
Kennis over Brabant 

Analyserapport in opdracht van Provincie samen met BrabantStad 

BrabantStad (februari 2013), Analyse naar het versterken van het stedelijk netwerk.  

 

Brabant wil concurreren in de Europese top van kennis- en innovatieregio’s. Een sterk stedelijk 

netwerk wordt als voorwaarde gezien voor deze ambitie. De provincie Noord-Brabant en de vijf grote 

Brabantse steden (de B5) willen daarom investeren in het versterken van het stedelijk netwerk 

Brabant: in internationale bereikbaarheid, verbindingen tussen economische toplocaties, en in de 

ontwikkeling van knooppunten en onderscheidende hoogstedelijke zones. 

 

In deze analyse zijn de karakteristiek van Brabant en de trends en ontwikkelingen op gebied van 

economie, ruimte en mobiliteit beschreven. Met vervolgens conclusies voor Brabant op drie 

schaalniveaus: (inter)nationaal, stedelijk netwerk en op locatie. Inclusief reacties van Brabantse 

stakeholders. Document: analyserapport Versterkt Stedelijk Netwerk Brabant  

Link: http://www.brabantstad.nl/programma-s/versterkt-stedelijk-netwerk-brabant 

Tordoir, P. (juni 2014), Brabantse Netwerken: Kartering van verplaatsingsstromen en 

motieven. 

Burgers en bedrijvigheid bewegen zich over gemeentegrenzen, voor werk, voorzieningen en 

contacten. Dat geeft stedelijke en regionale samenhang en verlangt afstemming tussen gemeenten. 

Om te bepalen wie daartoe het beste met wie kan samenwerken is informatie over bewegingen en 

beweegredenen van burgers nuttig. In opdracht van de provincie is voor dit doel de structuur en 

ontwikkeling van het Brabantse web van dagelijkse verplaatsingen in kaart gebracht. Hoe ziet het web 

van pendelstromen er uit; wat zijn de verzorgingsgebieden van gemeentelijke voorzieningen; hoe  

ontwikkelt het gemeentegrens-overstijgende ‘stromenland’ zich in de loop der tijd? Dit rapport geeft de 

belangrijkste resultaten.  

Document: rapport Tordoir Brabantse Netwerken  

BRABANTSE DUURZAAMHEIDSBALANS TELOS; oktober 2014 

Voor de 5e maal heeft Telos in 2014 haar Duurzaamheidsbalans gepubliceerd. Uit de 

brede inventarisatie van het ecologisch, economisch en sociale 

kapitaal valt op te maken dat de eerste twee de afgelopen jaren zijn 

toegenomen. Het sociale kapitaal heeft die groei volgens de meetlat 

van Telos niet kunnen bijbenen en is zelfs iets afgenomen. (bron: 

www.telos.nl) 

 

 

http://www.brabantstad.nl/images/Documenten/PDF/Netwerkprogramma_BS_bereikbaar/Eindrapport_Analyse%20naar%20het%20versterken%20van%20het%20stedelijk%20netwerk%20Brabant_februari%202013_def_webversie.pdf
http://www.brabantstad.nl/programma-s/versterkt-stedelijk-netwerk-brabant
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/samenwerking/gemeenten/krachtig-bestuur-in-brabant/-/media/C2005FA1A67644BFA8C7AF5B414727FF.pdf
file:///C:/Users/WOUTempAdmin/Downloads/www.telos.nl


De economische kracht van Midsize Brabant, maart 2015 

In hun essay ‘De Economische Kracht van Midsize Brabant‘ over de toekomst van de 

middelgrote Brabantse steden in de nieuwe stedelijke economie concluderen prof. Oedzge 

Atzema en dr. Han Olden (ESD2, Universiteit Utrecht) dat de voormalige industrie- en 

groeikernen in Brabant verrassend goed presteren. De bij de grote steden achterblijvende 

groei van de bevolking en het verlies van hoger opgeleiden heeft in Midsize Brabant bepaald 

niet geleid tot economische stagnatie. Wel hebben ze, meer dan de grotere steden, last van 

een verschralend voorzieningenniveau. Daar ligt een belangrijke uitdaging voor de 

toekomst.  

http://brabantkennis.nl/de-economische-kracht-van-midsize-brabant/ 

  

http://issuu.com/brabantkennis/docs/pnb_essay_1_web_2
http://brabantkennis.nl/de-economische-kracht-van-midsize-brabant/


 

Kennis over Nederland 

 

Centraal Planbureau CPB (2010), Stad en Land. 

