek
van Alterra).
Aantrekkelijke natuur: deze indicator is gebaseerd
op de zogenaamde ‘Greenmapper’. In dit door
de Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelde
instrument is aan bijna 9.000 personen
gevraagd om met een ‘marker’ op een Google
Maps kaart ‘aantrekkelijke natuur’ aan te geven.
Deze punten zijn door de RUG beschikbaar
gesteld voor dit onderzoek. Bureau Louter
heeft nog een correctie doorgevoerd voor de
bevolkingsdichtheid in verschillende delen
van Nederland (mensen zijn beter bekend
met hun directe omgeving, waardoor natuur
in de omgeving van dichtbevolkte gebieden
meer geselecteerd wordt wanneer niet voor
dergelijke nabijheidseffecten gecorrigeerd
wordt).
Heuvellandschap: verschillen in hoogte in de omgeving
zijn bepaald door eerst per buurt de afwijking
van de gemiddelde hoogte in het gebied met een
straal van 5 kilometer rond de buurt te bepalen
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(‘hoogteverschillen’). Vervolgens zijn voor elke
buurt de hoogteverschillen binnen een straal
van 5 kilometer bepaald (met een invloed
die recht evenredig afneemt met de afstand).
Hierdoor kan ook een gebied dat ‘aan de voet’
van heuvellandschap ligt nog van de nabijheid
daarvan profiteren. Scores per gemeente zijn
bepaald door een gewogen intelling (op basis
van het aantal inwoners) over de buurten per
gemeente.
8	
Weinig overlast
Weinig gemeten vernieling: gemiddeld aantal
misdrijven
(vernielingen)
per
inwoner
gedurende de periode 2014-2016 (CBSgegevens)
Weinig gemeten drugsmisdrijven: berekeningswijze
gelijk aan ‘Weinig gemeten vernieling’
9	
Veiligheid
Weinig gemeten geweldsmisdrijven: berekeningswijze
gelijk aan ‘Weinig gemeten vernieling’
Weinig gemeten vermogensdelicten: berekeningswijze
gelijk aan ‘Weinig gemeten vernieling’
Weinig
doden/gewonden
verkeer:
aantal
verkeersslachtoffers per inwoner. Het aantal
verkeersslachtoffers is het gewogen gemiddelde
over het aantal overleden en niet-overleden
slachtoffers met de gewichten 5 respectievelijk
1 (CBS-gegevens)
10
%

kenmerken bevolking
uitkeringen
t.o.v.
regio:
het
aantal
uitkeringsgerechtigden per inwoner van de
gemeente ten opzichte van de omgeving.
Voor de omgeving neemt de invloed van de
gemeenten af naarmate de afstand groter is,
met een maximum van 30 kilometer.
% inkomen in bovenste 20%: percentage inwoners in
een gemeente met een inkomen in de nationale
hoogste 20 procent.
Gemiddeld inkomen t.o.v. regio: inkomen per
inwoner van de gemeente ten opzichte van de
regio. Voor de regio neemt de invloed van de
gemeenten af naarmate de afstand groter is,
met een maximum van 30 kilometer.
% vrijwilligers: in de Enquête BeroepsBevolking van
het CBS wordt gevraagd hoeveel inwoners van
18 jaar of ouder vrijwilligerswerk verrichten.
Het CBS onderscheidt daarbij als typen
vrijwilligerswerk school, jeugd- en buurthuis,
scouting; verzorging of verpleging; sport,
hobby of cultuur; kerk of levensbeschouwing;
vakbond, politie of actiegroep; andere
organisaties. Bepaald is het percentage
vrijwilligers in het aantal inwoners van 18 jaar
of ouder per gemeente.
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11
Rust en ruimte
Rust en ruimte: het gewogen gemiddelde van de
intensiteit van het ruimtegebruik op buurt-,
gemeente- en regionaal niveau. De gewichten
zijn 4/9, 2/9 resp. 1/3 (waarbij die gewichten zijn
gebaseerd op de resultaten uit onze enquête).
De intensiteit ruimtegebruik wordt berekend
als de som van arbeidsplaatsen en inwoners
gedeeld door het totale landoppervlak.
Filedruk: De VerkeersInformatieDienst meet de
filedruk door het aantal kilometers file per
minuut te tellen. De filedruk is bepaald per
gemeente. Vervolgens is voor de inwoners van
een gemeente door Bureau Louter berekend
hoeveel hinder zij ondervinden van files in
omliggende gemeenten binnen een straal
van 20 kilometer, waarbij de bijdrage van die
gemeente recht evenredig afneemt met de
afstand en evenredig is met de oppervlakte van
een gemeente binnen de totale oppervlakte
van alle gemeenten binnen een straal van 20
kilometer.
Luchtverontreiniging: Uit gegevens van het
RIVM is de luchtverontreiniging voor zeer
gedetailleerde gebieden beschikbaar. Op
basis daarvan heeft Bureau Louter de mate
van luchtverontreiniging bepaald op het
niveau van buurten en gemeenten. Omdat
het om de woonaantrekkelijkheid gaat, is
bepalend daarbij is hoeveel mensen hinder
ondervinden van de luchtverontreiniging.
Als bronnen voor luchtverontreiniging
worden beschouwd de stoffen koolmonoxide,
elementaire koolstof, fijnstof, ammoniak,
stikstofdioxide, ozon en zwaveldioxide. Op
basis van literatuuronderzoek is door Bureau
Louter een weging aangebracht naar de mate
waarin de verschillende stoffen bijdragen
aan de hinder die wordt ondervonden van de
luchtverontreiniging.

1.3	

Indeling in zeven rubrieken

Soms is geen gebruik gemaakt van een indeling in
elf rubrieken, maar in zeven rubrieken. In tabel 1.2
is aangegeven welke subindicatoren onder de zeven
rubrieken vallen.
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Tabel I.2 Koppeling subindicatoren naar zeven rubrieken
Subindicator

Rubriek

Subindicator

Rubriek

Afstand basisschool
Variëteit basisscholen
Afstand kinderdagverblijf
Variëteit kinderdagverblijven
Afstand buitenschoolse opvang
Variëteit buitenschoolse opvang
Nabijheid middelbaar onderwijs
Tevredenheid winkels
Afstand supermarkt
Variëteit supermarkten
Afstand overige winkels
Variëteit overige winkels
Nabijheid winkels
Afstand huisarts
Variëteit huisartsen
Afstand huisartsenpost
Afstand apotheek
Afstand fysiotherapeut
Variëteit fysiotherapeuten
Variëteit tandartsen
Afstand zwembad
Afstand sportterreinen
Nabijheid sportterreinen
Nabijheid hoger onderwijs
Nabijheid luxe detailhandel
Nabijheid medische zorg
Afstand musea
Variëteit musea
Nabijheid musea
Afstand podiumkunsten
Variëteit podiumkunsten
Nabijheid podiumkunsten
Afstand bioscoop
Variëteit bioscoop
Afstand café
Variëteit cafés
Nabijheid cafés
Afstand restaurants
Variëteit restaurants
Nabijheid restaurants
Nabijheid binnenstad
Monumentale gebouwen
Aantrekkelijke, ruime bebouwing
Rust en ruimte
Filedruk
Weinig last van verkeer
Tevredenheid parkeergelegenheid
Weinig luchtverontreiniging

Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Plusvoorzieningen
Gebouwde omgeving
Gebouwde omgeving
Gebouwde omgeving
Rust en ruimte
Rust en ruimte
Rust en ruimte
Rust en ruimte
Rust en ruimte

Afstand dagrecreatief terrein
Afstand verblijfsrecreatief terrein
Nabijheid recreatieterreinen
Nabijheid binnenwater
Afstand strand
Kwaliteit groen in de buurt
Afstand parken en plantsoenen
Variëteit parken en plantsoenen
Afstand bos
Afstand droog natuurlijk terrein
Afstand nat natuurlijk terrein
Variëteit natuur
Kwaliteit natuur
Aantrekkelijke natuur
Heuvellandschap
Weinig bekladding
Weinig vernieling
Weinig rommel
Weinig hondenpoep
Weinig gemeten vernieling
Weinig overlast buren
Weinig overlast omwonenden
Weinig gemeten drugsmisdrijven
Weinig overlast jongeren
Weinig geluidsoverlast
Weinig stank, stof, vuil
Weinig angstgevoelens
Weinig geweldsmisdrijven
Weinig vermogensdelicten
Veilige verkeerssituatie
Weinig doden/gewonden verkeer
Bevolkingssamenstelling
% uitkeringen t.o.v. regio
% inkomen in bovenste 20%
Gemiddeld inkomen t.o.v. regio
Veel contact met buren
Veel contact met buurtbewoners
Verantw. voor leefbaarheid
Prettig met elkaar omgaan
Gezellige buurt
Mensen kennen elkaar
% vrijwilligers
Afstand tot treinstation
Afstand tot overstapstation
Bereikbaarheid per trein
Tevredenheid openbaar vervoer
Frequentie openbaar vervoer
Ligging aan wegennet

Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Natuurlijke omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Harmonieuze omgeving
Lokale bereikbaarheid
Lokale bereikbaarheid
Lokale bereikbaarheid
Lokale bereikbaarheid
Lokale bereikbaarheid
Lokale bereikbaarheid
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In het Gelijkenisprofiel zijn in totaal 127 indicatoren
onderscheiden, verdeeld over zes rubrieken:
economie, ruimte & bereikbaarheid, demografie &
wonen, arbeidsmarkt & onderwijs, brede welvaart en
politiek & samenleving. In een bijlage (achterin dit
profiel) is kort aangegeven hoe de diverse indicatoren
zijn berekend.
Sommige van de indicatoren kunnen als ‘gunstig of
ongunstig’ worden beschouwd, andere als ‘neutraal’
(bijvoorbeeld het aantal stemmen op een politieke
partij). Voor vijf rubrieken is een totaalscore bepaald
voor de indicatoren die als gunstig/ongunstig
kunnen worden beschouwd. De rubriek ‘politiek
& samenleving’ bestaat voornamelijk uit ‘neutrale’
indicatoren. In het profiel zijn de scores zodanig
berekend dat een gunstige score (bijvoorbeeld een
lage werkloosheid) wordt weergegeven via een naar
rechts wijzend staafje en een ongunstige score via een
naar links wijzend staafje. Indicatoren waarvoor het
teken is ‘omgedraaid’ zijn rood weergegeven
Indicatoren waarbij sprake is van een als ‘gunstig’ of
‘ongunstig’ te beschouwen score zijn donkergroen
weergegeven, indicatoren waarvan de score als
‘neutraal’ moet worden beschouwd lichtgroen. In
onderstaande tabel zijn de ‘neutrale indicatoren’
cursief weergegeven en indicatoren waarvoor een
hoge score als negatief wordt beoordeeld (en een lage
score als positief) vet.

Veelal is de bron het CBS (met name Statline), soms
gaat het om andere bronnen. Het gaat daarbij soms
om specifiek door Bureau Louter gekochte gegevens.
Vrijwel alle indicatoren zijn tot stand gekomen na
(soms uitvoerige) bewerking door Bureau Louter.
Diverse indicatoren zijn ontwikkeld in eerder
onderzoek van Bureau Louter, bijvoorbeeld in de
jaarlijkse onderzoeken naar Economische Toplocaties
en de Beste Woongemeente die Bureau Louter uitvoert
in opdracht van weekblad Elsevier.
Als ‘benchmarkgemeenten’ zijn geselecteerd de zes
voormalige groeikernen. Tevens is de gemiddelde
score voor de voor een bepaalde rubriek relevante
regio (woonregio of werkregio) in de figuur weergegeven.

In de tabel is per indicator kort toegelicht hoe
deze berekend is. Alle scores zijn omgerekend
in zogenaamde z-scores, waardoor ze onderling
vergelijkbaar zijn. De kans op een score tussen -1 en 1
bedraagt 67% en er is 95% kans op een score tussen -2
en 2 (zie onderstaande figuur).
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In het gelijkenisprofiel worden scores bepaald voor
een zestal rubrieken, namelijk economie, ruimte &
bereikbaarheid, demografie & wonen, arbeidsmarkt
& onderwijs, welvaart & welzijn en politiek &
samenleving. Per rubriek wordt een score bepaald
op basis van een aantal indicatoren. Het doel van
het gelijkenisprofiel is om te bepalen in hoeverre
verschillende gemeenten op elkaar lijken wat betreft
aspecten die samenhangen met de samenleving
in brede zin. Die gelijkenis vormde bijvoorbeeld
één van de criteria om een benchmarkgroep voor
Zoetermeer te vormen. Een ander doel waarvoor het
gelijkenisprofiel kan worden ingezet is het schetsen
van de huidige positie van gemeenten. Wat dat betreft
vertoont het gelijkenisprofiel overeenkomsten
met de vitaliteitscan. Sommige indicatoren uit
het gelijkenisprofiel lijken sterk op indicatoren
uit de vitaliteitscan, maar er zijn ook verschillen
(bijvoorbeeld ‘politiek & samenleving’). Per rubriek
zijn ook totaalscores bepaald. Daarbij tellen alleen de
indicatoren mee waarvoor een beoordeling in de zin
van ‘gunstig’ of ‘ongunstig’ mogelijk is. Voor politiek
& samenleving geldt dat voor slechts twee indicatoren.
Er is daarom geen totaalscore bepaald voor deze
rubriek. De scores voor Zoetermeer zijn vergeleken
met het gemiddelde voor de benchmarkgroep (de
zes voormalige groeikernen) en met het gemiddelde
voor de voor een bepaalde rubriek relevante regio
(woonregio of werkregio).
Op ‘economie’ scoort Zoetermeer een iets lagere
positie dan in het economisch rapport (zie paragraaf
2.2) omdat starters (waarop Zoetermeer hoog scoort)
hier minder zwaar meewegen in de totaalscore en
omdat het aantal zelfstandigen extra is toegevoegd in
het gelijkenisprofiel. Daarop scoort Zoetermeer laag
(informatiegeoriënteerd) tot zeer laag (materiaal- en
personengeoriënteerd). Op ‘ruimte & bereikbaarheid’
scoort Zoetermeer wat lager dan op ‘ligging en
infrastructuur’ uit de vitaliteitscan omdat ruimte in
het gelijkenisprofiel meetelt en Zoetermeer daarop
laag scoort voor de voorraad bedrijventerreinen en
de winkelruimte (overigens hoog op kantoorruimte).
Op die manier zijn er diverse verschillen tussen de
vitaliteitscan en het gelijkenisprofiel aan te wijzen.
‘Demografie en wonen’ vormt een combinatie
van de demografische vitaliteit (waar Zoetermeer
vooralsnog voor de meeste indicatoren gunstig
op scoort) en aspecten die samenhangen met de
woonaantrekkelijkheid (waar Zoetermeer ongunstig
op scoort). ‘Arbeidsmarkt & onderwijs’ vertoont
overeenkomsten (maar ook enige verschillen) met
‘participatie (beroepsbevolking)’ uit de vitaliteitscan
en ook hier resulteert een lage score. Welvaart &
welzijn tenslotte vertoont deels overeenkomsten met
de ‘brede welvaart’ (zie paragraaf 2.1) en deels met de
woonaantrekkelijkheid (zie paragraaf 2.3). Zoals ook
voor die twee concepten geldt, resulteert voor welvaart
& welzijn een lage totaalscore voor Zoetermeer.
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Bij de bespreking van de individuele indicatoren uit
het gelijkenisprofiel zal de aandacht vooral uitgaan
naar indicatoren die nog niet in de vitaliteitscan,
de woonaantrekkelijkheidscan of het profiel brede
welvaart aan de orde zijn geweest:
•
Bij 'economie' was al duidelijk dat Zoetermeer
voor arbeidsplaatsen en toegevoegde waarde
hoger scoort op informatiegeoriënteerde
activiteiten dan op personengeoriënteerde
activiteiten en vooral materiaalgeoriënteerde
activiteiten, dat er veel starters zijn en dat
de arbeidsproductiviteit in alle drie brede
sectoren hoog is. Het aantal zelfstandigen
is bepaald per duizend inwoners van 15-64
jaar (zie ook de technische bijlage bij het
gelijkenisprofiel, waarin voor alle indicatoren
de berekeningswijze staat). Zoetermeer scoort
daarvoor duidelijk benedengemiddeld voor
alle drie brede sectoren. Dat geldt overigens
ook voor de benchmarkgemeenten. Blijkbaar
zijn er in dit type gemeenten relatief weinig
zelfstandigen. Het grote aantal starters
(waaronder veel zelfstandigen) vormt
overigens een aanwijzing dat Zoetermeer de
achterstand op de benchmarkgemeenten aan
het inhalen is.
•
Bij 'ruimte en bereikbaarheid' komen
de indicatoren deels overeen met de
vitaliteitscan. De toegevoegde indicatoren
hebben betrekking op 'ruimte'. Uit een door
Bureau Louter opgestelde indicator blijkt
dat Zoetermeer een zeer hoge ruimtelijke
dichtheid heeft. Dat kan een voor- of na
een nadeel zijn, al naar gelang het type
economische activiteiten. Deze indicator
wordt daarom als 'neutraal' beschouwd. Ook
vergeleken met de benchmarkgemeenten
is de ruimtelijke dichtheid in Zoetermeer
hoog: er is nauwelijks ruimte meer voor
uitbreiding (wel eventueel voor verdichting).
De voorraad kantoorruimte is hoog, de
voorraad winkelruimte benedengemiddeld
en de voorraad bedrijventerreinen ruim
benedengemiddeld. Zoetermeer heeft zo
weinig ruimte meer over dat de kans dat er
nog areaal aan bedrijventerreinen bijkomt,
klein is. De voorraad kantoorruimte en
winkelruimte kan nog wel worden uitgebreid
(binnen de bestaande bebouwing), maar dan
moet er wel sprake zijn van vraag vanuit de
markt.
•
Bij 'demografie en wonen' komen eerder
geconstateerde lage scores op aspecten die
samenhangen met de woonaantrekkelijkheid
naar voren. Ook is al eerder gesignaleerd dat
de demografische vitaliteit op dit moment nog
op orde is (een nog gunstige leeftijdsopbouw,
een hoog geboortecijfer en een laag
sterftecijfer), maar dat dit in de komende
jaren zal gaan veranderen bij ongewijzigd
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beleid. Ook in de benchmarkgroep is dit
het geval. De binnenlandse migratie naar
leeftijd is hier over een wat langere periode
(tien jaar) bepaald. Er resulteert weer een
positief saldo voor de leeftijdsklasse 0-14 jaar
(jonge gezinnen) en een negatief saldo voor
40-plussers. Nieuw in dit gelijkenisprofiel
is inzicht in de bevolkingssamenstelling.
Zoetermeer kent een hoog aandeel nietWesters allochtonen in de bevolking (de
vijftiende plaats op de gemeentelijke
ranglijst) en een bovengemiddeld aandeel
Westers allochtonen. Verder kent Zoetermeer
een zeer hoog aandeel eenouderhuishoudens
en een iets bovengemiddeld aandeel
alleenstaanden. De scores komen in sterke
mate overeen met het gemiddelde voor de
benchmarkgemeenten. Deze kenmerken
van de samenstelling van de bevolking zijn
dus blijkbaar karakteristiek voor voormalige
groeikernen.
Bij 'arbeidsmarkt en onderwijs' komt weer
de lage participatiegraad op de arbeidsmarkt
naar voren, vooral onder middelbaar
opgeleiden, maar minder onder hoog
opgeleiden. Het werkloosheidspercentage
is voor de meeste groepen (naar geslacht,
leeftijd en etniciteit) relatief hoog, vergeleken
met het gemiddelde voor de gemeenten.
Relatief gunstig, ook weer vergeleken met
het gemiddelde voor de gemeenten, scoren
niet-Westers allochtonen wat betreft het
werkloosheidspercentage. Uit de vitaliteitscan
bleek dat zij ook al relatief gunstig scoren
wat betreft de netto participatiegraad. Een
aantal indicatoren is ook nieuw in deze
rubriek van het gelijkenisprofiel. Wat betreft
het percentage arbeidsongeschikten scoort
Zoetermeer ongeveer gemiddeld en het
percentage inwoners dat gebruik maakt
van drie of meer regelingen voor werk,
inkomen of zorg is wat lager dan gemiddeld.
Op beide indicatoren scoort Zoetermeer wat
gunstiger dan de benchmarkgemeenten.
Een aandachtspunt is het onderwijs op
MBO-niveau. Het gemiddeld niveau waarop
jongeren uit Zoetermeer MBO-onderwijs
volgen (de verdeling over de niveaus 1, 2, 3
en 4) ligt ruim onder het gemiddelde en ook
het percentage voortijdig schoolverlaters
uit het MBO is in Zoetermeer zeer hoog. Op
beide indicatoren scoort Zoetermeer nog wat
ongunstiger dan de benchmarkgemeenten.
Het gemiddeld niveau waarop voortgezet
onderwijs wordt gevolgd (de verdeling
over de vier typen vmbo, havo en vwo) ligt
in Zoetermeer iets onder het gemiddelde,
maar wel hoger dan het gemiddelde voor
de benchmark. De relevante regio scoort
hier duidelijk hoger. Bij de verdeling naar
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opleidingsrichting in het MBO blijkt dat
jongeren uit Zoetermeer zich vooral richten
op de opleidingsrichting economie en veel
minder op de opleidingsrichting techniek.
Dat eerste geldt ook voor de benchmark,
maar daar is minder sprake van een geringe
oriëntatie op techniek. De verdeling over
opleidingsrichtingen in het MBO van jongeren
uit Zoetermeer komt overigens wel overeen
met de economische specialisaties van de
gemeenten (veel informatiegeoriënteerd,
weinig materiaalgeoriënteerd).
Bij 'welvaart en welzijn' betreft het uitsluitend
indicatoren die ook al deel uitmaken van
het profiel brede welvaart. Hier levert het
gelijkenisprofiel dus geen nieuwe inzichten.

