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4Management samenvatting

Het voor u liggende rapport betreft een onderzoek 
naar netwerken van ‘greenfield’ directe buiten-
landse investeringen (DBI), en richt zich op het 
vaststellen van de ontwikkelingspotenties van 
Zuid-Holland binnen deze netwerken. Dit onder - 
zoek maakt deel uit van een driedelig onderzoeks-
programma in opdracht van de provincie Zuid-
Holland. Het onderzoeksprogramma, ‘De Veer-
krachtige Regio’, heeft als doel om binnen de 
beleidsmatige ruimtelijke-economisch context, 
vanuit twee perspectieven de veerkracht van de 
economie van de regio te begrijpen. Het onder-
havige onderzoek, uitgevoerd door Ronald Wall  
en Martijn Burger, is gericht op het begrijpen hoe 
de economische positie van Zuid-Holland in het 
netwerk van directe buitenlandse investeringen 
versterkt kan worden.

Directe buitenlandse investeringen  (DBI) gebeuren 
wanneer men direct investeert in de productie  
in een ander land. Dit kan gebeuren door een  
bedrijf daar op te starten (“greenfields”) of door 
een lokaal bedrijf over te nemen (fusie & over-
name). ‘Greenfield’ investeringen zijn aantrekke-
lijk omdat zij in het ontvangende land nieuwe 
ondernemingen creëren met positieve effecten op 
innovatie, werkgelegenheid en nieuwe producten.  

Het databestand ‘fDi Markets’ van de Financial 
Times is in deze studie gebruikt en betreft green-
field-gegevens over de periode 2003 tot 2011.  
Met de analyse van deze gegevens zijn de  
volgende onderzoeksvragen beantwoord:
1.  Wat is de relatieve positie van de regio Zuid-

Holland binnen het internationale netwerk  
van greenfield DBI?

2.  Wat is de relatieve positie van Zuid-Holland 
binnen verschillende sectoren en bedrijfs-
functies?

3.  Welke Europese regio’s zijn in het algemeen  
en in het bijzonder de belangrijkste concurrenten 
van de provincie Zuid-Holland?

4.  Wat voor soort investeringen zijn aantrekkelijk 
voor Zuid-Holland om aan te trekken en welke 
locatiefactoren zijn belangrijk en moeten 
verbeterd worden om dergelijke investeringen 
aan te trekken? 

Een disproportioneel deel van deze ‘binnenkomen-
de’ investeringen in Europa wordt ontvangen  
door primaire regio’s zoals Inner London, Ile de 
France (Parijs), Southern and Eastern (Dublin) en 
Comunidad de Madrid. De regio Noord-Holland 
neemt de 12de plaats in, terwijl de regio Zuid-Holland 
op de 26ste plaats staat van 267 Europese regio’s.  
In termen van aantrekkelijkheid voor investeringen 
kunnen Noord-Holland en Zuid-Holland beschouwd 
worden als een secundair type regio. Zuid-Holland 
neemt met ‘uitgaande’ investeringen de 11de positie 
in. Zij is daarom ongeveer twee keer sterker als 
investerende provincie dan als aantrekkelijke 
bestemming voor investeringen. In deze optiek is 
Zuid-Holland een mondiale speler. Haar primaire 
investeringsbestemmingen zijn de Verenigde 
Staten, China, India, Turkije, Maleisië, Rusland, 
Singapore en Australië. Behalve de Verenigde 
Staten is het duidelijk dat de focus van Zuid-Holland 
naar het Oosten is verschoven en niet langer 
primair is gericht op het Westen. 

Om haar positie met betrekking tot het aantrekken 
van greenfield investeringen te verbeteren moet 
Zuid-Holland weten welke regio’s haar belangrijk-
ste concurrenten zijn. Met een econometrische 
analyse is bepaald wie Zuid-Hollands algemene en 
specifieke netwerkconcurrenten zijn. De belang-
rijkste algemene concurrenten van Zuid-Holland 
zijn: Rhône-Alpes (Lyon), Keulen, Düsseldorf,  
Praha (Praag), Antwerpen, Darmstad (Frankfurt), 

Management samenvatting

< inhoudsopgave

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bedrijf


5Management samenvatting

Weerbare Regio, De strijd om kapitaal

Mazowiecki (Warschau), Catalonië (Barcelona), 
Noord-Holland (Amsterdam), Kozep-Magyarorszag 
(Boedapest), Lombardije (Milaan), Hamburg, 
Brussel, Litouwen (Vilnius) en Comunidad de 
Madrid. Maar Zuid-Holland concurreert met andere 
regio’s wanneer specifiek naar sectoren (transport, 
chemie, ict) en/of functies (hoofdkantoren, R&D, 
distributie) wordt gekeken. 

In de transport, chemie en dienstverlenings sector 
alsook in de functies logistiek/distrubutie, hoofd-
kantoren, productie en R&D heeft Zuid-Holland 
een gemiddelde tot bovengemiddelde concurrentie-
positie. Aanbevolen wordt dat Zuid-Holland zich 
richt op het aantrekken van investeringen in de 
volgende zeven segmenten Hoofdkantoren –  
Transport; Hoofdkantoren - Financiële en Zakelijke 
Dienstverlening; R&D – Life Sciences; R&D –  
Software & IT; Productie - Alternatieve Energie; 
Productie - Chemische en Petrochemische indus-
trie; en Hoofdkantoren – IT. Een segment is hier 
een bepaalde functie van een sector. Voor elk 
segment is aangegeven uit welke regio’s dergelijke 
investeringen komen en met welke regio’s wij om 
deze investeringen moeten concurreren en welke 
locatiefactoren hierbij een rol spelen en hoe deze 
locatiefactoren te verbeteren zijn. Het blijkt dal  
elk segment een maatwerk strategie vergt om 
acquisitie te bevorderen. Veel van de locatiefactoren 
hebben een ruimtelijk economische dimensie zoals 
agglomeratievoordelen, connectiviteit en beschik-
baarheid van kennis en talent.