 

Na een lange periode van suburbanisatie zijn steden sinds eind jaren tachtig weer in trek. Waarom? 

Waarom zijn mensen bereid veel meer te betalen voor een klein huisje in de stad dan voor een groot 

huis op het platteland? En waarom geldt dat niet voor alle steden? De aantrekkingskracht van de stad 

in de 21e eeuw wordt niet alleen bepaald door de productiekant van de economie, maar ook door de 

consumptiekant: het aanbod van winkels, cultuur en bijvoorbeeld een historisch stadshart.  

Al deze factoren vertalen zich in uiteenlopende 

grondprijzen, en voor zover het om de productiekant 

gaat, ook in loonverschillen tussen stad en 

platteland. Deze studie brengt al deze verschillen in 

kaart. Het gegeven dat de waardering voor die 

stedelijke voorzieningen neerslaat in grondprijzen, 

maakt deze tot een essentieel meetinstrument in 

kosten-batenanalyses van lokale investeringen en 

ruimtelijkeordeningsbeleid, en werpt nieuw licht op 

de inrichting van het openbaar bestuur. 

Document: rapport CPB Stad en Land  

Link: www.cpb.nl/stadenland  

 

Centraal Planbureau CPB (april 2013), Notitie: Wordt de wereld plat of is er toekomst 

voor de stad? Economische krachten achter verval en opleving van steden. 

 

Tegen de achtergrond van de suburbanisatiegolf die een halve eeuw geleden op gang kwam en het 

verval van binnensteden dat daarop volgde, is de opleving van de stad in de afgelopen decennia 

opzienbarend. Wie trends uit de jaren zestig en zeventig doortrok, moest haast wel tot de conclusie 

komen dat onze toekomst op het platteland lag, maar vandaag de dag lijken steden voor onze 

economie en ons welzijn belangrijker dan ooit. Deze notitie geeft een overzicht van de economische 

krachten achter het verval en de opleving van de steden en gaat in op mogelijke doorwerkingen van 

diezelfde krachten in de komende decennia. 

Document: notitie CPB  

 

Centraal Planbureau CBP & Planbureau voor de Leefomgeving PBL (maart 2013), 

Plannen voor de Stad. Een multidisciplinaire verkenning van de effecten van 

verstedelijkingsprojecten op het functioneren van een stad. 

 

file://FSHomedir/Homedir$/Evink/Downloads/bijz89.pdf
http://www.cpb.nl/stadenland
http://www.cpb.nl/publicatie/wordt-de-wereld-plat-of-is-er-toekomst-voor-de-stad


De maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt steeds belangrijker bij de besluitvorming 

over verstedelijkingsprojecten. Toepassing van het MKBA-instrument structureert en verzakelijkt het 

besluitvormingsproces en kan tot betere plannen leiden. Er is echter ook kritiek. Soms herkennen de 

betrokkenen bij verstedelijkingsprojecten hun plannen niet in het beeld dat uit een MKBA naar voren 

komt. Of er bestaat de indruk dat niet alle effecten van een verstedelijkingsproject een plaats krijgen in 

de MKBA. In dit rapport adresseren het PBL en het CPB deze kritiek. Er worden twee nieuwe, 

aanvullende instrumenten geïntroduceerd die de effecten van verstedelijkingsprojecten op de 

bestaande stad in kaart brengen: de planobjectivering en de agglomeratie-exploitatie. 