Bij 'politiek en samenleving' gaat het juist uitsluitend
om nieuwe indicatoren. Opvallend is het geringe
belang dat aan sociale cohesie en veiligheid wordt
toegekend door inwoners van Zoetermeer. Zij vinden
dat blijkbaar aanzienlijk minder belangrijk dan de
gemiddelde Nederlander. Weliswaar zijn de scores op
sociale cohesie en veiligheid ook laag in Zoetermeer,
maar indien men dat minder van belang acht, zal een
lage score ook minder meewegen in de beoordeling van
de totale woonaantrekkelijkheid. In iets mindere mate
geldt ook in de benchmarkgemeenten dat het belang
dat wordt toegekend aan sociale cohesie en veiligheid
laag is. De frequentie van het kerkbezoek is laag in
Zoetermeer, evenals in de benchmarkgemeenten.
Het percentage vrijwilligers in de bevolking, één van
de weinige indicatoren om cohesie/betrokkenheid
objectief te meten, is laag in Zoetermeer (en
komt daarmee overeen met de resultaten uit de
WoON-enquête) en in de benchmarkgemeenten
zelfs nog lager. Een andere indicator die vaak
representatief wordt geacht voor ‘betrokkenheid’
is het opkomstpercentage bij verkiezingen. Dat lag
bij de Tweede Kamerverkiezingen in Zoetermeer
ruim onder het nationaal gemiddelde, evenals in
de benchmarkgemeenten. Bij de verdeling over
politieke partijen valt op dat vier van de vijf partijen
met de hoogste score tot de ‘anti-establishment
partijen’ behoren (PVV, 50Plus, DENK en Forum
voor Democratie; SP is de enige anti-establishment
partij die benedengemiddeld scoort). Ook in de
benchmarkgemeenten scoort dit type gemeenten in
het algemeen hoog.
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Figuur 1 Scores indicatoren op Gelijkenisprofiel Zoetermeer
Ru b r ie k / in d icato r

Pos itie

Sc ore

Ec onomie
Totaal
Landbouw
Indus trie
Bouw nijv erheid
Trans port
Groothandel
Kennis diens ten
Financ iële diens ten
Openbaar bes tuur
Onderw ijs
Z org
Detailhandel
V rijetijds ac tiv iteiten
Starters kennis diens ten
Starters ov erig
Toegev oegde W aarde per
Toegev oegde W aarde per
Toegev oegde W aarde per
Toegev oegde W aarde per
Toegev oegde W aarde per
Toegev oegde W aarde per
Z elf s tandigen materiaal
Z elf s tandigen inf ormatie
Z elf s tandigen pers onen

178
341
267
258
262
122
25
61
24
112
234
271
199
74
71
247
17
171
57
35
78
339
226
310

inw oner materiaal
inw oner inf ormatie
inw oner pers onen
arbeids plaats materiaal
arbeids plaats inf ormatie
arbeids plaats pers onen

Ruimte en bereikbaarheid
V ooraad bedrijv enterreinn
Kantoorruimte
W inkelruimte
A gglomeratie-ef f ec ten
Nationale ligging
Ruimtelijke dic htheid
Relatiev e c entrumf unc tie
Ligging aan w egennet
Bereikbaarheid per trein

290
24
235
17
54
12
147
36
109
-3.5

Pos itie

0

3.5

Sc ore Z oetermeer (hoog is guns tig, laag is onguns tig) Rood w eergegev en: teken omgedraaid
Sc ore Z oetermeer (neutrale s c ore)
Sc ore Benc hmark
Sc ore Relev ante regio
Pos itie Z oetermeer in ranglijs t 351 gemeenten
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Figuur 1 Scores indicatoren per rubriek, Zoetermeer, vervolg
Demograf ie en w onen
A andeel 0-16 jaar 2018
A andeel 17-29 jaar 2018
A andeel 65 jaar of ouder 2018
Gemiddelde leef tijd 2018
Niet-W es ters e alloc htonen
W es ters e alloc htonen
Eenouderhuis houdens
Perc entage alleens taanden
Relatief geboortec ijf er 2013/2017
Relatief s terf tec ijf er 2013/2017
Binnenlands e migratie-intens iteit
Binnenlands totaal migraties aldo
Binnenlands migraties aldo, 0-14 jaar 2008/2017
Binnenlands migraties aldo, 15-24 jaar 2008/2017
Binnenlands migraties aldo, 25-39 jaar 2008/2017
Binnenlands migraties aldo, 40 jaar of ouder 2008/2017
Groei inw oners 2009-2019
Groei inw oners 2019-2030
Kw aliteit gebouw de omgev ing
A antrekkelijke bebouw ing in de buurt
Tev redenheid met huidige w oning
Staat v an onderhoud w oningen
Tev redenheid met w oonomgev ing

Sc ore

Pos itie
103
66
57
72
15
73
7
99
68
33
112
175
75
97
155
316
151
172
343
319
265
283
325

A rbeids markt en onderw ijs
% w erkend in eigen gemeente
A andeel groots te pendelgemeente
Regionale BPG, laag opgeleiden
Regionale BPG, middelbaar opgeleiden
Regionale BPG, hoog opgeleiden
Netto partic ipatiegraad 25-44 jaar
Perc entage W W 'ers
Perc entage bijs tands gerec htigden
Perc entage arbeids onges c hikten
Mins tens drie regelingen
W erkloos heids perc entage v rouw en
W erkloos heids perc entage mannen
W erkloos heids perc entage 15-24 jaar
W erkloos heids perc entage 25-44 jaar
W erkloos heids perc entage 45-74 jaar
W erkloos heids -% autoc htonen
W erkloos heids -% W es ters alloc htonen
W erkloos heids -% Niet-W es ters alloc htonen
Gemiddeld niv eau MBO
Gemiddeld niv eau V O
V s v 'ers in MBO
A antal MBO-s tudenten tec hniek
A antal MBO-s tudenten ec onomie
A antal MBO-s tudenten v erz orgend

194
133
228
317
147
287
281
289
182
120
316
330
341
329
305
297
218
98
327
206
336
303
36
177
-3.5

Pos itie

0

3.5

Sc ore Z oetermeer (hoog is guns tig, laag is onguns tig) Rood w eergegev en: teken omgedraaid
Sc ore Z oetermeer (neutrale s c ore)
Sc ore Benc hmark
Sc ore Relev ante regio
Pos itie Z oetermeer in ranglijs t 351 gemeenten
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Figuur 1 Scores indicatoren per rubriek, Zoetermeer, vervolg

81
164
337
269
239
239
72
259
244
303
120
119
142
122
303
63
183
71
121
312
312
318
292
253
310
319
-3.5

Pos itie

Pos itie

Sc ore

W elv aart en w elz ijn
Bes teedbaar inkomen per inw oner
Inkomen per huis houden
V ermogen per inw oner
W OZ -w aarde w oningen
V erkoopprijz en w oningen
Erv aren gez ondheid
Gemiddelde lev ens v erw ac hting
% pers onen z onder langdurige z iekte
% pers onen z onder ov ergew ic ht
% pers onen met v oldoende bew eging
% niet-rokers
% s porters
Sc ore ec ologis c h kapitaal Telos
Kw aliteit natuurlijke omgev ing
W einig luc htv erontreiniging
Onderw ijs v oorz ieningen
W inkelv oorz ieningen
Z orgv oorz ieningen
V rijetijds v oorz ieningen
Rus t en ruimte
W einig mis daad
W einig ov erlas t
W einig ov erlas t geluid
W einig ov erlas t s tank
Tev redenheid bev olkings s amens telling
Saamhorigheid bev olking

0

3.5

Sc ore Z oetermeer (hoog is guns tig, laag is onguns tig) Rood w eergegev en: teken omgedraaid
Sc ore Z oetermeer (neutrale s c ore)
Sc ore Benc hmark
Sc ore Relev ante regio
Pos itie Z oetermeer in ranglijs t 351 gemeenten
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Figuur 1 Scores indicatoren per rubriek, Zoetermeer, vervolg
Pos itie

Sc ore

Politiek en s amenlev ing
Belang s oc iale c ohes ie
Belang v eiligheid
Frequentie kerkbez oek
Perc entage v rijw illigers
Opkoms t v erkiez ingen TK 2017
TK 2017, % V V D
TK 2017, % PV V
TK 2017, % CDA
TK 2017, % D66
TK 2017, % GroenLinks
TK 2017, % SP
TK 2017, % Pv dA
TK 2017, % Chris tenUnie
TK 2017, % 50Plus
TK 2017, % Pv dD
TK 2017, % SGP
TK 2017, % DENK
TK 2017, % Fv D

317
323
281
296
304
161
74
305
104
98
217
114
146
68
69
114
97
22

Totaals c ores
Ec onomie
Ruimte en bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
A rbeids markt en onderw ijs
W elv aart en w elz ijn

138
66
232
311
280

Totaal

278

-3.5

Pos itie

0

3.5

Sc ore Z oetermeer (hoog is guns tig, laag is onguns tig) Rood w eergegev en: teken omgedraaid
Sc ore Z oetermeer (neutrale s c ore)
Sc ore Benc hmark
Sc ore Relev ante regio
Pos itie Z oetermeer in ranglijs t 351 gemeenten

tel. 015-2682556

peter@bureaulouter.nl

www.bureaulouter.nl

56

Bureau Louter

Gelijkenisprofiel Zoetermeer 2019

Figuur 2 Mate van gelijkenis met Zoetermeer
Pos .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Gemeente
Capelle aan den IJs s el
Do r d r e ch t
Nieuw egein
Z w ijndrec ht
Purmerend
Gouda
A lmere
Hoorn
V laardingen
Lely s tad
Maas s luis
Nis s ew aard
Z aans tad
Helmond
IJs s els tein
Culemborg
Dev enter
Tiel
Ridderkerk
V eenendaal
Gorinc hem
Sc hiedam
Roos endaal
A lk m aar
Oos terhout
A m e r s fo o r t
He n g e lo
Bev erw ijk
Huiz en
V els en
Hilve r s u m
Heerhugow aard
A p e ld o o r n
's -He r to g e n b o s ch
A lphen aan den Rijn
Box tel
Rijs w ijk
Bergen op Z oom
Leids c hendam-V oorburg
Ein d h o ve n
Br e d a
W ees p
Soes t
T ilb u r g
Geldrop-Mierlo
Krimpen aan den IJs s el
Doetinc hem
Barendrec ht
Papendrec ht
Arnhe m
Etten-Leur
Harderw ijk
Stic hts e V ec ht

Sc ore
A f s tand Z oetermeer
Meer dan 30 km.
Minder dan 30km

Mees t gelijkend
Ec onomie
Demograf ie en w onen
Ec onomie
Ec onomie
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
Ec onomie
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Ec onomie
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
Demograf ie en w onen
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs

Mins t gelijkend
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Demograf ie en w onen
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
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Figuur 2 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, vervolg
0

Pos .
54
55
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67
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69
70
71
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73
74
75
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77
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79
80
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83
84
85
86
87
88
89
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95
96
97
98
99
100
101
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105
106

Gemeente
Heems kerk
Hellev oets luis
Os s
Rheden/ Roz endaal
En s ch e d e
W aalw ijk
W addinx v een
Haar le m
Uithoorn
Z ev enaar
W ijc hen
Diemen
Ede
Z utphen
Roermond
Leiderdorp
Meppel
Beuningen
Z uidplas
V e n lo
A lmelo
Z eis t
V lis s ingen
Ov erbetuw e
Haar le m m e r m e e r
W eert
A lblas s erdam
V ijf heerenlanden
A s s en
's -Gr ave n h ag e
V alkens w aard
W es terv oort
Does burg
Lis s e
Heus den
Z w o lle
Bes t
Hillegom
De lft
Uden
Duiv en
Baarn
Cuijk
Dongen
Druten
Sittar d -Ge le e n
Enkhuiz en
W oerden
Houten
Oldenz aal
V eldhov en
Lingew aard
A ms telv een