Dit onderzoek beargumenteert tot slot dat in een 
mondiale economie regio’s ontwikkeld moeten 
worden als onderdelen van een wereldwijd 
economisch systeem. Omdat Zuid-Holland een 
gemiddelde, langzaam afzakkende positie inneemt 
in het greenfield DBI-netwerk en omdat dit nadelig 
kan zijn voor de economie van de regio wordt 

geadviseerd om een ‘netwerkbeleid’ voor regionale 
ontwikkeling te formuleren dat de verschillende 
ruimtelijke niveaus, d.w.z. lokaal, regionaal, 
continentaal en mondiaal, integreert. 

< inhoudsopgave
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Achtergrond van het onderzoek

Dit onderzoeksrapport maakt deel uit van een 
driedelig onderzoeksprogramma in opdracht  
van de provincie Zuid-Holland. Het onderzoeks-
programma, ‘De Weerbare Regio’, heeft als doel 
om binnen de ruimtelijke en beleidsmatige 
context, vanuit twee perspectieven de weerbaar-
heid van de economie van de regio te begrijpen. 
Het eerste onderzoek, uitgevoerd door Frank 
Neffke en Ljubica Nedelkoska, over ‘skill-gerela-
teerdheid’, onderzoekt de samenhang van de 
arbeidsmarkt binnen de regio Zuid-Holland.  
Het tweede onderzoek, uitgevoerd door Ronald 
Wall en Martijn Burger, is gericht op het begrijpen 
hoe de economische positie van Zuid-Holland in 
het netwerk van directe buitenlandse investeringen 
versterkt kan worden. Het derde onderzoek, door 
Frank van Oort, vergelijkt de uitkomsten van de 
eerste twee onderzoeken en doet een voorstel  
voor een overkoepelend beleidsactieplan om  
de regionale weerbaarheid van Zuid-Holland te 
ontwikkelen. Op deze wijze proberen de drie 
onderzoeken de centrale onderzoeksvraag van  
de provincie te beantwoorden:

“Hoe kan de provincie Zuid-Holland, door gebruik te 
maken van de meest efficiënte ruimtelijk-economische 
instrumenten, zoveel mogelijk weerbaarheid in de 
economische clusters van de regio ontwikkelen, en  
hiermee een verhoging van de directe buitenlandse 
investeringen in de regio stimuleren”.

Het tweede onderzoek naar buitenlandse 
investeringen richt zich op de volgende vier 
onderzoeksvragen:

1.  Wat is de relatieve positie van de regio Zuid-
Holland binnen het internationale netwerk van 
buitenlandse investeringen?

2.  Wat is de betekenis van Zuid-Holland binnen de 
investeringsnetwerken van verschillende 
sectoren en bedrijfsfuncties?

3.  Met welke Europese regio’s concurreert Zuid-
Holland om buitenlandse investeringen en welke 
regio’s zijn complementair aan Zuid-Holland met 
betrekking tot het aantrekken van buitenlandse 
investeringen?

4.  Welke locatiefactoren zijn van betekenis voor 
het aantrekken van kansrijke investeringen naar 
Zuid-Holland?

Het voor u liggende rapport betreft het onderzoek 
naar netwerken van ‘greenfield’ directe buiten-
landse investeringen (DBI) en richt zich op het  
vaststellen van de ontwikkelingspotenties van 
Zuid-Holland binnen deze netwerken. De specificatie 
‘greenfield’ zal verder in het rapport uitgelegd 
worden. Tot op zekere hoogte berust het onder-
zoeksprogramma, maar vooral dit onderzoek,  
op eerder voor de provincie Zuid-Holland uitge-
voerd onderzoek - zie het onderzoeksrapport  
‘The Position of the Zuidvleugel within Worldwide 
Economic Networks’ Wall (2010). In dat rapport 
werd de betekenis van deze regio gedefinieerd 
binnen netwerken m.b.t. ‘bedrijfseigendom’ en 
‘fusies en overnames’ (mergers and acquisitions -  
M&A). In dat rapport (blz. 14-16) werd aangetoond 
dat de Zuidvleugel1 redelijk goed verbonden is 
binnen netwerken van bedrijfseigendom en M&A, 
die plaatsvinden tussen bedrijven in verschillende 
steden. Er werd aangetoond dat economische 
veranderingen die ver weg plaatsvinden veel 
invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van 

Inleiding over regionale weerbaarheid 
en mondiale investeringsnetwerken

1  De Zuidvleugel komt ruwweg overeen met de regio Zuid-Holland en omvat steden als Rotterdam, Den Haag en Leiden.

< inhoudsopgave
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stedelijke gebieden. Op basis hiervan werd bena-
drukt dat beleidsmakers, planners en ontwikke-
laars rekening moeten houden met deze externe 
krachten (bijv. internationale handel, DBI, multi-
nationale eigendom en mondiale IT-communicatie). 

Er werd aangeduid dat Amsterdam, dat onderdeel 
uitmaakt van de Noordvleugel2, de meest inter-
nationaal verbonden Nederlandse stad is en dat  
het twee keer zoveel verbindingen heeft als de 
Zuidvleugel. Amsterdam bleek zeer sterk te zijn 
binnen mondiale, Europese en Nederlandse 
netwerken en functioneert daardoor als een 
belangrijke verbindingsschakel tussen verschil-
lende niveaus van netwerken. Verder werd aan-
getoond dat het vermogen van de Zuidvleugel  
om buitenlandse investeringen aan te trekken in 
de toekomst zou verminderen, terwijl de Noord-
vleugel qua aantrekkelijkheid sterk zou stijgen. 
Ook blijkt dat de Noordvleugel en de Zuidvleugel 
nauwelijks samenwerken in termen van economi-
sche verbindingen en dat het daarom interessanter 
zou zijn om te zien hoe verschillende Nederlandse 
steden complementair kunnen zijn en elkaar 
kunnen versterken - om zo buitenlandse con -
currentie aan te gaan. Aanbevolen werd dat de 
provincie Zuid-Holland strategieën ontwikkelt  
om haar aantrekkelijkheid voor buitenlandse 
investeringen te versterken door een nieuw  
soort beleid te ontwikkelen dat kennis van de 
economische netwerken van de Zuidvleugel 
integreert met kennis over haar lokale econo-
mische, sociale en ruimtelijke functies. 