Document: rapport CBP Plannen voor de stad  

Centraal Planbureau CPB & Planbureau voor de Leefomgeving PBL (maart 2015), De 

economie van de stad 

De ministeries van BZK, EZ en I&M werken samen aan de Agenda Stad. Hierin staat onder 

andere het economische potentieel van steden centraal. Het CPB en PBL is gevraagd de 

snelgroeiende literatuur over dit thema (hoe werkt de economie van de stad?) samen te 

vatten en te relateren aan de vraag hoe (rijks)beleid de kracht van de stad kan versterken. In 

deze CPB-PBL Notitie komt naar voren dat door zogenoemde agglomeratievoordelen bedrijven en 

mensen in steden productiever zijn (ongeveer 2 tot 10% bij verdubbeling van de dichtheid), en ook 

profiteren van meer en betere voorzieningen. We beschrijven uitvoerig de mechanismen waarom dat zo 

werkt (sharing, matching & learning). Daarnaast duidt de literatuur dat agglomeratie-effecten de laatste 

tijd belangrijker zijn geworden. Met een groeiend belang van kennis en creativiteit in economieën kan 

verwacht worden dat dit belangrijk blijft. 

http://www.cpb.nl/publicatie/de-economie-van-de-stad 

 

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur Rli (maart 2014), De toekomst van de 

stad: de kracht van nieuwe verbindingen. 

 

In dit advies gaat de raad op zoek naar de kracht van de steden en naar wegen om deze kracht 

verder te ontwikkelen, beter te benutten en te mobiliseren. Terwijl enerzijds steden steeds belangrijker 

worden in de mondiale economie, dreigen ze in Nederland aan verdienvermogen te verliezen door 

een gebrek aan agglomeratiekracht. Anderzijds is er in steden steeds meer 

maatschappelijk initiatief van bewoners en ondernemers zichtbaar, al dan 

niet samen met maatschappelijke organisaties of overheden, hetgeen van 

invloed is op hoe partijen in de stad zich tot elkaar verhouden. Beide 

ontwikkelingen nopen tot een fundamenteel andere kijk op steden. 

Complementariteit is hierbij het nieuwe sleutelwoord, met een grotere rol 

voor infrastructurele en bestuurlijke verbindingen tussen stedelijke regio's 

en voor het meer uitgaan van de eigen kwaliteiten en het lenen van de 

buren (borrowed size). Daarbij dient de zelforganiserende kracht in de stad 

verder benut te worden. 

Document: rapport Rli De toekomst van de stad  

Link: www.rli.nl 

 

http://www.cpb.nl/publicatie/plannen-voor-de-stad
http://www.rli.nl/sites/default/files/rliadviestoekomststaddef.pdf
http://www.rli.nl/publicaties/2014/advies/de-toekomst-van-de-stad


DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND (maart 2015) 

In opdracht van het ministerie van BZK hebben de onderzoeksbureaus Regioplan en Atelier Tordoir een 

onderzoek verricht naar de ruimtelijk-economische opgaven van het middenbestuur. Dat gebeurt door 

een analyse van de bewegingen van mensen en banen in de afgelopen vijftien jaar. Het onderzoek dient 

als basis voor het gesprek over de bestuurlijke opgaven op meso niveau. 

http://www.regioplan.nl/publicaties/rapporten/de_veranderende_geografie_van_nederland 

 

Conceptnotitie in opdracht van Ministerie en drie stedelijke regio’s A’dam, R’dam en E’hoven. 

De ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie (REOS) (juli 2014). 

 

In de afgelopen jaren zijn de stedelijke regio’s in Nederland bezig geweest met het in regionaal 

verband uitbouwen van de sterktes en aanpakken van de opgaven. Echter, dit lijkt niet voldoende. 