100 200 300 400 500 600 700

Sc ore
A f s tand Z oetermeer
Meer dan 30 km.
Minder dan 30km

Mees t gelijkend
Ec onomie
Ruimte/bereikbaarheid
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Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
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Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
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A rbeids markt/onderw ijs
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A rbeids markt/onderw ijs
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Politiek/s amenlev ing
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Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
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Ruimte/bereikbaarheid
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Brede w elv aart
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Brede w elv aart
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Ec onomie
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
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Figuur 2 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, vervolg
0

Pos .
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129
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131
132
133
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135
136
137
138
139
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141
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144
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146
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
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159

Gemeente
W ormerland
Halderberge
Z altbommel
Sliedrec ht
Middelburg
Smallingerland
Noordw ijk
L e id e n
Rhenen
Langedijk
Leus den
Loon op Z and
Tey lingen
Nijm e g e n
V enray
Gilz e en Rijen
Z eew olde
Ro tte r d am
L e e u w ar d e n
Heerenv een
V eendam
Borne
Oos tz aan
Hoogev een
Bodegrav en-Reeuw ijk
A lbrands w aard
Geertruidenberg
Steenbergen
Goirle
Stede Broec
W ijk bij Duurs tede
Midden-Groningen
De Ronde V enen
Meierijs tad
Moerdijk
M aas tr ich t
Nijkerk
Dronten
Den Helder
Goois e Meren
Krimpenerw aard
Katw ijk
Epe
W es tland
Montf erland
Deurne
He e r le n
Brielle
Emmen
Hoeks c he W aard
Steenw ijkerland
De Bilt
Beek

100 200 300 400 500 600 700

Sc ore
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Meer dan 30 km.
Minder dan 30km

Mees t gelijkend
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Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
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Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
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A rbeids markt/onderw ijs
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Mins t gelijkend
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A rbeids markt/onderw ijs
Brede w elv aart
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Brede w elv aart
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
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Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
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Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
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A rbeids markt/onderw ijs
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Politiek/s amenlev ing
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Politiek/s amenlev ing
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Politiek/s amenlev ing
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Demograf ie en w onen
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Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
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Figuur 2 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, vervolg
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204
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Gemeente
Sc ore
Ois terw ijk
Nuenen, Gerw en en Nederw etten
Drimmelen
Maas driel
Pijnac ker-Nootdorp
Uitgees t
Landgraaf
Brummen
Bees el
Oude IJs s els treek
Gennep
Bernhez e
Berg en Dal
Eemnes
Utr e ch t
Medemblik
Ec ht-Sus teren
Renkum
W oens drec ht
Kaag en Braas s em
Goes
V ught
A s ten
Beekdaelen
W ageningen
Z andv oort
Lands meer
W es t Betuw e
Stein
W ijdemeren
Lans ingerland
Meers s en
Gemert-Bakel
W es terkw artier
Laarbeek
Hendrik-Ido-A mbac ht
W es ts tellingw erf
Kampen
V oors c hoten
Cas tric um
Utrec hts e Heuv elrug
Ermelo
Noordoos tpolder
Bruns s um
Box meer
Gr o n in g e n
Sc hagen
Buren
W aalre
Harlingen
Hollands Kroon
A als meer
Súdw es t-Fry s lân

A f s tand Z oetermeer
Meer dan 30 km.
Minder dan 30km

Mees t gelijkend
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Ec onomie
Demograf ie en w onen
Ec onomie
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ec onomie
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
Ec onomie
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Brede w elv aart
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Ec onomie
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid

Mins t gelijkend
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Brede w elv aart
Brede w elv aart
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Brede w elv aart
A rbeids markt/onderw ijs
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Brede w elv aart
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
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Figuur 2 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, vervolg
0

Pos .
213
214
215
216
217
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224
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228
229
230
231
232
233
234
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236
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238
239
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
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Gemeente
Sc ore
A ltena
Ouder-A ms tel
W inters w ijk
Heumen
Cranendonc k
Sint-Mic hiels ges tel
De Fry s ke Marren
W aadhoeke
Grav e
Hellendoorn
Kerkrade
W oudenberg
Someren
Nieuw koop
W es t Maas en W aal
Peel en Maas
Maas gouw
Neder-Betuw e
Oos ts tellingw erf
Montf oort
Haaks bergen
Nederw eert
Nuns peet
Terneuz en
Leudal
Los s er
Oldambt
Hardenberg
A ppingedam
Ruc phen
Ops terland
Coev orden
Roerdalen
Hardinx v eld-Gies s endam
Z undert
Bladel
Hors t aan de Maas
Koggenland
V alkenburg aan de Geul
Putten
V oerendaal
Z oeterw oude
Midden-Drenthe
V oors t
A m s te r d am
Het Hogeland
Noordenv eld
W aterland
Edam-V olendam
Goeree-Ov erf lakkee
Heerde
Tholen
Hattem

A f s tand Z oetermeer
Meer dan 30 km.
Minder dan 30km

Mees t gelijkend
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing

Mins t gelijkend
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
Ec onomie
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Ec onomie
Demograf ie en w onen
Ec onomie
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Figuur 2 Mate van gelijkenis met0 Zoetermeer,
100 200 vervolg
300 400 500 600 700
Pos .
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
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286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318

Gemeente
Oegs tgees t
Hof v an Tw ente
Drec hterland
Opmeer
Loc hem
Mook en Middelaar
Oirs c hot
Bergeijk
Heez e-Leende
Hilv arenbeek
Ols t-W ijhe
Ty naarlo
Barnev eld
Rijs s en-Holten
Oldebroek
Landerd
A alten
Oudew ater
Bunnik
Raalte
Noardeas t-Fry s lân
Elburg
Borger-Odoorn
Tw enterand
Eers el
A c htkars pelen
Heiloo
Stads kanaal
Ty ts jerks teradiel
Noord-Bev eland
Sc herpenz eel
W es tv oorne
Oos t Gelre
Delf z ijl
Sc houw en-Duiv eland
Huls t
Buns c hoten
Reus el-De Mierden
Berkelland
Son en Breugel
Eijs den-Margraten
A a en Hunz e
Bors ele
Bergen (L.)
Midden-Delf land
Lopik
Mill en Sint Hubert
Reimers w aal
Simpelv eld
W ierden
Baarle-Nas s au
W as s enaar
Kapelle

Sc ore
A f s tand tot
Z oetermeer
> 30 km.
< 30km

Mees t gelijkend
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs

Mins t gelijkend
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Brede w elv aart
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
A rbeids markt/onderw ijs
Brede w elv aart
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ec onomie
Demograf ie en w onen
Brede w elv aart
Demograf ie en w onen
Brede w elv aart
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
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Figuur 2 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, vervolg
Pos .
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350

Gemeente
Molenlanden
Dantumadiel
W es terw olde
V aals
Ommen
Heems tede
De W olden
Bronc khors t
Haaren
Bergen (NH.)
Gulpen-W ittem
Beems ter
Boekel
Z w artew aterland
Sluis
Dalf s en
A lphen-Chaam
Pekela
Tex el
Rens w oude
W es terv eld
Sint A nthonis
Dinkelland
Loppers um
Blaric um
Tubbergen
V eere
Laren
Bloemendaal
Staphors t
Fries e W addeneinlanden
Urk

Sc ore

A f s tand Z oetermeer
Meer dan 30 km.
Minder dan 30km

Mees t gelijkend
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Demograf ie en w onen
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Demograf ie en w onen
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing

Mins t gelijkend
Demograf ie en w onen
A rbeids markt/onderw ijs
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Politiek/s amenlev ing
Ec onomie
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Brede w elv aart
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
A rbeids markt/onderw ijs
Demograf ie en w onen
Ec onomie
A rbeids markt/onderw ijs
Ruimte/bereikbaarheid
Ec onomie
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
Ruimte/bereikbaarheid
Brede w elv aart
Politiek/s amenlev ing
Ruimte/bereikbaarheid
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Figuur 3 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, Economie

Ma te va n g e lijkhe id
V eel

W einig
Eigen ge meente
Mees t gelijkende
gemeente
Meest gelijkend
1. Capelle aan den IJssel
2. Schiedam
3. Dordrecht
4. Amersfoort
5. Almere
6. Gouda
7. IJsselstein
8. Delft
9. Enschede
10. Veenendaal
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Minst gelijkend
350. Westerveld
349. Pekela
348. Loppersum
347. Bergen (L.)
346. Friese Waddeneinlanden
345. Vaals
344. Renswoude
343. Staphorst
342. Simpelveld
341. Texel
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Figuur 3 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, Ruimte en bereikbaarheid

Ma te va n g e lijkhe id
V eel

W einig
Eigen ge meente
Mees t gelijkende
gemeente
Meest gelijkend
1. Schiedam
2. Capelle aan den IJssel
3. Leidschendam-Voorburg
4. Vlaardingen
5. Gooise Meren
6. Amstelveen
7. Almere
8. Papendrecht
9. Nieuwegein
10. Ridderkerk
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Minst gelijkend
350. Friese Waddeneinlanden
349. Texel
348. Sluis
347. Loppersum
346. Noardeast-Fryslân
345. Hulst
344. Borger-Odoorn
343. Westerwolde
342. Pekela
341. Ooststellingwerf
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Figuur 3 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, Demografie en wonen

Ma te va n g e lijkhe id
V eel

W einig
Eigen ge meente
Mees t gelijkende
gemeente
Meest gelijkend
1. Lelystad
2. Capelle aan den IJssel
3. Uithoorn
4. Nissewaard
5. Zwijndrecht
6. Tiel
7. Purmerend
8. Nieuwegein
9. Alphen aan den Rijn
10. Papendrecht
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Minst gelijkend
350. Laren
349. Bloemendaal
348. Blaricum
347. Westerveld
346. Urk
345. Vaals
344. Bergen (NH.)
343. Valkenburg aan de Geul
342. Friese Waddeneinlanden
341. Heemstede
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Figuur 3 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, Arbeidsmarkt en onderwijs

Ma te va n g e lijkhe id
V eel

W einig
Eigen ge meente
Mees t gelijkende
gemeente
Meest gelijkend
1. Dordrecht
2. Zwijndrecht
3. Capelle aan den IJssel
4. Hoorn
5. Maassluis
6. Zaanstad
7. Vlaardingen
8. Gouda
9. Deventer
10. Hengelo
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Minst gelijkend
350. Urk
349. Midden-Delfland
348. Veere
347. Kapelle
346. Molenlanden
345. Renswoude
344. Boekel
343. Tubbergen
342. Staphorst
341. Borsele
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Figuur 3 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, Welvaart en welzijn

Ma te va n g e lijkhe id
V eel

W einig
Eigen ge meente
Mees t gelijkende
gemeente
Meest gelijkend
1. Capelle aan den IJssel
2. Veenendaal
3. Nieuwegein
4. IJsselstein
5. Oosterhout
6. Nissewaard
7. Dordrecht
8. Zwijndrecht
9. Ridderkerk
10. Almere
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Minst gelijkend
350. Friese Waddeneinlanden
349. Blaricum
348. Bloemendaal
347. Loppersum
346. Laren
345. Tubbergen
344. Westerwolde
343. Wassenaar
342. Heemstede
341. Beemster
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Figuur 3 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, Politiek en samenleving

Ma te va n g e lijkhe id
V eel

W einig
Eigen ge meente
Mees t gelijkende
gemeente
Meest gelijkend
1. Rijswijk
2. Tiel
3. Velsen
4. Nieuwegein
5. Capelle aan den IJssel
6. Lelystad
7. Vlaardingen
8. Vlissingen
9. Enkhuizen
10. Heerhugowaard

tel. 015-2682556

Minst gelijkend
350. Urk
349. Staphorst
348. Sint Anthonis
347. Tubbergen
346. Zwartewaterland
345. Dinkelland
344. Elburg
343. Rijssen-Holten
342. Bunschoten
341. Oldebroek
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Figuur 3 Mate van gelijkenis met Zoetermeer, Totaal

Ma te va n g e lijkhe id
V eel

W einig
Eigen ge meente
Mees t gelijkende
gemeente
Meest gelijkend
1. Capelle aan den IJssel
2. Dordrecht
3. Nieuwegein
4. Zwijndrecht
5. Purmerend
6. Gouda
7. Almere
8. Hoorn
9. Lelystad
10. Vlaardingen

tel. 015-2682556

Minst gelijkend
350. Urk
349. Friese Waddeneinlanden
348. Staphorst
347. Bloemendaal
346. Laren
345. Veere
344. Blaricum
343. Tubbergen
342. Loppersum
341. Dinkelland
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Bijlage		���������������������������������������������������������������������
Indicatoren per rubriek en korte toelichting bij wijze van berekening
Rubriek/ indicator

Toelichting

Economie
Totaal
Landbouw
Industrie
Bouwnijverheid
Transport
Groothandel
Kennisdiensten
Financiële diensten
Openbaar bestuur
Onderwijs
Zorg
Detailhandel
Vrijetijdsactiviteiten
Starters kennisdiensten
Starters overig
TW per inwoner materiaal
TW per inwoner informatie
TW per inwoner personen
TW per arbeidsplaats materiaal
TW per arbeidsplaats informatie
TW per arbeidsplaats personen
Zelfstandigen materiaal
Zelfstandigen informatie
Zelfstandigen personen

Totaal aantal arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in landbouw per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in industrie per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in bouwnijverheid per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in transport per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in groothandel per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in kennisdiensten per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in financiële diensten per 1.000 inwoner van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in openbaar bestuur per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in onderwijs per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in zorgactiviteiten per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in detailhandel per 1.000 inwoners van 15-64 jaar
Arbeidsplaatsen in vrijetijdsactiviteiten per 1.000 inw. van 15-64 jaar
Starters per 1.000 inwoners van 15-64 jaar, kennisdiensten
Starters per 1.000 inwoners van 15-64 jaar, overige bedrijvigheid
Toegevoegde waarde per inwoner, materiaalgeoriënteerde activiteiten
Toegevoegde waarde per inwoner, informatiegeoriënteerde activiteiten
Toegevoegde waarde per inwoner, personengeoriënteerde activiteiten
Toegevoegde waarde per arbeidsplaats, materiaalgeoriënteerde act.
Toegevoegde waarde per arbeidsplaats, informatiegeoriënteerde act.
Toegevoegde waarde per arbeidsplaats, personengeoriënteerde act.
Zelfstandigen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar, materiaalgeoriënteerde act.
Zelfstandigen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar, informatiegeoriënteerde act.
Zelfstandigen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar, personengeoriënteerde act.

Ruimte en bereikbaarheid
Voorraad bedrijventerreinen
Kantoorruimte
Winkelruimte
Agglomeratie-effecten
Nationale ligging
Ruimtelijke dichtheid
Relatieve centrumfunctie
Ligging aan wegennet
Bereikbaarheid per trein
Demografie en wonen
Aandeel 0-16 jaar
Aandeel 17-29 jaar
Aandeel 65 jaar of ouder
Gemiddelde leeftijd
Niet-Westerse allochtonen
Westerse allochtonen
Eenouderhuishoudens
Percentage alleenstaanden
Relatief geboortecijfer
Relatief sterftecijfer
Binnenlandse migratie-intensiteit
Binnenlands totaal migratiesaldo
Binnenlands migratiesaldo, 0-14 jaar
Binnenlands migratiesaldo, 15-24 jaar
Binnenlands migratiesaldo, 25-39 jaar
Binnenlands migratiesaldo, 40 jaar
ouder
Groei inwoners 2008-2018
Groei inwoners 2018-2030
Kwaliteit gebouwde omgeving
Aantrekkelijke bebouwing in de buurt
Tevredenheid met huidige woning
Staat van onderhoud woningen
Tevredenheid met woonomgeving
Arbeidsmarkt en onderwijs
% werkend in eigen gemeente
Aandeel grootste pendelgemeente
Regionale BPG, laag opgeleiden
Regionale BPG, middelbaar opgeleiden
Regionale BPG, hoog opgeleiden
Netto participatiegraad
Percentage WW’ers
Percentage bijstandsgerechtigden
Percentage arbeidsongeschikten
Minstens drie regelingen
Werkloosheidspercentage vrouwen
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Hectares uitgegeven bedrijventerreinen per duizend inwoners van 15-64 jaar
Het aantal vierkante meters kantoorruimte per duizend inwoners van 15-64
jaar
Het aantal vierkante meters winkelruimte per duizend inwoners
De mate waarin sprake is van agglomeratie-effecten
Een nationaal centrale ligging
Door Bureau Louter ontwikkelde indicator voor ruimte-intensiteit in een
gemeente
De mate waarin een gemeente een regionale centrumfunctie vervult
De ligging aan het (snel)wegennet
De bereikbaarheid per trein
Het aandeel van de leeftijdsklassen 0-16 jaar in de bevolking
Idem, voor de leeftijdsklasse 17-29 jaar
Idem, voor de leeftijdsklassen 65 jaar of ouder (senioren)
Gemiddelde leeftijd
Percentage Niet-Westerse allochtonen in de bevolking
Percentage Westerse allochtonen in de bevolking
Het percentage éénouderhuishoudens, met een ouder in leeftijdsklasse 30-64
jaar in het totaal aantal huishoudens
Het percentage alleenstaanden in het totaal aantal huishoudens
Het aantal geboortes per duizend inwoners
Het aantal overleden per duizend inwoners
In- en uitgaande binnenlandse verhuizingen per 1.000 inwoners
Inkomende gedeeld door uitgaande totale binnenlandse verhuizingen, 20082017
Inkomende min uitgaande binnenlandse migratie, 0-14 jaar
Inkomende min uitgaande binnenlandse migratie, 15-24 jaar
Inkomende min uitgaande binnenlandse migratie, 25-39 jaar
Inkomende min uitgaande binnenlandse migratie, 40 jaar of ouder
Procentuele groei inwoners per jaar, 2008-2018
Prognose procentuele groei inwoners per jaar, 2018-2030
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
% van werkenden dat in eigen gemeente werkt
% van pendel naar gemeente met grootste uitgaande pendel
Regionale bruto participatiegraad laag opgeleiden binnen 15 kilometer
Regionale bruto participatiegraad middelbaar opgeleiden binnen 20 km.
Regionale bruto participatiegraad hoog opgeleiden binnen 30 kilometer
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Percentage arbeidsongeschikten van inwoner 15-64 jaar
Minstens drie regelingen voor werk, inkomen of zorg
Werkloosheidspercentage volgens CBS
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Rubriek/ indicator