Beperkingen van dit eerste onderzoek zijn ten 
eerste dat het geen onderscheid maakt in de 
verschillende investeringssectoren zoals transport, 
zakelijke dienstverlening of chemische industrie; 
ten tweede de verschillen in bedrijfsfuncties  
zoals hoofdkantoren, R&D faciliteiten en ‘Sales & 
Marketing’ kantoren; ten derde dat de aard van de 
M&A-gegevens moeilijk te interpreteren is in het 
kader van regionaal ontwikkelingsbeleid; ten vierde 
dat er geen onderzoek is gedaan naar het verband 
tussen de investeringssectoren en economische, 
sociale en ruimtelijke locatie factoren; en ten vijfde 
dat de kleinere ruimtelijke eenheid van ‘steden’ 
vervangen moet worden door die van regionale 

‘gebieden’. Wegens deze beperkingen werd aan-
bevolen om een vervolg onderzoek uit te voeren.  
Wij zijn de provincie Zuid-Holland erkentelijk  
dat zij deze aanbeveling heeft overgenomen,  
wat vervolgens heeft geleid tot de ontwikkeling  
van het nieuwe, voor u liggende rapport.

Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de provincie 
Zuid-Holland inzicht te verschaffen in de relatieve 
betekenis van de regio binnen internationale 
investeringsnetwerken, maar ook hoe om dit te 
versterken in de toekomst. Het onderliggende belang 
van deze benaderingswijze is om beleids makers te 
laten zien dat het niet langer voldoende is om zich 
alleen te concentreren op de ontwikkeling van 
lokale economische zaken. Daarom willen we met 
dit onderzoek achterhalen welke economische 
sectoren, functies en segmenten relevant en kansrijk 
zijn voor Zuid-Holland, welke Europese regio’s de 
sterkste concurrenten van Zuid-Holland zijn binnen 
deze netwerken en wat de belangrijkste locatie-
factoren zijn die deze investeringen aantrekken.

Structuur van het rapport

Dit rapport is opgebouwd uit zes delen. Deel één 
betreft een theoretisch kader waarin de onder-
werpen regionale weerbaarheid, regionale concur-
rentie en buitenlandse investeringen besproken 
worden. Onderzoeksvraag 1 m.b.t. de positie van 
Zuid-Holland binnen internationale investerings-
netwerken wordt behandeld in deel twee. Onder-
zoeksvraag 2 m.b.t. de belangrijkste industriële 
sectoren en bedrijfsfuncties van Zuid-Holland 
binnen internationale investeringsnetwerken 
wordt onderzocht in deel drie. In deel vier wordt 
onderzoeksvraag 3 besproken m.b.t. de belangrijk-
ste Europese regionale netwerkconcurrenten van 
Zuid-Holland. Deel vijf behandelt onderzoeksvraag 
4 m.b.t. het identificeren van de belangrijkste 
locatiefactoren voor Zuid-Holland binnen haar 
meest kansrijke investeringsnetwerken. In deel  
zes worden de conclusies van de vier onderzoeks-
vragen en beleidsaanbevelingen besproken.

2 De Noordvleugel komt ongeveer overeen met het gebied van Noord-Holland en omvat steden als Amsterdam en Utrecht.

< inhoudsopgave



81. Theoretisch kader

1.1.  Weerbaarheid en weerbare regio’s

De wetenschappelijke oorsprong van het concept 
van regionale weerbaarheid kan teruggevoerd 
worden op de evolutionaire economie. De recente 
economische crisis heeft geleid tot een verhoogde 
maatschappelijke belangstelling voor dit concept. 
De huidige regionale ontwikkeling staat bloot aan 
verschillende soorten schokken zoals economische 
recessies, snelle technologische veranderingen en 
de onvoorspelbare opkomst van regionale concur-
renten. In deze zin kan ‘weerbaarheid’ gezien 
worden als het vermogen van een regio om op 
effectieve wijze zich aan deze veranderingen aan  
te passen (Foster, 2007, Hill et al., 2008). Bathelt  
et al. (2002) betogen dat bedrijven, instellingen  
en organisaties die deel uitmaken van regionale 
economieën (local buzz)3, steeds meer beïnvloed 
worden door commerciële exploitatie en kennis-
verwerving uit verafgelegen plaatsen (global 
pipelines)4. Met deze achtergrond richt ons 
onderzoek zich op de netwerkrelaties tussen  
lokale en internationale kapitaalstromen en de 
relatieve betekenis van Zuid-Holland hierbinnen. 
De processen van mondiale economische integratie 
hebben tot gevolg dat traditionele planning en 
beleidsstrategieën in stedelijke regio’s problema-
tisch zijn (Scott & Storper, 2003). Er is dringend 
behoefte aan nieuwe manieren om over deze 
processen na te denken en aan nieuwe handel-
wijzen. In plaats van de aanhoudende focus op 
regio’s als geïsoleerde entiteiten, moeten regio’s 
gezien worden als eilanden in een mondiale 
economie (Hein, 2000). Het concept van mondiale 

stedelijke regio’s kan teruggevoerd worden op  
het idee over ‘wereldsteden’ van Hall (1966), 
Friedmann en Wolff (1982) en op het idee over 
‘mondiale steden’ van Sassen (1991). Toch blijft  
het aantal empirische onderzoeken naar mondiale 
stedelijke netwerken beperkt door het gebrek aan 
‘relationele’ gegevens (P. J. Taylor, Catalano, en 
Walker, 2002). Relationele gegevens bevatten 
interacties tussen steden en tot op heden hebben 
slechts een handvol onderzoeken van zulke 
gegevens gebruik gemaakt. Daarom biedt dit 
onderzoek nieuw inzicht in regionale ontwikke-
ling doordat het zich richt op de ontwikkeling  
van Zuid-Holland binnen de internationale  
investeringsnetwerken. 

1.2.  Regionale concurrentie

Binnen de mondiale concurrentie groeit in sommige 
regio’s de bevolking en gaat de economische positie 
vooruit, terwijl anderen lijden aan economische 
achteruitgang en een krimpende bevolking. Dit 
leidt tot de vraag waarom bepaalde regio’s meer 
concurrerend zijn dan anderen. Sommigen 
rekenen het concurrentievermogen toe aan de 
determinanten van de allang bestaande welvaart 
van de regio (bijv. Kitson, 2005); terwijl anderen 
zeggen dat het het best gemeten kan worden in 
termen van de kwaliteiten van de lokale zaken-
omgeving (Malecki en Moriset, 2007). Echter 
beschrijven Storper (1997) en Kostiaininen (2002) 
concurrentie als het vermogen om kennisstromen, 
technologie, kapitaal, cultuur, mensen en organisa-

1. Theoretisch kader

3   Het ‘daily urban system’ functioneert als kennisgenerator, interactiemilieu en innovator door zijn concentratie van lokale 

talent, kennis, en netwerken. 