Diverse studies stellen dat Nederland de voordelen van agglomeratiekracht mist door het ontbreken 

van een of meerdere metropolen. Volgens de studies zou de oplossing liggen in het gebruik maken 

van het netwerk aan stedelijke regio’s dat Nederland kent en hier meer samenwerking en 

economische samenhang te stimuleren. Het onderzoek hiernaar, is de eerste stap van het proces van 

de ruimtelijk-economische ontwikkelstrategie (REOS). In lijn met de keuze in de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte (SVIR) richt de REOS zicht op de Noordelijke- en Zuidelijke Randstad en de 

Brainportregio. Document: conceptnotitie REOS 

 

Agglomeratievoordelen en de REOS, januari 2015 

De stad is in de mode. Steden worden steeds meer gezien als de motor van de economie. En 

agglomeratievoordelen zijn inmiddels een kernbegrip voor beleid. In de Nederlandse context 

– met relatief kleine, dicht bij elkaar gelegen steden – richt dat beleid zich al snel op de 

samenwerking tussen gemeenten, stedelijke netwerken en metropoolregio’s. Het doel is meer 

te profiteren van elkaars mensen, bedrijven en voorzieningen. Maar de schaal waarop de 

meeste agglomeratievoordelen zich voordoen is veel kleiner dan vaak wordt gedacht. De 

meeste interacties spelen zich nog altijd af op het niveau van de stad en haar directe 

omgeving (de stadsregio). Hierdoor zijn de kansen voor beleid op een hoger ruimtelijk 

schaalniveau dan steden en stadsregio’s beperkt, zo blijkt uit dit position paper van Atlas voor 

gemeenten en het Planbureau voor de Leefomgeving. 

http://www.pbl.nl/publicaties/agglomeratievoordelen-en-de-reos 

  

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2015/03/18/de-veranderende-geografie-van-nederland.html
https://drive.google.com/file/d/0Bw--PXIr_DZZTXFZZnBkNnJLdDQ/edit?usp=sharing


 

Kennis over Europa 

OECD (2013), Rural-Urban Partnerships: An Integrated Approach to Economic 

Development, OECD Publishing. 

 

Traditionally, the economic and territorial development of rural and urban areas have been considered 

separate topics in both research and policy. However, urban and rural areas are increasingly 

integrated both physically and functionally, and because of their distinct and complementary 

endowments, closer integration can bring benefits to both. This report is focused on one approach that 

can enhance and better manage rural-urban relationships – the use of rural-urban partnerships. 

Chapter 13 describes the case study of BrabantStad: main findings; territory under analysis; historical 

background of the partnership; partnership activities; and future challenges. 

Document: rapport OECD Rural-Urban Partnerships  

 

OECD (2014), Territorial Reviews: Netherlands 2014, OECD Publishing. 

 

Executive summary: 

The Netherlands is a small and densely populated country with a rich urban structure. Cities and in 

particular functional urban areas (FUAs) are key pillars of the Dutch economy hosting almost 75% of 

the national population. The structure of cities comprises a rich and very polycentric urban structure in 

the Netherlands. This is a key strength for the Netherlands given that OECD countries with more 

polycentric urban systems are found to have higher per capita GDP. Nevertheless agglomeration 

benefits are lower than in OECD member countries. Similarly, in the 5 largest functional urban areas in 

the Netherlands (i.e. Amsterdam, Rotterdam, The Hague, Utrecht and Eindhoven) the agglomeration 

benefits and labour productivity growth are lower than across OECD FUAs of similar size. Nonetheless 

the largest FUAs are attracting population at a similar rate as comparable FUAs in the OECD. 

Therefore there is need to ensure that the growth in population transforms into agglomeration benefits. 

Document: rapport OECD Territorial Reviews Netherlands 2014 

How regions and cities contribute to inclusive growth and well-being of societies; in OECD Regions at 

a Glance 2013 – Netherlands Profile Link: website OECD countryprofiles   

 

European Metropolitan network Institute EMI (2013), A Strategic Knowledge and 

Research Agenda on Polycentric Metropolitan Areas. 

 

Polycentric metropolitan areas are collections of historically distinct and both administratively and 

politically independent cities located in close proximity and well-connected through infrastructure. They 

have potential for further integration, which would allow reaping the benefits of agglomeration in a 

network of cities. Policy challenge – Over the past decade, polycentric metropolitan areas have 

become an increasingly widespread but relatively new policy issue at the European, national and 

regional levels. There are high expectations when it comes to integrated development of polycentric 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264204812-en
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/urban-rural-and-regional-development/oecd-territorial-reviews-netherlands-2014/executive-summary_9789264209527-3-en#page2
http://rag.oecd.org/countryprofiles/netherlands.html


metropolitan areas. 