Toelichting

Werkloosheidspercentage mannen
Werkloosheidspercentage 15-24 jaar
Werkloosheidspercentage 25-44 jaar
Werkloosheidspercentage 45-74 jaar
Werkloosheids-% autochtonen
Werkloosheids-% Westers
allochtonen
Werkloosheids-% N.-West.
allochtonen
Gemiddeld niveau MBO

Werkloosheidspercentage volgens CBS
Werkloosheidspercentage volgens CBS
Werkloosheidspercentage volgens CBS
Werkloosheidspercentage volgens CBS
Werkloosheidspercentage volgens CBS
Werkloosheidspercentage volgens CBS
Werkloosheidspercentage volgens CBS

Gemiddeld niveau VO
Vsv’ers in MBO
Aantal MBO-studenten techniek
Aantal MBO-studenten economie
Aantal MBO-studenten verzorgend

Het gemiddeld niveau waarop in een gemeente wonende studenten MBOonderwijs volgen (onderverdeeld naar vier niveaus).
Idem, voor het voortgezet onderwijs.
% voortijdig schoolverlaters in het MBO (naar woonplaats van studenten).
Woonachtige MBO-studenten per 1.000 inw., richting techniek
Woonachtige MBO-studenten per 1.000 inw., richting economie
Woonachtige MBO-studenten per 1.000 inw., richting verzorgend

Welvaart en welzijn
Besteedbaar inkomen per inwoner
Inkomen per huishouden
Vermogen per inwoner
WOZ-waarde woningen
Verkoopprijzen woningen
Ervaren gezondheid
Gemiddelde levensverwachting
% personen zonder langdurige ziekte
% personen zonder overgewicht
% personen met voldoende beweging
% niet-rokers
% sporters
Score ecologisch kapitaal Telos
Kwaliteit natuurlijke omgeving
Weinig luchtverontreiniging
Onderwijsvoorzieningen
Winkelvoorzieningen
Zorgvoorzieningen
Vrijetijdsvoorzieningen
Rust en ruimte
Weinig misdaad
Weinig overlast
Weinig overlast geluid
Weinig overlast stank
Tevredenheid bevolkingssamenstelling
Saamhorigheid bevolking

Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Het aanbod van onderwijsvoorzieningen
Het aanbod van winkelvoorzieningen
Het aanbod van zorgvoorzieningen
Het aanbod van vrijetijdsvoorzieningen
Rust en ruimte in de gemeente
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)
Zie Toelichting bij Brede Gemeentelijke Welvaart (bijlage IV)

Politiek en samenleving
Belang sociale cohesie
Belang veiligheid
Frequentie kerkbezoek
Percentage vrijwilligers
Opkomst verkiezingen TK 2017
TK 2017, % VVD
TK 2017, % PVV
TK 2017, % CDA
TK 2017, % D66
TK 2017, % GroenLinks
TK 2017, % SP
TK 2017, % PvdA
TK 2017, % ChristenUnie
TK 2017, % 50Plus
TK 2017, % PvdD
TK 2017, % SGP
TK 2017, % DENK
TK 2017, % FvD
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Het belang dat inwoners van een gemeente hechten aan sociale cohesie
Het belang dat inwoners van een gemeente hechten aan veiligheid
Het percentage van de inwoners dat regelmatig naar de kerk gaat
Het percentage van de inwoners van 18 jaar of ouder dat vrijwilligerswerk
doet
Opkomstpercentage bij de Tweede Kamer-verkiezingen 2017
Het percentage VVD-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage PVV-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage CDA-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage D66-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage GL-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage SP-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage PvdA-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage CU-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage 50Plus-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage PvdD-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage SGP-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage DENK-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
Het percentage FvD-stemmers bij de Tweede Kamerverkiezingen 2017
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Bureau Louter

Profiel brede welvaart

In de Monitor Brede Welvaart (CBS 2018) hanteert het
CBS een indicator voor welvaart die naast materiële
welvaart (inkomen en vermogen) ook diverse ‘zachte’
factoren in beschouwing neemt. De brede welvaart
wordt daarbij gedefinieerd als ‘de kwaliteit van leven
van de huidige inwoners van Nederland en de mate
waarin die invloed heeft op de welvaart van latere
generaties hier te lande en die van mensen elders in
de wereld’. Volgens het CBS kent de brede welvaart
dan ook drie dimensies: ‘Hier en nu’, ‘Later’ en
‘Elders’. In dit rapport wordt geen aandacht besteed
aan twee dimensies (‘Later’ en ‘Elders’), maar wordt
wel een dimensie toegevoegd aan ‘Hier en nu’,
namelijk ‘Ruimte’: gemeentelijke verschillen binnen
Nederland. Het CBS besteedt daar geen aandacht aan.
In totaal zijn door Bureau Louter 32 indicatoren
onderscheiden die iets zeggen over de ‘brede
welvaart’ (zie ‘Profiel Brede Welvaart Zoetermeer
2019’). Ze zijn gebundeld naar acht ‘rubrieken’. In
de ‘technische toelichting profiel brede welvaart’
staat een toelichting op de gekozen indicatoren.
Per indicator is een rapportcijfer bepaald (afgerond
naar halve punten), dat tussen 3 en 10 kan liggen.
Het gemiddelde over alle gemeenten is steeds 6.5
(de oranje lijn in de figuur). Naast dit rapportcijfer
is de positie weergegeven die Zoetermeer inneemt
in de ranglijst van 351 gemeenten (niet 355, want de
vier Friese Waddeneilanden zijn samengevoegd en
Rozendaal is bij Rheden gevoegd). Tevens staan de
gemiddelde scores voor de benchmarkgroep (de zes
voormalige groeikernen) en de relevante regio (hier
de relevante woonregio) in de figuur.
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Uit figuur 2.1 blijkt dat Zoetermeer beneden het
nationaal gemiddelde scoort op de brede welvaart,
maar wel iets boven het gemiddelde voor de
benchmarkgroep. Van de acht rubrieken scoort
Zoetermeer geen enkele keer boven het nationaal
gemiddelde, maar wel vijf maal boven het gemiddelde
voor de benchmarkgroep (met name voor gezondheid,
materiële welvaart en saamhorigheid van de
bevolking). Wat lager dan de benchmarkgroep scoort
Zoetermeer op milieu, natuur en veiligheid & weinig
overlast. Vergeleken met de relevante woonregio
scoort Zoetermeer juist gunstiger op natuur en met
name op milieu, maar zijn de scores op de andere
zes rubrieken lager (vaak ruim lager). Van de 32
indicatoren neemt Zoetermeer drie maal een plaats in
de top-100 in (de gemiddelde levensverwachting, het
gemiddeld besteedbaar inkomen en de nabijheid van
voorzieningen), maar wordt ook elf maal een plaats
bij de vijftig laagst scorende gemeenten ingenomen.
Het vermelden waard is nog wel de bovengemiddelde
score op de kwaliteit van de natuurlijke omgeving.
In het algemeen wijken de scores zelfs op het niveau
van individuele indicatoren niet veel af van het
gemiddelde voor de benchmarkgemeenten, met als
positieve uitschieter voor Zoetermeer de gemiddelde
levensverwachting. Voor slechts vijf indicatoren scoort
Zoetermeer gunstiger dan de relevante woonregio.
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Profiel Brede Welvaart Zoetermeer 2019

Totaal
Thema's

Rapportc ijf er

Pos itie*
303

W elv aart
Gez ondheid
Milieu
Saamhorigheid bev olking
W oongenot
Kans en op w erk
V eiligheid en w einig ov erlas t
Natuur
W elv aart
Bes teedbaar inkomen per inw oner
Inkomen per huis houden
V ermogen per inw oner
W OZ -w aarde w oningen
V erkoopprijz en w oningen
Gez ondheid
Gemiddelde lev ens v erw ac hting
% pers onen z onder ov ergew ic ht
% pers onen met v oldoende bew eging
% niet-rokers
% s porters
Erv aren gez ondheid
% pers onen z onder langdurige z iekte
Milieu
Sc ore ec ologis c h kapitaal Telos
W einig luc htv erontreiniging
Saamhorigheid bev olking
% V rijw illigers
Opkoms tperc entage TK 2017
Saamhorigheid bev olking
Tev reden bev olkings s amens telling
W oongenot
Kw aliteit gebouw de omgev ing
Nabijheid v oorz ieningen
Tev redenheid met huidige w oning
Tev redenheid met w oonomgev ing
Staat v an onderhoud w oningen
A antrekkelijke bebouw ing in buurt
Baankans en
Netto partic ipatiegraad
Perc entage W W 'ers
Perc entage bijs tands gerec htigden
V eiligheid en w einig ov erlas t
W einig mis daad
W einig ov erlas t
Natuur
W einig ov erlas t geluid
W einig ov erlas t s tank
Kw aliteit natuurlijke omgev ing
*) Pos itie in ranglijs t 351 gemeenten
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224
230
229
317
328
297
313
190
81
164
337
269
239
72
244
303
120
119
239
259
142
303
299
304
319
310
343
94
265
325
283
319
287
281
289
312
318
292
253
122
3

4

5

6

7

8
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Technische toelichting profiel brede welvaart
Het CBS onderscheidt de volgende zeven thema’s
binnen het thema Brede Welvaart:
•
Materiële welvaart en welzijn. Opvallend is
dat hieronder ook de indicator 'Tevreden met
het leven' valt. Naar de mening van Bureau
Louter wordt deze tevredenheid zeker niet
alleen bepaald door materiële welvaart,
maar juist ook door de andere thema's. De
tevredenheid met het leven zou zelfs als een
totaalscore voor de brede welvaart als geheel
kunnen worden beschouwd. Bureau Louter
hanteert voor dit thema slechts indicatoren
die daadwerkelijk iets zeggen over ‘materiële
welvaart’, met name inkomen en vermogen
(waaronder woningbezit).
•
Gezondheid. Hieronder vallen enerzijds
resultaatindicatoren (zoals de gemiddelde
levensverwachting, de tevredenheid met
de gezondheid en het niet lijden aan een
langdurige ziekte) en anderzijds indicatoren
die iets zeggen over een gezonde levensstijl
(zoals
sporten,
bewegen,
roken
en
overgewicht).
•
Milieu. Onder dit thema valt ook natuur. Door
Bureau Louter wordt dit thema uitgesplitst
naar twee deelthema's, namelijk 'natuur’
respectievelijk ‘milieu’. Er wordt gebruik
gemaakt van twee uit diverse aspecten
opgebouwde ‘samengestelde indicatoren’,
namelijk het ecologisch kapitaal (ontwikkeld
door Telos, een Tilburgs universitair
kenniscentrum in duurzame ontwikkeling)
en de mate van luchtverontreiniging
(op basis van verschillende vormen van
luchtverontreiniging opgesteld door Bureau
Louter op basis van gegevens van het RIVM).
•
Samenleving. Hieronder vallen aspecten
als vertrouwen, contacten met anderen,
vrijwilligerswerk
en
maatschappelijke
participatie. Dit thema wordt door Bureau
Louter aangeduid als 'saamhorigheid
bevolking’.
•
Veiligheid. Het CBS vat dit thema slechts op
als de nadelige effecten van criminaliteit.
De opvatting van Bureau Louter is ruimer
en omvat ook allerlei vormen van hinder,
veroorzaakt door andere personen, ofte wel:
'veiligheid en weinig overlast’.
•
Werken en leren. In de woorden van het
CBS 'is werk belangrijk voor mensen, omdat
ze daarmee zowel zelfstandig inkomen
genereren als actief deelnemen aan de
samenleving'. Binnen Nederland bestaan er
duidelijke regionale verschillen in de kans
op werk. Voor 'leren' geldt dat op regionaal
niveau minder. Die verschillen bestaan
vooral tussen landen en in de nationale
score op de brede welvaart spelen kansen op
tel. 015-2682556
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•

goed onderwijs daarom een rol. Bovendien
speelt het opleidingsniveau indirect al een
rol bij diverse in dit onderzoek opgenomen
thema's, bijvoorbeeld bij de kans op werk, de
gezondheid en de kans op een mooie woning
(en woonomgeving). Het thema 'werken en
leren' is daarom ingeperkt tot 'kansen op
werk’.
Wonen. Het CBS perkt dit thema sterk in tot 'de
kwaliteit van woningen'. Door Bureau Louter
wordt een bredere opvatting gehanteerd,
waarbij ook de directe woonomgeving een
rol speelt. De woning en de woonomgeving
leveren 'woongenot’.

In tabel II.1 staan de in dit onderzoek opgenomen
thema’s en indicatoren voor brede welvaart.
Voor elke indicator zijn scores bepaald voor alle
gemeenten in Nederland. Daarbij is gekozen voor
gegevens die exact vergelijkbaar zijn tussen alle
gemeenten. Soms gaat het daarbij om het resultaat
van (grootschalige) enquêtes. Er is in eerste instantie
uitgegaan van de gemeentelijke indeling per 1-1-2019
(355 gemeenten). Om de statistische betrouwbaarheid
van die gegevens te verhogen zijn enkele (zeer)
kleine gemeenten samengevoegd of bij een grotere
buurgemeente gevoegd. Dat geldt voor de vier Friese
Waddeneilanden en voor Rozendaal en Rheden. Aldus
resulteren niet 355, maar 351 gemeenten. Binnen de
thema’s zijn door Bureau Louter gewichten toegekend
aan de verschillende indicatoren waaruit de thema’s
zijn opgebouwd. Vaak zijn die indicatoren op zich
overigens weer uit verschillende subindicatoren
samengesteld.
De totaalscore wordt bepaald door aan de acht thema’s
gewichten toe te kennen. Voor de algemene ranglijst
is gekozen voor een zeer eenvoudige variant, namelijk
een gelijk gewicht voor elk thema.
Om de 32 indicatoren onderling vergelijkbaar te
maken zijn de gemeentelijke scores per indicator
geordend van hoog naar laag en is vervolgens voor alle
indicatoren aan de gemeente op exact dezelfde wijze
een rapportcijfer toegekend (maximaal 10; minimaal
3). Daarbij zijn stapjes van een half gehanteerd. De
kans op het scoren van een 6, 6.5 of 7 is hoger dan
de kans op het scoren van een 10 of een 3. Het aantal
tienen, negenenhalven, negens, enz. is volgens een
vaste kansverdeling vastgesteld (zie tabel II.2). Indien
een gemeente op alle indicatoren gemiddeld scoort,
resulteert een 6.5.
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Thema’s en indicatoren voor brede welvaart
Thema
Materiële welvaart

Gezondheid

Milieu
Saamhorigheid bevolking

Woongenot

Kansen op werk

Veiligheid en weinig
overlast

Indicator
Besteedbaar inkomen per
inwoner
Inkomen per huishouden
Vermogen per inwoner
WOZ-waarde woningen
Verkoopprijzen woningen
Gemiddelde levensverwachting
% personen zonder overgewicht
% personen met voldoende
beweging
% niet-rokers
% sporters
Ervaren gezondheid
% personen zonder langdurige
ziekte
Score ecologisch kapitaal Telos
Weinig luchtverontreiniging
% Vrijwilligers
Opkomstpercentage TK 2017
Saamhorigheid bevolking
Tevreden
bevolkingssamenstelling
Kwaliteit gebouwde omgeving
Woonaantrekkelijkheid
Tevredenheid met huidige
woning
Tevredenheid met
woonomgeving
Staat van onderhoud woningen
Aantrekkelijke bebouwing in
buurt
Netto participatiegraad
Percentage WW’ers
Percentage
bijstandsgerechtigden

Weinig misdaad
Weinig overlast
Natuur
Weinig overlast geluid
Weinig overlast stank
Kwaliteit natuurlijke omgeving
Toelichting: ‘BL’ is Bureau Louter