4   Multinationals fungeren als belangrijke vormgevers van de globalisering door het ontwikkelen van mondiale netwerken 

van kapitaal en kennis.

< inhoudsopgave
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ties aan te trekken en vast te houden. Kenmerkend 
aan alle concepten is de behoefte om aantrekkelijke 
omgevingen te creëren die economische activiteiten 
genereren en de kwaliteit van leven voor bewoners 
verbetert. Dit vraagt om de identificatie van de 
ruimtelijke, sociale en economische factoren  
die sterkere regio’s aantrekkelijker maken. 
Voorbeelden van deze factoren zijn onder andere 
grotere markten, onderwijsniveaus, hoogwaardige 
leefomgevingen, de diversiteit en dichtheid van 
steden, de mate van zakelijke dienstverlening, 
R&D, geavanceerde technologie, gunstige  
belastingsystemen, flexibelere arbeidsmarkten,  
en sociaal-cultureel kapitaal.

De belangstelling voor concurrentievoordeel heeft 
geresulteerd in een aantal ranglijsten waarin 
stedelijke regio’s worden vergeleken op basis van 
hun lokale karakteristieken zoals economische 
prestatie, creativiteit en innovatievermogen en 
kwaliteit van leven. In dergelijke onderzoeken 
wordt steeds aangenomen dat stedelijke gebieden 
in dezelfde mate concurreren, terwijl de investe-
ringsmarkt sterk gesegmenteerd is. Slechts een 
beperkt aantal locaties voldoen aan de criteria van 
multinationals (Narula en Bellak, 2009). Daarom is 
het essentieel dat regio’s investeringen aantrekken 
die hun economische structuur complementeren 
(Dunning en Narula, 2004). Met andere woorden, 
gerichte benchmarking is essentieel om specifieker 
te kunnen zijn over de werkelijke kansen van  
een regio. In dit onderzoek wordt de mate van 
concurrentie van een regio binnen greenfield 
DBI-netwerken geanalyseerd door het vaststellen 
van de overlap in regionale investeringsportefeuilles 
(segmenten). Dit wordt nader uitgelegd in hoofd-
stuk 4. 

1.3.    Buitenlandse directe investeringen  
en regionale ontwikkeling

Sinds 1950 wordt de wereldeconomie gekenmerkt 
door de toenemende verbondenheid tussen 
verschillende regio’s van de wereld zoals weer-
gegeven door toegenomen handel en buitenlandse 
investeringen (Dicken, 2003). DBI zijn investeringen 
door een bedrijf in één land, in een bedrijf in een 
ander land, met als doel een zekere mate van 
controle over de activiteiten van dat bedrijf te 
verkrijgen. DBI bestaan uit twee onderdelen,  

namelijk ‘fusies en overnames’ en ‘greenfield 
investeringen’. Bij fusies gaat het om het consolide-
ren van bepaalde bedrijven tot één bedrijf of in  
het geval van overnames, het financieel in bezit 
nemen van andere bedrijven. Greenfield investe-
ringen staan voor investeringen waarbij moeder-
maatschappijen compleet nieuwe bedrijven 
beginnen in gastlanden door het van de grond af 
opbouwen van nieuwe faciliteiten. Multinationals 
zijn steeds beter geworden in het managen en 
integreren van activiteiten over grenzen heen 
(Narula en Dunning, 2010). Recente technologische 
veranderingen hebben bedrijven in staat gesteld 
om DBI te gebruiken als middel om meer controle 
te verkrijgen over vergelegen markten en produc-
tieprocessen. Daarbij komt dat de meeste DBI door 
een relatief klein aantal bedrijven worden gedaan. 
In 2004 bijvoorbeeld, waren de top-500 multinatio-
nals verantwoordelijk voor 90% van de mondiale 
DBI en hadden zij 50% van de wereldhandel onder 
controle (Rugman en Verbeke, 2005). Met betrek-
king tot DBI wordt vaak gesteld dat ze goed zijn 
voor de moederregio omdat ze buitenlandse 
kennis, technologie en vaardigheden kunnen 
binnenhalen (Barba Navaretti & Venables, 2004). 
Ook kan DBI een impuls geven aan regionaal 
economische groei, o.a. de kapitaalgoederen-
voorraad, werkgelegenheidsgroei en exporten 
(Young et al., 1994a). Dus om economische 
ontwikkeling een impuls te geven moeten  
stedelijke gebieden meer DBI aantrekken  
(Kitson et al., 2004) door bijvoorbeeld subsidies, 
belastingvoordelen, hoogwaardig infrastructuur  
en regionale aantrekkelijkheid te bevorderen 
(Begg, 1999). Tegelijkertijd is het marketen van 
stedelijke gebieden een ‘booming business’ 
geworden (Van der Berg en Braun, 1999). Dus een 
goed begrip van de concurrentie in stedelijke  
regionale systemen kan doelgerichte en effectieve 
marketingbeleid en strategische planning mogelijk 
maken (Malecki, 2004). Tegen deze achtergrond 
moeten regio’s onderzoeken welk soort investering 
zij kunnen aantrekken en welke factoren deze 
specifieke typen investeringen aantrekken  
(Castellani en Zanfei, 2006). Dit wordt uitgelegd  
in hoofdstukken 4 en 5. 
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1.4.  Onderzoeksvragen

Onderzoeksvraag 1.

Wat is de relatieve positie van de regio Zuid-Holland 
binnen het internationale netwerk van greenfield DBI?

Onderzoeksvraag 2.

Wat is de relatieve positie van Zuid-Holland binnen 
investeringsnetwerken van verschillende sectoren en 
bedrijfsfuncties?

Onderzoeksvraag 3.