 

 

Case studies: unity in variety: a.o. chapter 11 Rotterdam – The Hague Metropolitan Area. 

Conclusions  – Polycentric metropolitan areas rather than individual cities will become the most 

appropriate unit for social and economic organisation soon, and in some cases present already the 

spatial scale at which society is organized. Polycentric metropolitan areas are, or will soon be, the new 

scale at which agglomeration effects manifest themselves. 

Document: Rapport EMI  

Link: www.emi-network.eu  

 

European Commission - IP/14/858   (22 juli 2014), persbericht” Commissaris Hahn 

vraagt Europeanen een stedelijke agenda voor de EU te helpen ontwikkelen” 

 

De Europese Commissie heeft onlangs een officiële mededeling over het thema bekendgemaakt. De 

commissaris roept nu alle betrokken partijen en stadsbewoners op aan de openbare raadpleging deel 

te nemen. De oproep volgt op de groeiende vraag naar meer betrokkenheid van de steden bij het 

ontwerp van EU-beleidsmaatregelen en naar meer samenhang in de wijze waarop de Europese 

instellingen stedelijke problemen aanpakken. 

Commissaris Hahn, verantwoordelijk voor het regionaal en 

stedelijk beleid van de EU: "Meer dan twee derde van de 

Europese bevolking leeft in steden. Het is dan ook niet meer 

dan juist dat het thema steden en stedelijke ontwikkeling bij 

de hervorming van het cohesiebeleid van de EU hoger op de 

politieke agenda wordt gezet.” 

Document: persbericht Europese Commissie  

 

Europees scorebord van regionaal concurrentievermogen 

 

Wat is de belangrijkste afzetmarkt voor de hoog-technologische industrie in Noord-
Brabant? Met welke regio’s concurreert de financiële en zakelijke dienstverlening in 

Noord-Holland? Wat zijn de sterke punten van de economie in grote agglomeraties als 
Parijs, agrarische regio’s als Andalusië en de technologische industrie in het Ruhrgebied? 
En hoe ontwikkelt zich dit allemaal over de tijd? Een nieuwe website, ontwikkeld door het 

http://www.platform31.nl/uploads/media_item/media_item/23/1/KRA_Polycentric_metropolitan_areas-1398346137.pdf
http://www.emi-network.eu/Research/Polycentric_metropolitan_areas/Knowledge_Research_Agenda/About_the_Knowledge_Research_Agenda_on_Polycentric_metropolitan_areas
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-858_nl.htm


PBL in samenwerking met de EU, geeft een antwoord op dit soort vragen. De site geeft 
informatie over de economische bedrijvigheid van 256 Europese regio’s. 

Het Europese scorebord van regionaal concurrentievermogen’ is een nieuwe website die 
een overzicht geeft van de concurrentiepositie van Nederlandse en Europese regio’s. Voor 
256 Europese regio’s is in kaart gebracht wat hun belangrijkste concurrenten zijn, hoe ze 
scoren ten opzichte van deze concurrenten, wat de sterke en zwakke punten van de 
regio zijn en wat hun belangrijkste afzetmarkten zijn. Voor deze website is een speciale 
methodiek gebruikt waardoor alleen die regio’s met elkaar worden vergeleken die 
daadwerkelijk ook economisch iets met elkaar te maken hebben. De website geeft 
onmisbare informatie voor beleidsmakers die een ‘smart specialisation strategy’ willen 

opzetten. Deze strategie is gefundeerd op de bewezen kracht van een regio. De Europese 
Commissie stelt een smart specialisation strategy verplicht voor het verkrijgen van 
regionale subsidies. 

http://themasites.pbl.nl/eu-trade/index-nl.html 

 

Deze site van het PBL heeft ook een gids voor het gebruik van het Europees scorebord 

voor regionaal concurrentievermogen:  

 

http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2014_Het%20Europese%20sco

rebord%20van%20regionaal%20concurrentievermogen_1449.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://themasites.pbl.nl/eu-trade/index-nl.html