Toelichting (indien relevant)
Bron: CBS
Met correctie voor type huishouden
Gemiddelde 2015, 2016 en 2017

Gecorrigeerd voor leeftijd door BL
Gecorrigeerd voor leeftijd door BL
Samengestelde indicator. Bron: Telos
Bron: RIVM, bewerking BL
Samengestelde indicator door BL
Uit grote enquête CBS
Samengestelde indicator door BL
Samengestelde indicator door BL
Uit grote enquête CBS
Uit grote enquête CBS
Uit grote enquête CBS
Uit grote enquête CBS
Vanaf 25 jaar

Samengestelde indicator door BL
Samengestelde indicator door BL
Uit grote enquête CBS
Uit grote enquête CBS
Samengestelde indicator door BL

Tabel II.2 Kansverdeling voor toekennen rapportcijfers
Rapportcijfer
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10

tel. 015-2682556

Percentage
1%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
1%
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Monitor sociaal-economische ontwikkeling

In de ‘monitor sociaal-economische ontwikkeling’
zijn voor 27 indicatoren de ontwikkelingen in de tijd
gevolgd voor de periode 2003-2019 en soms voor een wat
kortere periode, wanneer niet over alle jaren gegevens
beschikbaar waren. Zie ‘Overzicht indicatoren in
monitor sociaal-economische ontwikkeling’. Geel
gemarkeerd zijn de kernindicatoren. In de monitor
komen achtereenvolgens aan de orde demografische
ontwikkelingen, participatie op de arbeidsmarkt,
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking,
werkloosheidsindicatoren,
woningprijzen,
het
gemiddeld inkomen, de ontwikkeling van het
aantal arbeidsplaatsen en de ontwikkeling van het
opleidingsniveau van de arbeidsplaatsen bij bedrijven
en instellingen in Zoetermeer.
Uit de 27 indicatoren zijn dertien kernindicatoren
geselecteerd waarmee een totaalscore is opgesteld.
De scores zijn bepaald voor alle 355 gemeenten in
Nederland. Voor de kernindicatoren moet gelden
dat in ieder geval voor de jaren 2005 tot en met
2018/2019 een score kon worden vastgesteld.
De betekenis van de meeste indicatoren is duidelijk.
De volgende indicatoren verdienen enige toelichting:
•
Om de 'vergrijzingsgraad' te meten was
het gangbaar om uit te gaan van een
pensioensgerechtigde leeftijd van 65 jaar.
Deze is hier opgehoogd naar 67 jaar;
•
de demografische druk is het aantal personen
dat niet tot de potentiële beroepsbevolking
behoort (0-17 jaar en 67 jaar en ouder) ten
opzichte van degenen die wel tot de potentiële
beroepsbevolking behoren (18-66 jaar). Een
hoge score is ongunstig omdat er dan relatief
weinig inwoners met verdienvermogen zijn
(en dus minder koopkracht)
•
de bruto participatiegraad is het aantal
inwoners van 15-74 jaar dat werkt of werk
actief zoekt;
•
de netto participatiegraad is het aantal
werkenden per inwoner van 15-74 jaar;
•
de opleidingsindex wordt bepaald als het
aantal middelbaar opgeleiden (HAVO/VWO of
MBO2, 3 of 4) plus twee maal het aantal hoog
opgeleiden (HBO/WO) in de beroepsbevolking
gedeeld door de totale beroepsbevolking;
•
een schatting van het aantal laag, middelbaar
en hoog opgeleiden bij bedrijven en
instellingen in Zoetermeer is door Bureau
Louter gemaakt door voor een onderverdeling
van ongeveer vijftig sectoren per sector aan
te nemen dat in Zoetermeer de verdeling
over de drie opleidingsniveaus gelijk is aan
het nationaal gemiddelde. Wanneer sectoren


met een gemiddeld hoog opleidingsniveau
relatief sterk zijn vertegenwoordigd zal de
opleidingsindex hoog zijn. Deze indicatoren
kunnen alleen worden berekend voor
Zoetermeer omdat voor andere gemeenten
niet alle benodigde gegevens beschikbaar zijn.
Deze indicator is daarom niet meegenomen
bij het bepalen van de totaalscore.
Voor alle 355 Nederlandse gemeenten is elke
indicator per jaar omgezet in een rapportcijfer van
3 tot 10 (met een gemiddelde van 6.5 en wat meer
kans op 'gemiddelde scores', zoals een 6 of een 7, dan
scores 'aan de uiteinden', zoals een 3 of een 10). Het
ongewogen gemiddelde van de rapportcijfers voor
de dertien kernindicatoren is de totaalscore. In het
algemeen hebben de kernindicatoren betrekking op
de totale bevolking of het totale bedrijfsleven van
Zoetermeer. Daarop bestaan twee uitzonderingen,
omdat het om groepen gaat waar beleidsmatig een
extra inspanning wordt gevraagd, namelijk jongeren
(via de jeugdwerkloosheid) en laag opgeleiden (via de
netto participatiegraad: het deel van de inwoners van
15-74 jaar met een laag opleidingsniveau dat werkt).
In 'Monitor sociaal-economische ontwikkeling' is per
indicator de ontwikkeling van de score weergegeven.
Naast Zoetermeer is tevens de score weergegeven
voor Nederland, voor de benchmarkgroep (de zes
voormalige groeikernen) en de relevante woonregio
of werkregio (al naar gelang het thema). Links in
de figuur staan steeds de absolute scores, rechts
staat steeds de relatieve score (de score voor een
gebied gedeeld door de score voor Nederland).
Soms moet een hoge score als 'ongunstig' worden
beoordeeld. Dat geldt bijvoorbeeld voor het
werkloosheidspercentage. Die figuren zijn lichtgeel
gemarkeerd. Uiteraard wordt bij het bepalen van de
totaalscore de berekening zodanig uitgevoerd dat
een gunstige score altijd positief wordt beoordeeld.
De selectie van kernindicatoren is te herkennen aan
de rode ster, rechtsboven in de rechter figuur.

Door de EU is bepaald dat deze leeftijdscategorie door het CBS moet worden aangehouden bij het bepalen van de potentiële beroepsbevolking. In de Nederlandse praktijk
is deze afbakening te ruim, maar gegevens
zijn slechts voor deze leeftijdscategorie beschikbaar.
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Overzicht indicatoren in monitor sociaal-economische ontwikkeling
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

tel. 015-2682556

Indicatoren
Aantal inwoners (2003=100)
Percentage niet-Westers allochtonen in de bevolking
Percentage Westers allochtonen in de bevolking
Percentage inwoners 67 jaar of ouder
Demografische druk
Bruto participatiegraad
Netto participatiegraad (totaal)
Netto participatiegraad laag opgeleiden
Netto participatiegraad middelbaar opgeleiden
Netto participatiegraad hoog opgeleiden
Opleidingsindex beroepsbevolking
Percentage laag opgeleiden in beroepsbevolking
Percentage middelbaar opgeleiden in beroepsbevolking
Percentage hoog opgeleiden in beroepsbevolking
Werkloosheidspercentage totaal
Werkloosheidspercentage inwoners 15-24 jaar
Percentage inwoners 15-64 jaar met WW-uitkering
Percentage inwoners 15-64 jaar met bijstandsuitkering
Gemiddelde verkoopprijs woningen (in €)
Gemiddelde WOZ-waarde (* € 1.000)
Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (* € 1.000)
Aantal arbeidsplaatsen (2003=100)
Arbeidsplaatsen per 1.000 inwoners 18-66 jaar
Aandeel laag opgeleiden in personeel van bedrijven
Aandeel middelbaar opgeleiden in personeel van bedrijven
Aandeel hoog opgeleiden in personeel van bedrijven
Opleidingsindex personeel in Zoetermeer
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Monitor sociaal-economische ontwikkeling, vervolg
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Monitor sociaal-economische ontwikkeling, vervolg
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Monitor sociaal-economische ontwikkeling, vervolg
90%

1.15

87%

1.1

84%

1.05

81%

1

78%

0.95

75%

begin

0.9
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

10. Netto paric ipatiegraad hoog opgeleiden

1.3

1.15

*

1.1

1.2

1.05

1.1

1
1

0.95

0.9

0.9

0.8

0.85
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

11. Opleidings index beroeps bev olking
40%

1.3

35%

1.2

30%

1.1

25%

1

20%

0.9

15%

0.8
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

12. Perc entage laag opgeleiden in beroeps bev olking
55%

1.3

50%

1.2

Z oetermeer

45%
Benc hmark

tel. 015-2682556
40%
35%

Relev ante w erkregio
Relev ante w oonregio

peter@bureaulouter.nl

1.1
1
0.9

Nederland

Hoog is onguns tig

www.bureaulouter.nl

84

Bureau Louter

Monitor sociaal-economische ontwikkeling

Monitor sociaal-economische ontwikkeling, vervolg
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Monitor sociaal-economische ontwikkeling, vervolg
18%

1.4

*

16%
1.3

14%
12%

1.2

10%
8%

1.1

6%
4%

1

2%
0%

0.9
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

16. W erkloos heids perc entage inw oners 15-24 jaar
5.0%

begin

1.3

4.5%
4.0%

1.2

3.5%
3.0%

1.1

2.5%
2.0%

1

1.5%
1.0%

0.9

0.5%
0.0%

0.8
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

17. Perc entage inw oners 15-64 jaar met W W -uitkering
5.0%

1.4

4.5%
4.0%

1.3

3.5%
3.0%

1.2

2.5%
2.0%

1.1

1.5%
1.0%

1

0.5%
0.0%

0.9
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

18. Perc entage inw oners 15-64 jaar met bijs tands uitkering

Z oetermeer
Benc hmark
tel. 015-2682556

Relev ante w erkregio
Relev ante w oonregio

peter@bureaulouter.nl

Nederland

Hoog is onguns tig

www.bureaulouter.nl

86

Bureau Louter

Monitor sociaal-economische ontwikkeling

Monitor sociaal-economische ontwikkeling, vervolg
350000

1.1

300000

1.05

250000

1

200000

0.95

150000

0.9

100000
50000

0.85

0

0.8

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
19. Gemiddelde v erkoopprijs w oningen (in €)
300