Met welke regio’s concurreert Zuid-Holland om buiten-
landse investeringen en welke regio’s zijn complementair 
aan Zuid-Holland met betrekking tot het aantrekken 
buitenlandse investeringen?

Onderzoeksvraag 4.

Welke kansrijke greenfield DBI-netwerken en locatie-
factoren zijn van betekenis voor het verbeteren van 
Zuid-Holland?

1.5.  Data en methodologie

Data over directe buitenlandse investeringen.

Greenfield data betreft investeringen van  
bedrijven die een totaal nieuw bedrijf beginnen  
in het buitenland. Greenfield-investeringen geven 
duidelijk te volgen ontwikkelingen aan tussen 
bedrijven en zijn daardoor zeer bruikbaar bij  
het bestuderen van hun invloed op regionale 
ontwikkeling. Het theoretisch kader legt duidelijk 
uit dat DBI een belangrijke entiteit zijn voor het 
ontwikkelen van regio’s. Maar dit impliceert niet 
dat binnenlandse investeringen niet belangrijk 
zijn. Jammer genoeg bestaan er geen vergelijkende 
gegevensbestanden over interne investeringen  
die plaatsvinden binnen landen. Desalniettemin 
brengen DBI unieke voordelen aan een regio, 
omdat deze investeringen, in vergelijking met 
binnenlandse investeringen, meestal meer  
kapitaal, werkgelegenheid, technologische  
innovatie en gespecialiseerde kennis kunnen 
brengen.

Het databestand ‘fDi Markets’ van de Financial 
Times wordt gebruikt in deze studie en betreft 
greenfield-gegevens over de periode 2003 tot 2011. 
Elke individuele investering is gecodeerd voor het 
jaar van investering, de naam van de moedermaat-
schappij, de naam van de dochtermaatschappij,  
de industriële sector, de bedrijfsfunctie, de investe-
ringswaarde en de landencodes en NUTS 2 regio-
codes van zowel het moeder- als het dochter bedrijf. 
Nomenclature of Units for Territorial Statistics (NUTS 2) 
is een bestaande regionale classificatie die is 
vastgesteld door de Europese Unie en wordt 
gebruikt voor statistische doeleinden. In Nederland 
zijn de NUTS 2-regio’s dezelfde als de twaalf 
provincies. In totaal zijn er 267 NUTS-regio’s 
betrokken in dit onderzoek. Omdat ongeveer 30% 
van de regionale locaties van bedrijven in de fDi 
Markets onvolledig is, moesten deze ontbrekende 
waarden aangevuld worden met gebruik van 
andere gegevensbestanden en zoekmachines. 
Verder moest elke NUTS 2-regio een geocode 
krijgen op basis van haar geografische coördi-
naten, met als doel GIS-analyse.

Een probleem met de aangekochte gegevens is  
dat ongeveer 60% van de investeringswaarden 
onbekend zijn en daarom door fDi Markets zijn 
geschat. Het bij de analyses gebruiken van een 
groot aantal geschatte gegevens zou betekenen dat 
de resultaten verstoord en misleidend kunnen zijn. 
Om deze reden werd in het project besloten om  
de geschatte gegevens niet te gebruiken. In plaats 
daarvan is het ‘aantal’ investeringen dat een regio 
ontvangt of verzendt een betrouwbaardere analyse-
eenheid. Verder werd een correlatieanalyse 
uitgevoerd tussen het aantal investeringen en de 
waarde van dezelfde investeringen. Er werd een 
zeer hoge correlatie gevonden tussen de twee 
vormen van gegevens, die betekent dat het gebruik 
van het aantal investeringen een goede vertegen-
woordiger is van de investeringswaarden. 
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Data over locatiefactoren.

De variabelen die we opnemen ter verklaring van 
de verdeling van de aantallen investeringen over 
regio’s zijn onderverdeeld in 4 categorieën:  
(1) marktgrootte en infrastructuur, (2) kosten van 
kapitaal en arbeid, (3) kennis en technologie en  
(4) institutionele omgeving en leefomgeving. 
Voor de eerste categorie betreft dit: het bruto 
regionaal product, toegankelijkheid via de weg, 
toegankelijkheid via de lucht, de nabijheid van een 
zeehaven, kwaliteit van internet infrastructuur, de 
urbanisatiegraad, en het niveau van specialisatie 
van industriële sectoren. Voor de tweede categorie 
betreft dit: het niveau van de loonkosten in een 
regio, de mate van werkloosheid in een regio en  
de mate van het belastingsniveau voor bedrijven. 
M.b.t. de derde categorie betreft dit: het aandeel 
hoger opgeleiden in een regio, de aanwezigheid 
van topuniversiteiten en de uitgaven aan R&D  
als percentage van het bruto regionaal product.  
De vierde categorie betreft de aanwezigheid van 
een hoofdstad in de regio, de mate van congestie  
in een regio, de nabijheid van natuurgebieden,  
het niveau van stedelijk aantrekkelijkheid en de 
temperatuur in januari. Deze locatiefactoren 
worden in deel vier in detail uitgelegd. 
 
Algemene uitleg over methoden en technieken.

In dit onderzoek zijn verscheidene methoden en 
technieken gebruikt. Ruim genomen zijn dit 
statische/econometrische methoden, ‘geographic 
information systems’ (GIS)-analyse, en netwerk-
analyse technieken gebaseerd op UCINET-software. 
In het volgende onderdeel over de resultaten 
zullen per onderzoeksvraag de specifieke relevante 
methoden en technieken duidelijk uitgelegd 
worden.
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Onderzoeksvraag 1: 
Wat is de relatieve positie van de regio Zuid-Holland 
binnen het internationale netwerk van greenfield DBI?

Hierbij horen de volgende subvragen:
a.  Wat is de kracht van Zuid-Holland in het netwerk  

van binnenkomende investeringen?
b.  Wat is de kracht van Zuid-Holland in het netwerk  

van uitgaande investeringen?
c.  Wat is de geografische structuur van het Europese 

regionale netwerk?
d.  Hoe verhoudt Zuid-Holland zich tot andere belangrijke 

regio’s bij het aantrekken van investeringen in de loop 
der tijd?