1.1

250

1.05

200

1

150

0.95

100

0.9

50

0.85

0

*

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

0.8

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

20. Gemiddelde W OZ -w aarde (* € 1.000)

45

1.08

40

1.06

35

*

1.04

30

1.02

25

1

20

0.98

15

0.96

10

0.94

5
0

0.92
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

21. Gemiddeld bes teedbaar inkomen per huis houden (* € 1.000)

Z oetermeer
Benc hmark
tel. 015-2682556

Relev ante w erkregio
Relev ante w oonregio

peter@bureaulouter.nl

Nederland

Hoog is onguns tig

www.bureaulouter.nl

87

Bureau Louter

Monitor sociaal-economische ontwikkeling

Monitor sociaal-economische ontwikkeling, vervolg
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Uit de figuur kan, per deelfiguur, het volgende
worden geconcludeerd:
1.	������������������������������������������
Het aantal inwoners nam in Zoetermeer tot
de kredietcrisis (2009) nog sterker toe dan het
nationaal gemiddelde, maar ontwikkelde zich
daarna even sterk, om recentelijk zelfs achter
te blijven bij de nationale ontwikkeling.
Gedurende de gehele periode nam het aantal
inwoners in de relevante woonregio sterker
toe dan het nationaal gemiddelde, vooral
vanaf 2008.
2.	����������������������������������
In Zoetermeer, de benchmark en de
relevante regio ligt het aandeel niet-Westerse
allochtonen in de bevolking hoger dan
het nationaal gemiddelde. Het meest geldt
dat voor de relevante regio. Het aandeel
is in zowel Zoetermeer als de benchmark
verder toegenomen, maar de mate waarin is
recentelijk afgezwakt.
3.	��������������������������������������
Met name in de relevante woonregio is
het aandeel Westers allochtonen sterker
toegenomen dan het nationaal gemiddelde.
Dat kan bijvoorbeeld om expats uit de
Verenigde Staten of West-Europa gaan,
maar ook om MOE-landers (Midden- en OostEuropa; met name Polen). In Zoetermeer (en
in iets mindere mate de benchmark) heeft het
aandeel zich juist minder sterk ontwikkeld
dan het nationaal gemiddelde.
4.	���������������������������������������������
Het percentage inwoners van 67 jaar of ouder
ligt in alle drie gebieden momenteel lager
dan het nationaal gemiddelde. In Zoetermeer
en de benchmark groeit het echter sterker
dan het nationaal gemiddelde (doordat velen
die zich enkele decennia geleden gevestigd
hebben, de pensioensgerechtigde leeftijd
bereiken). In de relevante woonregio neemt
het aandeel juist minder sterk toe dan het
nationaal gemiddelde.
5.	��������������������������������������������
Ook de demografische druk ligt in alle drie
gebieden beneden het nationaal gemiddelde,
maar Zoetermeer is de laatste jaren snel naar
dat gemiddelde toegegroeid. In iets mindere
mate neemt sinds 2013 de demografische
druk ook in de benchmark sterker toe dan
het nationaal gemiddelde, terwijl in de
relevante woonregio juist sprake is van een
minder sterke ontwikkeling.
6.	�����������������������������������������������
De ontwikkeling van de bruto participatiegraad
is zeer opmerkelijk. De ‘voorsprong’ van
Zoetermeer en de benchmark ten opzichte
van het nationaal gemiddelde is duidelijk
geslonken. Dit geldt dus niet alleen voor
Zoetermeer, maar ook voor de benchmark. Dit
hangt samen met ‘ontmoedigingseffecten’.
Door
aan
achterblijvende
werkgelegenheidsontwikkeling
in
en
rond de groeikernen trekt een deel van de
potentiële beroepsbevolking zich terug van
de arbeidsmarkt. De dalende trend geldt
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niet alleen voor Zoetermeer, maar ook
in de relevant werkregio, waar de bruto
participatiegraad inmiddels zelfs onder het
nationaal gemiddelde is gezakt.
7.	���������������������������������������
Voor de netto participatiegraad gelden
soortgelijke ontwikkelingen als voor de bruto
participatiegraad. Zowel in Zoetermeer als in
de benchmark is de netto participatiegraad
inmiddels lager dan het nationaal gemiddelde
(bij de bruto participatiegraad niet, want daar
tellen ook de actief werk zoekende werklozen
mee en het werkloosheidspercentage ligt
in Zoetermeer en de benchmark boven
het nationaal gemiddelde - zie hierna).
Het relatief aantal werkende inwoners
ontwikkelt zich dus in Zoetermeer, maar ook
in de benchmark en de relevante werkregio
ongunstiger dan het nationaal gemiddelde.
8.	������������������������������
Voor
Zoetermeer
ligt
de
netto
participatiegraad onder laag opgeleiden
inmiddels onder het nationaal gemiddelde,
terwijl rond het midden van het vorige
decennium nog sprake was van een ruim
bovengemiddelde score. Tevens was in de
benchmark sprake van een bij de nationale
trend achterblijvende ontwikkeling, zij het
in mindere mate dan in Zoetermeer en ook
in de relevante werkregio ontwikkelde de
netto participatiegraad zich ongunstig. Dit
is dus blijkbaar een regionaal verschijnsel.
De hier geconstateerde ontwikkeling is een
belangrijk aandachtspunt voor het sociaaleconomisch beleid, bijvoorbeeld waar het
gaat om plannen om bedrijventerreinen (met
relatief veel werk voor laag opgeleiden) te
transformeren naar woningbouw.
9.	������������������������������������
Ook de netto participatiegraad voor
middelbaar opgeleiden heeft zich in
Zoetermeer relatief ongunstig ontwikkeld,
vergeleken met het nationaal gemiddelde,
overigens in veel mindere mate dan voor laag
opgeleiden. De afname in de benchmark en
in de relevante werkregio was hier sterker.
10.	���������������������������������������������
Ook onder hoog opgeleiden (die overigens een
veel hogere netto participatiegraad kennen
dan middelbaar opgeleiden en vooral laag
opgeleiden), heeft de netto participatiegraad
zich in Zoetermeer duidelijk ongunstiger
ontwikkeld dan het nationaal gemiddelde.
Dat geldt ook voor de benchmark en de
relevante werkregio, maar in veel mindere
mate dan voor Zoetermeer.
11.	�������������������������������������������
De opleidingsindex van de beroepsbevolking
(een
indicator
voor
het
gemiddeld
opleidingsniveau van de in een gebied
wonende
beroepsbevolking)
ligt
in
Zoetermeer rond het nationaal gemiddelde
(maar is sinds 2005 wel wat afgenomen), in de
benchmark onder het nationaal gemiddelde
en in de relevante regio ruim boven het
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nationaal gemiddelde. De ‘voorsprong’ van
Zoetermeer op de benchmark is overigens
kleiner geworden en de achterstand op de
relevante regio wat groter. Het gemiddeld
opleidingsniveau van de beroepsbevolking
ontwikkelt zich in Zoetermeer dus relatief
ongunstig. Aangezien de participatie op
de arbeidsmarkt duidelijk toeneemt en de
werkloosheid duidelijk afneemt naarmate
het opleidingsniveau hoger is, heeft dit een
nadelig effect op de totale participatiegraad en
werkloosheid in Zoetermeer in verhouding
tot het nationaal gemiddelde.
12.	�����������������������������������������
Het aandeel laag opgeleiden in de totale
beroepsbevolking ligt in Zoetermeer onder
het nationaal gemiddelde, terwijl het er
in de benchmark boven ligt. Sinds 2011
ontwikkelt het aandeel laag opgeleiden
zich in Zoetermeer overigens sterker dan
het nationaal gemiddelde. In de relevante
werkregio is juist een omgekeerde beweging
zichtbaar.
13.	����������������������������������������
Het aandeel middelbaar opgeleiden in de
beroepsbevolking heeft zich in Zoetermeer
sterker ontwikkeld dan het nationaal
gemiddelde (vooral in de jaren voor de
kredietcrisis) en ligt inmiddels bijna op het
niveau van de benchmark. In de relevante
regio is het aandeel middelbaar opgeleiden
in de beroepsbevolking veel lager.
14.	�������������������������������������������������
In de jaren voor de kredietcrisis is het aandeel
van hoog opgeleiden in de beroepsbevolking
afgenomen. Inmiddels ligt het aandeel in
Zoetermeer onder het nationaal gemiddelde,
maar nog wel ruim boven het gemiddelde
voor de benchmark. In de relevante werkregio
is het aandeel van hoog opgeleiden in de
totale beroepsbevolking opvallend hoog.
Momenteel blijft Zoetermeer tien procentpunten achter bij het gemiddelde in de
relevante werkregio.
15.	�����������������������������������
In elk van de drie gebieden is het
werkloosheidspercentage
hoger
dan
het nationaal gemiddelde. In het vorige
decennium was dat in Zoetermeer nog niet
het geval. De werkloosheid ontwikkelt zich
in Zoetermeer dus relatief ongunstig. Dat
geldt overigens ook voor de benchmark
en voor de relevante werkregio, maar in
mindere mate dan voor Zoetermeer. Vooral
in de eerste jaren vanaf de kredietcrisis was
de ontwikkeling in alle drie typen gebieden
relatief ongunstig
16.	����������������������������������������
Jongeren kennen in het algemeen een wat
hogere werkloosheid dan gemiddeld. Dat blijkt
ook uit een vergelijking tussen de figuren voor
het totale werkloosheidspercentage en het
werkloosheidspercentage in de leeftijdsklasse
15-24 jaar. Niet alleen de totale werkloosheid,
maar ook de jeugdwerkloosheid heeft zich
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in alle drie gebieden relatief ongunstig
ontwikkeld ten opzichte van het nationaal
gemiddelde, waarbij in de benchmark de
laatste jaren wel sprake was van een sterk
herstel. Met enige verschillen in het exacte
verloop in de tijd heeft de jeugdwerkloosheid
zich in Zoetermeer ongeveer in dezelfde mate
ontwikkeld als in de relevante werkregio,
waarbij de jeugdwerkloosheid zich de
afgelopen jaren wel relatief ongunstig heeft
ontwikkeld in Zoetermeer, in tegenstelling
tot de benchmark.
17.	�������������������������������������������
Voor het percentage van de inwoners van 1564 jaar met een WW-uitkering zijn gegevens
beschikbaar sinds 2007.Ook hier treedt
in alle gebieden een relatief ongunstige
ontwikkeling ten opzichte van het nationaal
gemiddelde op. In tegenstelling tot ruim
tien jaar geleden ligt het WW-percentage in
Zoetermeer inmiddels boven het nationaal
gemiddelde. In de benchmark was dat al het
geval, maar het verschil met Zoetermeer
is inmiddels kleiner geworden. Het WWpercentage in de relevante werkregio is
wel gestegen, maar is onder het nationaal
gemiddelde gebleven.
18.	�����������������������������������������
Door de tijd vergelijkbare gegevens over
het percentage van de inwoners met een
bijstandsuitkering zijn slechts sinds 2011
beschikbaar. In de relevante werkregio ligt
dit percentage duidelijk boven het nationaal
gemiddelde. Met name de stedelijke
gebieden, zoals Den Haag, dragen daaraan
bij: zij kennen een aanzienlijke omvang
van langdurig werklozen (het ‘granieten
bestand’). Wat betreft het percentage
bijstandsgerechtigden scoort Zoetermeer iets
gunstiger dan de benchmark.
19.	��������������������������������������������
Nationaal zijn de gemiddelde verkoopprijzen
van woningen tot de kredietcrisis gestegen,
om daarna tot 2013 te dalen. Sindsdien zijn
de prijzen in steeds sneller tempo gestegen.
De afvlakking van de prijsstijgingen die
recentelijk wordt geobserveerd, is in deze
cijfers nog niet zichtbaar. De prijzen zijn
in de relevante woonregio in de afgelopen
vijftien jaar duidelijk sterker gestegen dan
het nationaal gemiddelde. Dat was niet
het geval in Zoetermeer: met duidelijke
schommelingen in de tijd ontwikkelden
de gemiddelde woningprijzen zich daar
ongeveer volgens de nationale norm. Het
prijsniveau ligt in Zoetermeer iets boven
het gemiddelde voor de benchmark, maar
onder het nationaal gemiddelde. Opgemerkt
moet hierbij worden dat niet is gecorrigeerd
voor eventuele lokale/regionale verschillen
in oppervlak/inhoud en kwaliteit van de
woningen. Vooral de ontwikkeling van de
woningprijzen is hier daarom relevant.
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20.	����������������������������������������
De ontwikkeling van de WOZ-waarde volgt
met enige vertraging de ontwikkeling van
de verkoopprijzen, maar de grafieken voor
de verkoopprijzen en de gemiddelde WOZwaarde vormen zeker geen kopie. Terwijl de
verkoopprijzen in de relevante woonregio in
de meest recente jaren boven het nationaal
gemiddelde lagen, geldt dat niet voor de
WOZ-waarde. De ontwikkeling van de WOZwaarde is in Zoetermeer en de benchmark
de laatste jaren iets achtergebleven bij de
nationaal gemiddelde ontwikkeling. Terwijl
de gemiddelde WOZ-waarde in 2007 nog
ongeveer gelijk was voor Zoetermeer en de
relevante woonregio, is er inmiddels een
aanzienlijk verschil ontstaan (ten nadele
van Zoetermeer). Dat werd ook al voor de
verkoopprijzen
gesignaleerd.
Wanneer
woningprijzen worden beschouwd als een
maatstaf voor de aantrekkelijkheid van de
woningmarkt, zou hier uit afgeleid kunnen
worden dat Zoetermeer aan populariteit heeft
verloren ten opzichte van de omliggende
relevante woonregio.
21.	���������������������������������������
Het gemiddeld besteedbaar inkomen laat
een duidelijk beeld zien: vijftien jaar geleden
scoorde Zoetermeer nog ruim boven het
nationaal gemiddelde, inmiddels is die
voorsprong vrijwel verdwenen. Ook in de
benchmark ontwikkelde het gemiddeld
besteedbaar inkomen zich ongunstiger dan
het nationaal gemiddelde, maar niet in de
mate waarin dat in Zoetermeer is gebeurd.
In de relevante woonregio lag het gemiddeld
besteedbaar inkomen gedurende de gehele
periode vrijwel op het nationaal gemiddelde.
Van een relatieve achteruitgang was hier
geen sprake. Wel ligt het gemiddeld inkomen
in Zoetermeer momenteel nog boven het
gemiddelde in de relevante woonregio.
22.	�����������������������������������������
Nationaal nam het aantal arbeidsplaatsen
tot de kredietcrisis toe, daarna licht af, om
de laatste jaren weer sterk te groeien. Tussen
de drie gebieden bestaan hier duidelijke
verschillen. In Zoetermeer was sprake van
aanzienlijke ups and downs. De algemene
trend is echter dat de ontwikkeling van
het aantal arbeidsplaatsen bij bedrijven en
instellingen in Zoetermeer is achtergebleven
bij het nationaal gemiddelde. In de relevante
werkregio was dat in eerste instantie niet
het geval, maar sinds de kredietcrisis bleef
de ontwikkeling iets achter bij de nationale
trend, met recentelijk een versnelling in de
neergaande trend. De benchmark groeide
tot de kredietcrisis nog ruim sterker dan
het nationaal gemiddelde, maar daarna
volgende een duidelijke kentering. Vooral
tot de kredietcrisis bleef de ontwikkeling in
Zoetermeer achter bij de benchmark, daarna
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was de ontwikkeling vergelijkbaar.
23.	�������������������������������������������
Bepalend voor de arbeidsmarktperspectieven
van de bevolking is vooral het aantal
arbeidsplaatsen per inwoner van 18-66
jaar (de potentiële beroepsbevolking): de
‘werkgelegenheidsfunctie’. In de periode
2003-2007 nam deze scherp af voor
Zoetermeer. Daarna was sprake van een
ontwikkeling die ongeveer gelijk was aan
het nationaal gemiddelde. In de benchmark
ontwikkelde de werkgelegenheidsfunctie
zich de afgelopen tien jaar juist ongunstig.
Ronduit alarmerend is de ontwikkeling van
de werkgelegenheidsfunctie in de relevante
werkregio in de afgelopen tien jaar. Dit vormt
ook een verklaring voor het feite dat de
ontwikkeling van de netto participatiegraad
ongunstig is geweest in de relevante werkregio
(waarbij waarschijnlijk ook nog sprake is van
een toegenomen pendel naar buiten de regio).
Wanneer de werkgelegenheidsfunctie zich
in de eigen gemeente ongunstig ontwikkelt
(zoals in Zoetermeer), zou men elders in de
regio kunnen gaan werken. Daar ontwikkelt
de werkgelegenheidsfunctie zich echter ook
ongunstig. Gaan werken buiten de regio
is voor hoog opgeleiden (met gemiddeld
grote pendelafstanden) een optie, maar voor
middelbaar en vooral laag opgeleiden veel
minder.
24.	���������������������������������������
Het aandeel van laag opgeleiden in het
totale personeelsbestand bij bedrijven en
instellingen is nationaal en in Zoetermeer
afgenomen. Het verschil tussen Zoetermeer
en Nederland is overigens kleiner geworden:
het aandeel van laag opgeleiden is in
Zoetermeer minder sterk afgenomen dan
nationaal.
25.	������������������������������������������
Ook het aandeel van middelbaar opgeleiden
in de totale werkgelegenheid is zowel
in Zoetermeer als nationaal heel licht
afgenomen. De ontwikkeling van dit aandeel
was in Zoetermeer vrijwel gelijk aan het
nationaal gemiddelde.
26.	��������������������������������������������
Zoetermeer heeft een opvallend hoog aandeel
hoog opgeleiden (HBO en wetenschappelijk
opgeleiden) in het aantal arbeidsplaatsen bij
bedrijven en instellingen in de gemeente.
Dat aandeel is overigens sinds 2003 wel
sterk afgenomen, hoewel die relatieve
achteruitgang ten opzichte van het nationaal
gemiddelde de laatste jaren tot stilstand lijkt
te zijn gekomen.
27.	����������������������������������������������
De opleidingsindex neemt nationaal toe. Er is
sprake van een voortgaande ‘upgrading’ van
de werknemers bij bedrijven en instellingen
in Nederland. Dat geldt ook voor het personeel
bij bedrijven en instellingen in Zoetermeer,
maar de ‘voorsprong’ op het nationaal
gemiddelde is duidelijk afgenomen.
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In de tabel ‘Positie totaalscore sociaal-economische
ontwikkeling 2005 en 2018’ staan de posities van
Zoetermeer en de individuele benchmarkgemeenten
in 2005 en 2018. Zoetermeer is duidelijk gezakt op de
ranglijst van 355 gemeenten, maar staat nog wel bij de
bovenste helft. Ook voor alle andere zes voormalige
groeikernen geldt dat hun positie op de ranglijst van
de sociaal-economische ontwikkeling is afgenomen.

Aan de hand van de dertien kernindicatoren is een
totaalscore voor de sociaal-economische ontwikkeling
bepaald. Daartoe zijn voor elke kernindicator per jaar
de scores omgezet in rapportcijfers op soortgelijke
wijze als in het economisch rapport (een range van
3 tot 10, met een gemiddelde van 6.5). De ongewogen
som levert dan de eindscore op. Het resultaat staat
in onderstaande figuur voor Zoetermeer en de
benchmark.
Het rapportcijfer laat een dalende tendens zien
voor Zoetermeer. Tot de kredietcrisis wisten de
benchmarkgemeenten hun positie te handhaven, maar
sindsdien is daar toen ook de relatieve achteruitgang
ten opzichte van het nationaal gemiddelde ingezet.
Zoetermeer heeft weliswaar nog een lichte voorsprong
ten opzichte van de benchmarkgemeenten, maar dat
verschil is veel kleiner dan vijftien jaar geleden.
Totaalscore monitor sociaal-economische ontwikkeling
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Ontwikkelingen in Zoetermeer kunnen niet los
worden gezien van hun regionale context. Dat geldt
voor de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het gebruik
van allerlei typen voorzieningen (zoals winkels,
vrijetijdsactiviteiten en onderwijs). Er wordt daarom
aandacht besteed aan diverse typen relatiepatronen
tussen gemeenten. Eerst wordt een kort totaalbeeld
geschetst, vervolgens komen achtereenvolgens aan de
orde binnenlandse migratiebewegingen (verhuizingen
van personen), pendel (woon-werk stromen) en
stromen die verband houden met het gebruik van
voorzieningen.

In de rood gekleurde gemeenten zijn er meer stromen
naar de gemeente toe, dan er stromen de gemeente
uitgaan. Zij hebben in meerdere of mindere mate
een ‘centrumfunctie’. Onderzocht zijn woon-werk
stromen (pendel), stromen in verband met het gebruik
van voorzieningen (winkelen, vrijetijdsactiviteiten,
onderwijs en zorg) en verhuizingen van personen
(binnenlandse migratie). Geel gemarkeerd in de
kaarten zijn kernsteden van stadsgewesten volgens
de indeling van Bureau Louter.

Totaalbeeld relatiepatronen
In figuur 1 staat de verhouding van inkomende en
uitgaande stromen (exclusief stromen binnen de
gemeente zelf).
Figuur 1 Verhouding inkomende en uitgaande stromen (exclusief binnengemeentelijke stromen)

a. Pendel 2015/2017

b. Voorzieningen 2007/2016

c. Migratie 2008/2017
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De kernsteden in de Randstad vervullen in het
algemeen een centrumfunctie op het gebied
van werken en voorzieningen, met Haarlem
als uitzondering bij de pendel en Dordrecht bij
voorzieningen. Voor verhuizingen van personen zijn er
meer uitzonderingen. In de omgeving van Zoetermeer
verliezen Den Haag en Delft bijvoorbeeld per saldo
inwoners als gevolg van binnenlandse migratie,
terwijl Leiden en Rotterdam een lichte winst boeken.
Zoetermeer kent zowel voor werken (de pendel) als
voor voorzieningen een licht negatieve balans. Voor
migratie resulteert voor Zoetermeer een positief saldo
(gemiddeld in de periode 2008/2017), maar in veel
mindere mate dan bijvoorbeeld de buurgemeenten
Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp.

In figuur 2 zijn de stromen verder uitgesplitst voor
Zoetermeer. Binnen woon-werk stromen is een
onderscheid gemaakt naar drie opleidingsniveaus,
binnen migratie naar vier leeftijdsklassen en binnen
voorzieningen naar winkelen en vrijetijdsactiviteiten,
alsmede naar voortgezet onderwijs. In de figuur staat
het aandeel van de intergemeentelijke stromen, zowel
voor de uitgaande als de inkomende stromen. Tevens
is de ratio weergegeven van de inkomende gedeeld
door de uitgaande stromen (exclusief de stromen die
binnen Zoetermeer zelf blijven).