In dit onderdeel wordt de positie van Zuid-Holland 
binnen het mondiale greenfield DBI-netwerk 
onderzocht. Verder wordt haar relatieve plaats 
binnen de netwerkstructuur achterhaald, wie het 
meeste investeert in Zuid-Holland, in welke regio’s 
Zuid-Holland het meeste investeert, en haar 
comparatieve positie in de loop van de tijd. 

2.1.  Introductie

Hoewel globalisering zich al eeuwen aan het 
ontwikkelen is, is de omvang van handel en  
DBI enorm toegenomen. Mogelijk gemaakt door 
verminderde transportkosten, geavanceerde 
technologie, grotere openheid van markten  
en handelsliberalisatie, verbindt dit netwerk 
bedrijven en steden met elkaar. Omdat slechts  
een handvol multinationale bedrijven het grootste 
deel van de mondiale DBI en handel controleert 
(Rugman and Verbeke, 2005), hebben zij een 
duidelijke invloed op het lot van steden en naties 
(Alderson en Beckfield, 2004). De toegenomen 
mondiale aanwezigheid van multinationals heeft 
de ruimtelijke context van stedelijke regio’s 

vergroot omdat deze bedrijven op lokale, regionale 
en mondiale ruimtelijke niveaus opereren (Wall 
2009a, 2009b). Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft 
de Nederlandse regering zich beziggehouden met 
de ruimtelijke ontwikkeling van het land. Er is 
beleid op het gebied van ruimtelijke ordening 
ontwikkeld dat gericht is op het versterken van de 
sociale, economische en ruimtelijke structuur van 
het land. Het is echter slechts sinds kort dat het 
concept van stedelijke en regionale netwerken erbij 
betrokken wordt, bijvoorbeeld in het voorlopige 5de 
rapport (VROM, 2001) en de Economische Strategie 
Randstad (Regio Randstad, 2006) waarvan het doel 
was om de Randstad te veranderen in een interna-
tionaal concurrerende netwerkmetropolis. In deze 
onderzoeken wordt beargumenteerd dat dit 
bereikt zal worden door het versterken van de 
ruimtelijke integratie van de regio. Maar volgens 
onderzoek van het Nederlandse Ruimtelijk 
Planbureau (RPB) is het de vraag in welke mate  
de Randstad een coherent systeem van comple-
mentaire steden vormt (Van Oort et al., 2006).  
In plaats daarvan blijken deze steden meer 
communicatie over en weer te hebben met 
buitenlandse plaatsen. Het is daardoor onzeker  
of het huidige beleid zich op het juiste niveau  
van interventie richt. Het lijkt erop dat de  
gebruikte beleidsinstrumenten vooral ruimtelijk 
georiënteerd zijn met weinig kennis van sociaal-
economische netwerk relaties (Van Oort et al., 
2006). Daarom wordt in dit onderdeel een bijdrage 
geleverd aan het ontwikkelingsbeleid van de 
provincie Zuid-Holland door ontwikkeling van  
een geïntegreerd begrip van de greenfield  
DBI-netwerkrelaties van deze regio. 

2.  De relatieve positie van Zuid-Holland 
binnen de greenfield DBI-netwerken
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2.2.  Methodologie

De gegevens van fDi Markets bestaan uit 54.600 
investeringen waarvan 27 630 ‘uitgaande’ investe-
ringen zijn die afkomstig zijn van Europese  
(NUTS 2) regio’s en naar andere Europese regio’s  
of bestemmingen buiten Europa gaan. Bij 26.970 
van deze investeringen gaat het om in Europese 
regio’s ‘binnenkomende’ investeringen die 
afkomstig zijn uit andere Europese regio’s of van 
buiten Europa. Enerzijds geven uitgaande relaties 
inzicht in de bekwaamheid van een regio om te 
investeren in andere regio’s. Hiervan weet men  
dat dit een indicatie is van de ‘macht’ die de regio 
over andere regio’s heeft en over het algemeen 
weerspiegelt dit de status van ‘hoofdkwartier hub’ 
van een regio (Alderson en Beckfield, 2004). 
Anderzijds laten de binnenkomende investeringen 
het ‘prestige’ van een regio zien bij het aantrekken 
van investeringen (Alderson en Beckfield, 2004). 

Omdat binnenkomende investeringen aangetrokken 
worden door locatiefactoren binnen regio’s 
vormen ze een centraal punt van dit onderzoek.

De investeringsgegevens van zowel binnenkomende 
als uitgaande investeringen zijn geaggregeerd op 
NUTS-2 regionaal niveau, zodat kan worden 
waargenomen hoeveel investeringen elke regio 
ontvangt en verzendt. In dit hoofdstuk zullen we 
alleen de totale investeringen bespreken, maar in 
de volgende hoofdstukken worden de gegevens 
ingedeeld in categorieën naar industriële sector  
en bedrijfsactiviteit. Voor het bepalen van de 
investeringen die door elke regio zijn ontvangen  
of verzonden maar ook om de volledige structuur 
van het greenfield DBI-netwerk na te gaan, is 
gebruik gemaakt van software genaamd UCINET 
(Borgatti et al., 2002). De software laat de geaggre-
geerde sterktes (knooppunten) van elke regio zien, 
de sterkte van de investeringen tussen regionale 

Grafiek 2.1: Binnenkomende investeringen in Europese regio’s.

< inhoudsopgave



142. De relatieve positie van Zuid-Holland binnen de greenfield DBI-netwerken

paren (verbindingen) en de relatieve positie van 
Europese regio’s. Omdat deze soort techniek geen 
rekening houdt met de geografische locatie, wordt 
de geografische informatiesystemen (GIS) software 
MapInfo gebruikt om de ruimtelijke distributie van 
het netwerk in kaart te brengen.

2.3.  Resultaten

2.3.1.    Wat is de sterkte van Zuid-Holland 
in het netwerk van binnenkomende 
investeringen?

Eerst bekijken we de verdeling van de totale 
investeringen die door Europese regio’s zijn 
ontvangen uit Europa en de rest van de wereld 
(grafiek 2.1). Het is duidelijk dat een disproportio-
neel deel van deze ‘binnenkomende’ investeringen 
ontvangen wordt door primaire regio’s zoals  
Inner London, Île-de-France (Parijs), Southern  
and Eastern (Dublin) en Comunidad de Madrid.  
De regio Noord-Holland neemt de 12de plaats in, 
terwijl de regio Zuid-Holland op de 26ste plaats  
staat van 267 Europese regio’s. In termen van 
aantrekkelijkheid voor investeringen (prestige) 
kunnen Noord-Holland en Zuid-Holland beschouwd 
worden als een secundair type regio.