Figuur 2 Aandeel intergemeentelijke stromen naar en vanuit Zoetermeer
A andeel buiten Z oetermeer in
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De gegevens per opleidingsniveau zijn niet
recenter beschikbaar dan voor de periode
2000-2009 , terwijl de gegevens voor het
totaal betrekking hebben op de periode
2015/2017. Het totaal en de drie opleidingsniveaus zijn daarom niet direct vergelijkbaar.
Aangenomen mag overigens worden dat de
verschillen in het patroon tussen de drie opleidingsniveaus niet heel sterk gewijzigd zullen zijn.
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Op de arbeidsmarkt zijn er veel intergemeentelijke
stromen: ruim tweederde deel van de werkzame
inwoners van Zoetermeer werkt buiten de gemeente,
terwijl drievijfde deel van de werknemers bij
bedrijven en instellingen in Zoetermeer van buiten
de gemeente komt. Dat aandeel neemt toe naarmate
het opleidingsniveau hoger is. Van de verhuizingen
van personen blijft een groter deel binnen
Zoetermeer (bijna 60%), met een wat groter aandeel
intergemeentelijke verhuizingen in de leeftijdsklasse
17-24 jaar (bijvoorbeeld voor het elders gaan volgen
van onderwijs) en een wat kleiner aandeel in de
leeftijdsklasse 0-16 jaar (er is terughoudendheid om ver
te verhuizen wanneer kinderen nog basisonderwijs of
voortgezet onderwijs volgen).
Het aandeel intergemeentelijke verplaatsingen is
voor het gebruik maken van voorzieningen weer
wat kleiner dan voor verhuizingen van personen.
Voor winkelen is het aandeel intergemeentelijke
verplaatsingen overigens duidelijk lager dan voor
vrijetijdsactiviteiten en voor voortgezet onderwijs
is dat aandeel nog lager. De saldi zijn overwegend
negatief, met uitzondering van de leeftijdsklassen 016 jaar en 25-39 jaar (er vestigen meer gezinnen in de
gezinsvormende fase in Zoetermeer dan er vertrekken),
winkelen en het volgen van voortgezet onderwijs.
Zoetermeer vervult dus een regionale centrumfunctie
op het gebied van winkelen en voortgezet onderwijs.
Meer uitgaande dan inkomende stromen zijn er voor
alle drie opleidingsniveaus op de arbeidsmarkt (met de
minst ongunstige balans voor hoog/wetenschappelijk
opgeleiden), voor de leeftijdsklasse 17-24 jaar (te
verwachten voor een gemeente met een bescheiden
hoger onderwijs functie) en, opvallend genoeg, ook
voor de leeftijdsklasse 40 jaar en ouder. Hoewel voor
winkelen een positief saldo resulteert, zijn er meer
uitgaande dan inkomende stromen voor het totaal van
alle voorzieningen (winkelen, vrijetijdsactiviteiten,
zorg en onderwijs). Voor vrijetijdsactiviteiten is het
saldo vrij sterk negatief.
Totale jaarlijkse verplaatsingen vanuit en naar
Zoetermeer
In het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN)
van het CBS wordt het verplaatsingsgedrag van
inwoners tussen gemeenten in Nederland onderzocht.
Jaarlijks zijn er ongeveer 100 duizend deelnemers aan
dit onderzoek. Om de statistische betrouwbaarheid
te verhogen gaat Bureau Louter uit van tien-jaars
gemiddelden voor een recente periode (2007/2016).
In tabel 1 en figuur 3 staat een overzicht van de
uitsplitsing in herkomst en bestemming van alle
stromen vanuit en naar Zoetermeer. Een soortgelijk
overzicht zal verder voor elk type relatiepatronen
wordt aangehouden. Dit zal kortweg worden
aangeduid als een ‘stromenoverzicht’. In het kader
‘toelichting stromenoverzicht’ is aangegeven hoe de
tabel en figuur gelezen moeten worden.
Uit tabel 1 blijkt dat Den Haag het grootste aandeel
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inneemt in de stromen naar Zoetermeer, gevolgd
door de buurgemeenten Leidschendam-Voorburg,
Lansingerland, Alphen aan den Rijn (waaronder
ook Benthuizen) en Pijnacker-Nootdorp. Rotterdam
komt pas op plaats 6. De omvang van de stroom naar
Zoetermeer is voor Rotterdam slechts een vijfde deel
van de stroom vanuit Den Haag, terwijl Den Haag en
Rotterdam hemelsbreed op ongeveer dezelfde afstand
van Zoetermeer liggen. Bij de uitgaande stromen
neemt Rotterdam de tweede plaats in, ook hier
overigens ruim achter Den Haag.
Wanneer gecorrigeerd wordt voor de omvang van een
gemeente zakt Den Haag duidelijk op de ranglijst:
naar een achtste plaats voor de verplaatsingen
naar Zoetermeer en naar de vierde plaats voor de
verplaatsingen vanuit Zoetermeer. Rotterdam komt
op deze ranglijst helemaal niet voor. Vooral dicht
bij Zoetermeer liggende gemeenten staan hoog op
deze ranglijst voor de relatieve score: afstand is een
zeer bepalende factor voor de intensiteit van relaties
tussen twee gebieden.
De relatiepatronen zijn voor Zoetermeer het meest
intensief met Overig Haaglanden (zie de bijlage aan
het einde van dit document voor de afbakening van
dit gebied). Naar meer verstedelijkte regio’s (overig
Haaglanden, Regio Rotterdam, Leidse regio) en
stedelijke gemeenten is het aandeel stromen vanuit
Zoetermeer in het algemeen hoger dan het aandeel
stromen er vandaan. Voor meer landelijke gebieden
(het Groene Hart) en gemeenten is dat andersom.
Daarvoor vervult Zoetermeer (in lichte mate) een
‘centrumfunctie’. In absolute zin (de omvang van
de stromen) steekt Overig Haaglanden met kop en
schouders boven de andere gebieden uit. Dat hangt ook
samen met de grote omvang van Overig Haaglanden
in vergelijking tot bijvoorbeeld de Leidse regio en
het Groene Hart. In relatieve zin is bij de inkomende
stromen het verschil tussen Overig Haaglanden en
het Groene Hart bijvoorbeeld duidelijk kleiner dan in
absolute zin (0.022 versus 0.015 respectievelijk 12.0%
versus 4.3%).
Uit de tabel kan ook het relatief belang van
gemeenten binnen hun regio worden afgelezen. Zo
is bij de uitgaande verplaatsingen het aandeel van
Overig Haaglanden 16.7%, maar neemt Den Haag
daar alleen al 10.1% van voor haar rekening. Voor
de andere gemeenten in Overig Haaglanden resteert
dus in totaal 6.6%. Bij de inkomende stromen heeft
Lansingerland een aandeel van 2.0% op een totaal van
4.2% voor de Regio Rotterdam. De stad Rotterdam
heeft een kleiner aandeel (1.3%). De overige gemeenten
in Regio Rotterdam hebben dus slechts een aandeel
van 0.9%. Bij de uitgaande stromen is de situatie
overigens anders. Daar is het aandeel van Rotterdam
2.5% (op een regionaal totaal van 4.5%) en het aandeel
van Lansingerland ‘slechts’ 1.3%. Dit bevestigt weer
het beeld dat Zoetermeer voor kleinere, landelijke,
gemeenten een centrumfunctie vervult, terwijl
kernsteden juist een centrumfunctie vervullen voor
www.bureaulouter.nl
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Zoetermeer.
Op deze manier kunnen ook alle andere stromenoverzichten worden ‘gelezen’.
Toelichting stromenoverzicht
In de eerste regel van de tabel staan eerst het percentage van alle inkomende stromen dat van binnen Zoetermeer
komt en het aandeel van alle uitgaande stromen dat binnen Zoetermeer blijft. Wanneer het ‘aandeel inkomend’
groter is dan het ‘aandeel uitgaand’ is sprake van een negatief saldo. Vervolgens is onder ‘relatief inkomend’ en
‘relatief uitgaand’ de omvang van de stroom voor een gemeente berekend per inwoner van die gemeente. Dit is
vervolgens als index berekend ten opzichte van de score voor Zoetermeer zelf. In de eerste regel resulteert daarom
twee maal exact een één.
Vervolgens is de top-10 van gemeenten met de grootste inkomende en uitgaande stromen naar/vanuit Zoetermeer
bepaald. Daarbij zijn de stromen die binnen Zoetermeer zelf blijven meegerekend (zie de eerste regel in de tabel).
Naast de absolute aandelen (de twee linker kolommen), is tevens de top-10 van gemeenten voor de relatieve
maatstaf weergegeven. In het algemeen zijn de stromen per hoofd van de bevolking binnen Zoetermeer zelf veel
groter dan de stromen naar en vanuit andere gemeenten per inwoner aldaar. De scores liggen dus ver onder de
één.
Naast ranglijsten op het niveau van individuele gemeenten zijn tevens ranglijsten bepaald op het niveau van
regio’s (zie de bijlage ‘Relevante regio’s voor Zoetermeer’, toegevoegd aan het einde van dit document), zowel voor
de aandelen in het totaal als voor de relatieve scores (gecorrigeerd voor de omvang van een regio).
In de figuur staan in de bovenste twee rijen eerst links de aandelen van de gebieden in de stromen naar
respectievelijk vanuit Zoetermeer. Zoetermeer zelf, dat veelal een aanzienlijk aandeel heeft, staat niet in deze
figuur. Rechts staan de relatieve scores, op dezelfde manier berekend als voor de gemeenten.
In de onderste rij van de figuur staat links het saldo dat Zoetermeer realiseert ten opzichte van het gebied,
uitgedrukt als ratio: de inkomende gedeeld door de uitgaande stromen (berekend exclusief de stromen die
binnen Zoetermeer zelf blijven). Bij een score hoger dan 1 is voor Zoetermeer sprake van een positief saldo (meer
inkomende dan uitgaande stromen). Rechtsonder staat een ‘absolute maatstaf’. Berekend is duizend maal het
absolute saldo van instroom en uitstroom voor Zoetermeer ten opzichte van het aangegeven gebied gedeeld door
het aantal inwoners van Zoetermeer. Doordat gedeeld wordt door eenzelfde ‘norm’ kan ten eerste de absolute
omvang van het saldo worden vergeleken tussen gebieden binnen de figuur zelf en kan ten tweede voor een
gebied het verschil in absolute omvang tussen categorieën migratie, pendel en voorzieningenrelaties worden
vergeleken. Verplaatsingen worden bepaald als alle verplaatsingen in een jaar, pendel wordt één maal in het
jaar gemeten en verhuizingen van personen (migratie) komen gemiddeld slechts eens in de tien jaar voor. Deze
getallen zijn daarom voor de verplaatsingen van personen duidelijk hoger dan voor pendel en migratie.
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Totaal inkomende en uitgaande verplaatsingen van personen, Zoetermeer, 2007/2016

Aandeel in inkomend
voor Zoetermeer
71.1%
Top-10 gemeenten
1
6.7% Den Haag
2
2.2% L-Voorburg
3
2.0% Lansingerland
4
2.0% Alphen a/d Rijn
5
1.7% P-Nootdorp
6
1.3% Rotterdam
7
0.9% Leiden
8
9
10

0.8% Gouda
0.7% Zuidplas
0.7% Delft

Aandeel in uitgaand
voor Zoetermeer
64.5%

Relatief inkomend
1.000

10.1%
2.5%
2.1%
1.7%
1.7%
1.5%
1.3%

Den Haag
Rotterdam
L-Voorburg
Leiden
Rijswijk
Alphen a/d Rijn
Delft

0.066
0.054
0.051
0.049
0.035
0.031
0.023

1.3%
1.1%
1.0%

Lansingerland
P-Nootdorp
Utrecht

0.022 Den Haag
0.018 Oudewater
0.017 Gouda

Zoeterwoude
Rijswijk
L-Voorburg
Den Haag
Lansingerland
Leiderdorp
P-Nootdorp
Bodegraven0.032 Reeuwijk
0.027 Leiden
0.025 Alphen a/d Rijn

1.000
0.022
0.015
0.009
0.006
0.001
0.000

1.000
0.033
0.017
0.015
0.007
0.002
0.000

Ranglijst gebieden
1
71.1% Zoetermeer
64.5% Zoetermeer
2
12.0% Overig Haaglanden 16.7% Overig Haaglanden
3
4.3% Groene Hart
4.5% Rotterdam
4
4.2% Rotterdam
3.9% Ov. Randstad
5
3.4% Ov. Nederland
3.7% Groene Hart
6
3.0% Ov. Randstad
3.5% Leidse regio
7
2.0% Leidse regio
3.2% Ov. Nederland

Relatief uitgaand
1.000

Zoeterwoude
Lansingerland
P-Nootdorp
L-Voorburg
Waddinxveen
Alphen a/d Rijn
Zuidplas

0.088
0.060
0.052
0.037
0.036
0.034
0.033

Zoetermeer
Overig Haaglanden
Groene Hart
Leidse regio
Rotterdam
Ov. Randstad
Ov. Nederland

Zoetermeer
Overig Haaglanden
Leidse regio
Groene Hart
Rotterdam
Ov. Randstad
Ov. Nederland

Figuur 3 Verplaatsingen naar en vanuit Zoetermeer, per gebied, 2007-2016
Naar Z oetermeer
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Migratie (verhuizing van personen)
Mensen doorlopen een levenscyclus die samengaat
met verhuizingen. In eerste instantie wordt vanuit
het ouderlijk huis verhuisd, veelal rond de leeftijd
van 17-24 jaar. Soms gebeurt dit om samen te gaan
wonen/trouwen, vaak om zelfstandig te gaan wonen.
Wanneer men hoger onderwijs gaat volgen is de kans
dat men over wat grotere afstand verhuist groter
dan wanneer dat niet zo is. Voor degenen die eerst
zelfstandig hebben gewoond is dan een volgende stap
dat zij gaan samenwonen/trouwen en vaak (maar
niet altijd) kinderen krijgen. Dit gebeurt vooral in
de leeftijdsklasse 25-39 jaar. In die leeftijdsklasse is
er ook een zekere mate van terughoudendheid om
over grotere afstand te verhuizen in verband met
schoolgaande kinderen. Later in de wooncarrière
(vanaf 40 jaar) kan men dan eventueel opnieuw
verhuizen: naar een groter, duurder huis (omdat
men dat zich dan kan permitteren) of juist naar een
kleiner huis (wanneer de kinderen uit huis zijn).
Dit algemene patroon wordt ‘verstoord’ doordat
sommigen meer kans hebben om te moeten verhuizen
om werkredenen dan anderen.
In een stromenoverzicht voor de totale bevolking
(zie tabel 2 en figuur 4) zijn de bewegingen naar en
vanuit Zoetermeer blootgelegd. Enige bevindingen
(aangevuld met achtergrondinformatie):
•
In de periode 2008/2017 waren de totale
inkomende en uitgaande stromen vrijwel
met elkaar in evenwicht. Dat is het
totaalresultaat van een positief saldo in de
leeftijdsklassen 0-16 jaar en 25-39 jaar en
een negatief saldo in de leeftijdsklassen 1724 jaar en 40 jaar en ouder.
•
Overig Haaglanden (en daarbinnen Den
Haag) speelt een zeer belangrijke rol in
de migratiebewegingen naar en vanuit
Zoetermeer. Het aandeel in de inkomende
stromen is voor Den Haag bijvoorbeeld
14.1% en voor (het naar aantal inwoners
gemeten grotere) Rotterdam 2.2%. Dit
verschil geldt dus nog steeds, lang nadat
Zoetermeer zijn rol als groeikern voor (met
name) Den Haag heeft vervuld.
•
In de omvang van migratiestromen van
en naar Zoetermeer spelen omvang van
de gemeente en afstand tot die gemeente
een belangrijke rol: de verhuiskans wordt
groter naarmate een gemeente groter is en
kleiner naarmate de afstand groter is. Bij
de relatieve cijfers is gecorrigeerd voor de
omvang. Daarin komt het 'afstandseffect'
daarom nog veel duidelijker naar voren
dan bij de absolute aandelen. Dan nog
valt bij de inkomende stromen Den Haag
op: die 'relatieve score' (per hoofd van
de bevolking) is bij de totale migratie
voor Den Haag hoger dan voor (dichter
tel. 015-2682556
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•

bij Zoetermeer gelegen) gemeenten als
Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland. Bij
de uitgaande stromen is dat overigens niet
het geval.
Zoetermeer kent voor de totale migratie
een positief saldo ten opzichte van Overig
Haaglanden, evenwicht ten opzichte van
de Leidse regio en een negatief saldo ten
opzichte van de overige gebieden. De
migratiestromen van en naar Zoetermeer
lopen dus voornamelijk van west naar oost:
naar Zoetermeer komen er meer mensen
vanuit het westen, vanuit Zoetermeer
gaan er meer mensen naar het oosten (en
zuiden).