Vervolgens zien we het aantal investeringen 
ontvangen door NUTS 2 regio’s (diagram 2.1).  
De blauwe knooppunten vertegenwoordigen  
de regio’s of landen waarvan de investeringen 
afkomstig zijn, terwijl de rode knooppunten de 
doelregio’s weergeven. Hoe dikker de zwarte 
verbindingslijnen zijn, hoe meer investeringen er 
tussen twee knooppunten plaatsvinden. De grootte 
van de rode knooppunten is een aanwijzing voor 
het totaal aantal investeringen dat ontvangen is. 
Noord-Holland en Zuid-Holland zijn met groen 
aangeduid. Verder blijkt Zuid-Holland belangrijker 
voor mondiale investeerders dan Europese inves-
teerders. Dit wordt duidelijker wanneer de investe-
ringen die Zuid-Holland ontvangt van buiten Europa 
en van binnen Europa worden bekeken (grafiek 2.2). 
Grafiek 2.2 laat zien dat Zuid-Holland het merendeel 
van haar investeringen heeft ontvangen uit landen 
buiten Europa. Een onevenredig deel van deze inves-
teringen werd ontvangen uit de Verenigde Staten, 
op afstand gevolgd door China, Japan, Maleisië, 
Canada en India. Dit is ongeveer in lijn met het 
M&A onderzoek (Wall 2010b). Het is ook onmisken-
baar dat het aantal door Zuid-Holland uit Europese 
regio’s ontvangen investeringen veel kleiner is. De 
sterkste regio’s zijn Inner London, Île-de-France 
(Parijs) en Düsseldorf.

Diagram 2.1: UCINET netwerkdiagram van in Europese regio’s binnenkomende investeringen.
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2.3.2.  Wat is de kracht van Zuid-Holland in het 
netwerk van uitgaande investeringen?

Als we nu de ‘uitgaande’ investeringen van  
Europese regio’s naar andere Europese regio’s  
of bestemmingen buiten Europa bekijken, dan is 
een andere verdeling zichtbaar (grafiek 2.3). Deze 
vertegenwoordigen investeringen van moeder-
maatschappijen in dochtermaatschappijen. Hoe 
sterker een regio is bij het investeren in andere 
bestemmingen, hoe meer macht of controle zij 
over deze bestemmingen heeft. De topinvesteer-
ders zijn weer Inner London en Île-de-France 
(Parijs), op afstand gevolgd door Stockholm, 
Oberbayern (München), Noord-Holland (Amsterdam) 
en Keulen. In termen van hoofdkwartiermacht 
zien we dat Zuid-Holland de 11de positie inneemt. 
Zij is daarom ongeveer twee keer zo sterk als 
investerende provincie dan als aantrekkelijke 
bestemming voor investeringen. Het is ook evident 
bij vergelijking van grafiek 2.3 met grafiek 2.1, dat 

er over het algemeen veel minder uitgaande dan 
binnenkomende investe  ringen afkomstig zijn uit 
Europese regio’s.

Maar als we grafiek 2.2 met grafiek 2.4 vergelijken, 
zien we het omgekeerde. Zuid-Holland blijkt 
sterker te zijn in uitgaande investeringen naar 
Europese regio’s en landen buiten Europa dan in 
het aantrekken van investeringen uit Europese 
regio’s en landen buiten Europa. Grafiek 2.4 laat 
zien dat Zuid-Holland disproportioneel investeert 
in economisch krachtige landen buiten Europa en 
veel minder investeert in Europese regio’s. In deze 
optiek is Zuid-Holland een echte mondiale speler. 
Haar primaire investeringsbestemmingen zijn de 
Verenigde Staten, China, India, Turkije, Maleisië, 
Rusland, Singapore en Australië. Behalve de 
Verenigde Staten is het duidelijk dat de focus van 
Zuid-Holland op het Oosten ligt en niet langer op 
het Westen. 

Grafiek 2.2: Binnenkomende investeringen in Zuid-Holland van landen of Europese regio’s.
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2.3.3.   Wat is de functionele en geografische 
structuur van het Europese regionale 
netwerk?

Als we alleen kijken naar de investeringen tussen 
Europese regio’s (diagram 2.2) dan zien we dat 
Inner London en Île-de-France (Parijs) de Europese 
investeringsarena domineren. Southern and 
Eastern (Dublin), Catalonië (Barcelona), Praha 
(Praag), Comunidad de Madrid, Noord-Holland 
(Amsterdam) en Oberbayern (München) en Düssel-
dorf hebben een secundaire rol. Het is onmisken-
baar dat Zuid-Holland (groen knooppunt) relatief 
gezien geen sterke rol speelt in Europa. De sterkste 
verbindingen bestaan tussen Inner London, 
Île-de-France en de andere primaire regio’s. Deze 
hub-knooppunten hebben niet alleen de sterkste 
investeringsverbindingen maar ook de hoogste 
diversiteit aan verbindingen naar verschillende 
bestemmingen. 

In de GIS-afbeelding (kaart 2.1) wordt dezelfde 
informatie weergegeven als in diagram 2.2 maar 

nu met gebruik van de geografische coördinaten. 
De kaart laat alle investeringen zien tussen 
Europese NUTS 2-regio’s van 2003 tot 2011. Investe-
ringen tussen NUTS 2-regio’s en de rest van de 
wereld zijn weggelaten. Wederom laat de grootte 
van de rode knooppunten het totaal zien van de 
door de regio’s in deze periode ontvangen investe-
ringen. Hoe dikker en donkerder de verbindingen 
zijn, hoe meer investeringen er ontvangen zijn.  
De dunne grijze lijnen vertegenwoordigen het 
grote aantal kleinere investeringen die in deze 
periode gedaan zijn. Noordwest-Europa domineert 
duidelijk de Europese investeringszone, terwijl 
Zuidoost-Europa veel zwakker blijkt te zijn. Het is 
helder dat Inner London en Île-de-France het meest 
in elkaar investeren, gevolgd door investeringen 
tussen Inner London en Southern and Eastern 
(Dublin) en investeringen tussen Inner London en 
Île-de-France (Parijs) en Comunidad de Madrid. 
Zuid-Holland valt duidelijk buiten deze centrale 
investeringsas, maar het valt wel in Noordwest-
Europa. 