De ‘west-oost beweging’ in de migratiestromen voor
Zoetermeer komt ook in figuur 5 naar voren. Daarin
staat de ‘migratie-intensiteit’: de naar omvang van
een gemeente gewogen omvang van de migratie
naar Zoetermeer (figuur 5a) en vanuit Zoetermeer
(figuur 5b). In het algemeen hebben de westelijk van
Zoetermeer gelegen gemeenten voor de inkomende
migratie een donkerder kleur dan voor de uitgaande
migratie, terwijl voor de oostelijk (en direct ten
zuiden) van Zoetermeer gelegen gemeenten voor de
inkomende migratie juist een lichtere kleur resulteert
dan voor de uitgaande stromen.
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Inkomende en uitgaande migratie, Zoetermeer, 2008/2017, totaal

Aandeel in inkomend
voor Zoetermeer
58.9%

Aandeel in uitgaand
voor Zoetermeer
59.0%

1.000

Top-10 gemeenten
1
14.1% Den Haag
2
3.0% L-Voorburg
3
2.2% Rotterdam
4
1.6% Delft
5
1.4% P-Nootdorp
6
1.4% Rijswijk
7
1.3% Leiden
8
1.2% Alphen
9
1.2% Lansingerland
10
0.9% Amsterdam

11.9%
2.6%
2.4%
1.7%
1.6%
1.4%
1.4%
1.4%
1.2%
1.2%

0.080
0.056
0.054
0.050
0.042
0.037
0.032
0.023
0.022
0.019

Ranglijst gebieden
1
58.9% Zoetermeer
Overig
2
21.7% Haaglanden
3
6.0% Ov. Nederland
4
4.4% Rotterdam
5
4.0% Ov. Randstad
6
2.6% Groene Hart
7
2.4% Leidse regio

59.0% Zoetermeer
Overig
19.0% Haaglanden
6.4% Ov. Nederland
5.2% Rotterdam
4.7% Ov. Randstad
3.3% Groene Hart
2.4% Leidse regio

Den Haag
Rotterdam
L-Voorburg
P-Nootdorp
Lansingerland
Leiden
Alphen
Delft
Amsterdam
Rijswijk

Relatief inkomend

Relatief uitgaand
1.000

L-Voorburg
Den Haag
Rijswijk
P-Nootdorp
Zoeterwoude
Lansingerland
Delft
Alphen
Leiden
Zuidplas

0.065
0.062
0.052
0.047
0.044
0.039
0.033
0.030
0.027
0.026

L-Voorburg
P-Nootdorp
Lansingerland
Den Haag
Rijswijk
Zoeterwoude
Waddinxveen
Zuidplas
Delft
Alphen

1.000 Zoetermeer

1.000 Zoetermeer

0.047
0.013
0.011
0.007
0.002
0.000

0.041
0.014
0.013
0.009
0.002
0.000

Overig Haaglanden
Leidse regio
Groene Hart
Rotterdam
Ov. Randstad
Ov. Nederland

Overig Haaglanden
Groene Hart
Leidse regio
Rotterdam
Ov. Randstad
Ov. Nederland

Figuur 4 Migratie naar en vanuit Zoetermeer, per gebied, 2008/2017, totaal
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Figuur 5 Migratie-intensiteit per gemeente

a. Inkomende migratie

b. Uitgaande migratie

Toelichting: Weergegeven is voor elke gemeente de migratiestroom naar Zoetermeer (figuur a) respectievelijk
vanuit Zoetermeer (figuur b) per inwoner van de gemeente als index ten opzichte van de totale migratiestromen
(inclusief binnengemeentelijke migratie) per inwoner in Nederland. Bovengemiddelde scores (meer dan 1) zijn
rood weergegeven.
Pendel (woon-werk stromen)
De intensiteit van pendelstromen (woon-werk verkeer)
tussen gemeenten wordt bepaald door de omvang
van de beroepsbevolking in de herkomstgemeente,
de omvang van de werkgelegenheid in de
bestemmingsgemeente en (negatief) door de
afstand tussen herkomst en bestemming. Bepalend
bij die ‘afstand’ is overigens vooral de reistijd via
verschillende modaliteiten. Langzaam verkeer (lopen,
fiets) zal vooral lokaal plaatsvinden. Over wat grotere
afstanden is eerder de bereikbaarheid met de auto
(goede aansluiting op het wegennet) en het aanbod
van openbaar vervoer relevant. Naarmate er snellere/
betere verbindingen zijn, zal de pendelintensiteit
bij eenzelfde hemelsbrede afstand groter zijn. Voor
Zoetermeer geldt dat bijvoorbeeld over de weg in
west-oost richting (de A12), terwijl in het openbaar
vervoer de verbindingen met Den Haag duidelijk beter/
sneller zijn dan met Rotterdam. Ook de kwalitatieve
‘match’ speelt een rol: wanneer de inwoners van een
gemeente voornamelijk hoog opgeleid zijn, zal de
totale woon-werk stroom naar een gemeente met
veel banen voor hoog opgeleiden eerder hoger zijn
dan de totale woon-werk stroom naar een gemeente
met veel banen voor laag opgeleiden. Tenslotte spelen
historische banden soms een rol. Bij verplaatsingen
van bedrijven (mits niet over te grote afstand, waardoor
verhuizing van personeel vrijwel noodzakelijk is)
zal in eerste instantie het personeel gaan pendelen.
Pas op termijn, wanneer nieuw personeel wordt
geworven, zal de oriëntatie op personeel dat in of
nabij de nieuwe vestigingsgemeente van het bedrijf
woont groter worden. Dit geldt ook voor verhuizing
van personen. Wanneer iemand die in Den Haag
tel. 015-2682556
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woont en werkt naar Zoetermeer verhuist, zal hij (in
ieder geval in eerste instantie) waarschijnlijk in Den
Haag blijven werken. Ook dit effect zal na verloop
van tijd verwateren, omdat bij verwisseling van baan
eerder naar een baan die dichter bij de woonplaats
ligt gezocht zal worden. Wanneer echter weer nieuwe
generaties Hagenaars naar Zoetermeer verhuizen, zal
dit effect blijven bestaan. Aldus kunnen verschillen
in ‘pendelkansen’ naar en vanuit Zoetermeer naar
andere gemeenten worden bepaald.
De resultaten zijn weer in een stromenoverzicht
weergegeven, voor de totale woon-werk stromen (zie
tabel 3 en figuur 6).
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Inkomende en uitgaande pendel, Zoetermeer, 2008/2017, totaal

Aandeel in inkomend
voor Zoetermeer
39.6%

Aandeel in uitgaand
voor Zoetermeer
32.3%

1.000

Top-10 gemeenten
1
9.7% Den Haag
2
4.8% Rotterdam
3
3.6% Lansingerland
4
3.1% P-Nootdorp
5
3.0% Alphen
6
2.9% L-Voorburg
7
2.3% Leiden
8
1.6% Gouda
9
1.6% Delft
10
1.5% Zuidplas

19.9%
5.1%
3.2%
3.0%
2.9%
2.8%
2.8%
2.5%
2.4%
2.1%

0.176
0.171
0.115
0.109
0.104
0.099
0.083
0.069
0.066
0.066

Ranglijst gebieden
1
39.6% Zoetermeer
Overig
2
19.6% Haaglanden
3
12.0% Rotterdam
4
8.6% Groene Hart
5
8.2% Ov. Randstad
6
6.7% Ov. Nederland
7
5.3% Leidse regio

32.3% Zoetermeer
Overig
31.0% Haaglanden
12.6% Ov. Randstad
10.4% Rotterdam
5.4% Groene Hart
5.0% Leidse regio
3.3% Ov. Nederland

Den Haag
Rotterdam
Utrecht
Lansingerland
L-Voorburg
Rijswijk
Leiden
Delft
Amsterdam
P-Nootdorp

Relatief inkomend

Relatief uitgaand
1.000

Lansingerland
P-Nootdorp
L-Voorburg
Waddinxveen
Zoeterwoude
Zuidplas
Alphen
Voorschoten
Gouda
Rijswijk

0.260
0.197
0.180
0.143
0.139
0.139
0.094
0.094
0.085
0.084

Zoeterwoude
Rijswijk
Lansingerland
Den Haag
P-Nootdorp
L-Voorburg
Delft
Waddinxveen
Leiden
Gouda

1.000 Zoetermeer

1.000 Zoetermeer

0.063
0.055
0.042
0.030
0.006
0.000

0.123
0.048
0.042
0.032
0.012
0.000

Overig Haaglanden
Groene Hart
Leidse regio
Rotterdam
Ov. Randstad
Ov. Nederland

Overig Haaglanden
Leidse regio
Groene Hart
Rotterdam
Ov. Randstad
Ov. Nederland

Figuur 6 Pendel naar en vanuit Zoetermeer, per gebied, 2015/2017, totaal
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Enige bevindingen:
•
Ook nu heeft Overig Haaglanden de grootste
aandelen in de stromen. Dat geldt overigens
in veel sterkere mate voor de stromen
vanuit Zoetermeer dan voor de stromen
naar Zoetermeer. Het verschil tussen Regio
Rotterdam en Overig Haaglanden is voor de
stromen naar Zoetermeer bijvoorbeeld kleiner
dan voor de stromen vanuit Zoetermeer.
•
Hoewel het totale pendelsaldo negatief is
voor Zoetermeer, bestaan er voor specifieke
gebieden uitzonderingen. Het pendelsaldo is
opvallend positief ten opzichte van Overig
Nederland en is ook positief ten opzichte van
het Groene Hart. Ten opzichte van Overig
Haaglanden en Overig Randstad (waaronder
Utrecht en omgeving en Amsterdam en
omgeving) is het pendelsaldo duidelijk
negatief. Er bestaat hier een globaal verband
met de werkgelegenheidsfunctie die een
gemeente/gebied vervult: naarmate die hoger
is, zal de pendelbalans voor Zoetermeer
minder gunstig zijn.
In figuur 7 staan, op soortgelijke wijze als in figuur 5, de
relatieve pendelintensiteiten. Daar waar voor migratie
sprake was van een beweging van west naar oost, is voor
woon-werk stromen eerder sprake van een beweging
van oost naar west: aan de westzijde van Zoetermeer
hebben de gemeenten veelal een rodere kleur (hogere
intensiteit) bij de stromen vanuit Zoetermeer dan
bij de stromen naar Zoetermeer, terwijl het voor de
oostelijk gelegen gemeenten (en de directe zuidelijke
buurgemeenten) juist andersom is. Dit hangt samen
met het verschil in werkgelegenheidsfunctie tussen

gemeenten, terwijl het deels ook samen kan hangen
met de al eerder beschreven 'historie': voorheen vanuit
het westelijk deel van Haaglanden naar Zoetermeer
verhuisde inwoners zijn voor hun werk nog gericht
op hun oude woonplaats en omgeving. Kort door de
bocht kan men stellen dat op de woningmarkt voor
de verkoop van woningen relatief meer naar het
westen wordt gekeken en voor de koop van woningen
(door inwoners van Zoetermeer) relatief meer naar
het oosten en aangrenzende zuiden, terwijl op de
arbeidsmarkt inwoners van Zoetermeer relatief meer
kans op werk hebben richting het westen, terwijl
werkgevers relatief wat meer naar het oosten en
aangrenzende zuiden zullen kijken. Zoals gezegd:
het gaat hier om nuanceverschillen: in absolute
zin is Overig Haaglanden op de woningmarkt en
de arbeidsmarkt zowel voor de inkomende als de
uitgaande stromen het belangrijkste oriëntatiepunt
voor Zoetermeer.
Voorzieningenrelaties
Er zijn diverse typen voorzieningen waar inwoners van
Zoetermeer binnen of buiten hun gemeente gebruik
van kunnen maken. Te denken valt aan winkels,
vrijetijdsactiviteiten (horeca, cultuur, recreatie),
onderwijs (verschillende typen) en zorg. Voor de
aangeboden voorzieningen in Zoetermeer geldt dat de
‘markt’ zowel binnen als buiten Zoetermeer kan liggen.
Bij ‘markt’ kan het hierbij zowel gaan om betaalde
voorzieningen als om onbetaalde voorzieningen (zoals
een bezoek van een park of plantsoen). In plaats van
‘markt’ zou daarom ook de term ‘gebruikspotentieel’
gehanteerd kunnen worden.

Figuur 7 Pendel-intensiteit per gemeente

a. Inkomende pendel

b. Uitgaande pendel

Toelichting: Weergegeven is voor elke gemeente de pendelstroom naar Zoetermeer (figuur a) respectievelijk
vanuit Zoetermeer (figuur b) per inwoner van de gemeente als index ten opzichte van de totale pendelstromen
(inclusief binnengemeentelijke pendel) per inwoner in Nederland. Bovengemiddelde scores zijn rood
weergegeven.
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Figuur 8		

Relatiepatronen
Voorzieningengebruik naar en vanuit Zoetermeer, per gebied, 2007/2016, totaal
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Tabel 4		

Relatiev e s c ore
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Verplaatsdingen voor het gebruik van voorzieningen, Zoetermeer, 2007/2016, totaal
Aandeel in inkomend
voor Zoetermeer
82.6%

Aandeel in uitgaand
voor Zoetermeer
77.7%

1.000

Top-10 gemeenten
1
4.1% Den Haag
2
2.1% Lansingerland
3
1.8% Alphen
4
1.6% L-Voorburg
5
1.1% P-Nootdorp
6
0.9% Rotterdam
7
0.6% Zuidplas
8
0.5% Schiedam
9
0.5% Westland
10
0.5% Waddinxveen

6.6%
2.0%
1.8%
1.4%
1.1%
1.1%
0.9%
0.7%
0.7%
0.5%

0.049
0.032
0.030
0.027
0.024
0.021
0.017
0.012
0.010
0.010

Ranglijst gebieden
1
82.6% Zoetermeer
Overig
2
7.3% Haaglanden
3
3.5% Rotterdam
4
3.2% Groene Hart
5
1.8% Ov. Nederland
6
0.9% Ov. Randstad
7
0.7% Leidse regio

77.7% Zoetermeer
Overig
10.7% Haaglanden
3.4% Rotterdam
2.7% Leidse regio
2.2% Ov. Nederland
2.0% Ov. Randstad
1.3% Groene Hart
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Den Haag
Rotterdam
Leiden
L-Voorburg
Lansingerland
Delft
P-Nootdorp
Rijswijk
Alphen
Gouda

Relatief inkomend

Relatief uitgaand
1.000

Lansingerland
Zoeterwoude
L-Voorburg
P-Nootdorp
Alphen
Waddinxveen
Zuidplas
Den Haag
Rijswijk
Schiedam

0.062
0.028
0.027
0.024
0.022
0.021
0.020
0.017
0.011
0.010

Zoeterwoude
L-Voorburg
Lansingerland
P-Nootdorp
Leiden
Rijswijk
Den Haag
Delft
Gouda
Alphen

1.000 Zoetermeer

1.000 Zoetermeer

0.011
0.010
0.004
0.003
0.000
0.000

0.018
0.011
0.004
0.004
0.001
0.000

Overig Haaglanden
Groene Hart
Rotterdam
Leidse regio
Ov. Randstad
Ov. Nederland
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Met behulp van het OViN is een stromenoverzicht
opgesteld voor het totale gebruik van voorzieningen
(zie tabel 4 en figuur 8). Enige bevindingen voor het
totaalgebruik van voorzieningen:
•
Een groot deel van de verplaatsingen van
personen die samenhangen met het gebruik
van voorzieningen blijft binnen de gemeente
(ongeveer 80%; voor de uitgaande stromen
iets meer en voor de inkomende stromen iets
minder). Winkelen gebeurt veelal in de eigen
gemeente of zelfs wijk (met name wanneer
het gaat om de dagelijkse boodschappen).
Basisonderwijs wordt vrijwel uitsluitend
binnen de eigen gemeente gevolgd,
voortgezet onderwijs hoofdzakelijk ook,
indien er binnen de gemeente een school is
en vanaf MBO-niveau is er meer sprake van
intergemeentelijke stromen. De huisarts is
veelal in de woonplaats gevestigd en dat geldt
ook voor veel andere zorgvoorzieningen
(zeker in wat grotere plaatsen zoals
Zoetermeer).
•
In het algemeen kent Zoetermeer een negatief
saldo ten opzichte van andere gebieden, met
het Groene Hart als uitzondering. Bij dat
gebied gaat het overigens om kleine stromen
in absolute zin en is Alphen aan den Rijn
(lees vooral: Benthuizen en waarschijnlijk
ook Hazerswoude) voor een groot deel

•

verantwoordelijk voor de inkomende
stromen.
Een opvallend sterk negatief saldo geldt ten
opzichte van de Leidse regio. Dat hangt deels
samen met een negatief saldo voor winkelen,
maar vooral met vrijetijdsactiviteiten, het
volgen van onderwijs en het gebruik maken
van zorg voorzieningen.

In figuur 9 is voor gemeenten met voldoende massa
aan relaties met Zoetermeer (inkomend of uitgaand)
de verhouding van inkomende en uitgaande
verplaatsingen weergegeven. Ten opzichte van de
'rode' gemeenten kent Zoetermeer een positief saldo,
of, anders gezegd, een 'centrumfunctie'. Het gaat om
vergeleken met Zoetermeer kleine plaatsen, vooral aan
de oostzijde. Negatieve saldi (de 'blauwe' gemeenten)
resulteren ten opzichte van alle kernsteden (Den
Haag, Delft, Rotterdam, Leiden), de regionale kern
Gouda, alsmede Rijswijk en Zoeterwoude (de twee
laatste gemeenten dankzij hun winkelfunctie).

Figuur 9 Verhouding inkomende en uitgaande verplaatsingen, Zoetermeer, 2007/2016

Toelichting: Weergegeven is voor Zoetermeer de verhouding van de inkomende en de uitgaande stroom van
verplaatsingen van personen per gemeente. Bij een score hoger dan 1 (de rode kleuren) is sprake van een
positieve balans.
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Bijlage: Relevante regio’s voor Zoetermeer
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