Grafiek 2.3: Uitgaande investeringen van Europese regio’s naar landen of andere Europese regio’s.
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Grafiek 2.4: Uitgaande investeringen van Zuid-Holland naar landen of Europese regio’s.

Diagram 2.2: UCINET netwerkdiagram van investeringen tussen Europese regio’s.
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2.3.4.  Hoe verhoudt Zuid-Holland zich tot 
andere regio’s bij het aantrekken van 
investeringen in de loop der tijd?

Voor Zuid-Holland en andere belangrijke regio’s 
(grafiek 2.1a), wordt de trend van binnenkomende 
investeringen tussen 2003 en 2011 wordt getoond. 
De grafiek laat voor elk jaar het totaal aan investe-
ringen zien die door deze regio’s zijn ontvangen. 
Ten eerste zien we voor alle regio’s een algemene 
stijging van investeringen, startend bij de periode 
van instorting van de IT-bubbel rond het begin van 
de eeuw en oplopend naar de welvaartspiek rond 
2007-2008. Hierna is het effect van de huidige 
financiële crisis op investeringen duidelijk te zien. 
Men kan zien dat de kracht van Inner London  
en Île-de-France (Parijs) in het aantrekken van 
investeringen andere regio’s met gemak over-
schaduwd. De havengebieden van Zuid-Holland,  
de provincie Antwerpen en Hamburg zijn veel 
minder in trek dan de andere topregio’s en er is 
geen aanwijzing voor sterke groei. Noord-Holland 
(Amsterdam) en alle andere regio’s presteren beter 
dan de havengebieden. Het is interessant te zien 
dat Comunidad de Madrid en Southern and Eastern 

(Dublin), die ten opzichte van de andere regio’s 
sterk gegroeid zijn in de eerste jaren van het 
nieuwe decennium, ook snel achteruit lijken  
te zijn gegaan in hun aantrekkelijkheid voor 
greenfield DBI. In overweging nemend dat deze 
topregio’s recent hun kredietbeoordelingen 
hebben verloren en zich in recessie bevinden,  
kan het beargumenteerd worden dat regio’s die  
te snel groeien net zo snel een terugval in investe-
ringen kunnen ondervinden. Maar omdat ook 
Inner London en Île-de-France (Parijs) een snelle 
neergang laten zien, moet nader onderzoek 
worden uitgevoerd om conclusies over regionale 
gevoeligheid te rechtvaardigen. 

In termen van uitgaande investeringen (grafiek 2.1b) 
voor dezelfde regio’s, ziet men een belangrijk 
verschil in vergelijking met binnenkomende 
investeringen. Inner London en Île-de-France 
(Parijs) onderscheiden zichzelf sterk van de overige 
regio’s. De reden hiervoor is dat deze regio’s 
controleregio’s (Alderson en Beckfield, 2004) zijn 
waarin zich veel multinationale hoofdkantoren 
bevinden die in andere regio’s over de hele wereld 

Kaart 2.1: GIS-kaart van investeringen tussen Europese regio’s.
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Grafiek 2.1b: Uitgaande investeringen van Zuid-Holland en andere belangrijke regio’s.

Grafiek 2.1a: Binnenkomende investeringen van Zuid-Holland en andere belangrijke regio’s.
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investeren. Zo hebben zij financiële en juridische 
(eigendom) macht over internationale bedrijven en 
faciliteiten (dochtermaatschappijen en gelieerde 
bedrijven) die specifieke goederen en diensten 
voor het bedrijf produceren. Binnen deze context 
kunnen we zeggen dat Inner London en Île-de-France 
(Parijs) Europa’s ware hubs zijn. Maar zoals blijkt 
uit de neergang tussen 2008 en 2011, is Île-de-France 
(Parijs) gevoeliger voor schommelingen van de 
mondiale economische cyclus dan Inner London. 
De investeerders van Inner London lijken meer 
vertrouwen te hebben in internationale investe-
ringen dan die van Île-de-France (Parijs). Het is 
interessant dat Noord-Holland op de 3de plaats 
blijkt te staan als uitgaande investeerder en haar 
stabiliteit is behoorlijk duidelijk. Dit is ook 
aangetoond in andere onderzoeken over Zuid- 
Holland, zoals Wall (2010a, 2010b) waarin Noord-
Holland (Amsterdam) de derde Europese positie 
inneemt in termen van uitgaande investeringen 
voor ‘fusies en overnames’. Zoals te zien in grafiek 
2.1b presteert Zuid-Holland beter bij uitgaande 
investeringen dan bij binnenkomende investeringen 
(grafiek 2.1a). Zij presteert beter bij het aantrekken 
van greenfield DBI dan haar concurrenten met 
natuurlijke havens, de provincie Antwerpen en 
Hamburg.

2.3.5.  Verandering in rangorde en regionale 
weerbaarheid

In de volgende analyse wordt een vergelijking 
gemaakt tussen het vermogen van een regio om 
greenfield DBI aan te trekken in de periode voor  
de recessie (2003-2006) en in de periode van de 
recessie (2007-2010). Het jaar 2011 is niet mee-
genomen om het aantal jaren in beide perioden 
gelijk te houden. In het theoretisch kader is 
beargumenteerd dat er sprake is van een weerbare 
regio als zij haar positie in de wereld van interna-
tionale investeringen kan handhaven of verbeteren. 
Hoewel dit een vrij eendimensionale definitie van 
weerbaarheid is, kan betoogd worden dat het dient 
als een belangrijk onderdeel van de vorming van 
een concept over weerbaarheid. Door de rang van 
elke NUTS 2-regio in beide perioden te berekenen, 
kan een vergelijking gemaakt worden of een 
bepaalde regio stabiel blijft gedurende de hele 
periode of dat er grote opgaande of neergaande 
verschuivingen op de ranglijst zijn. Inner London 
bleef bijvoorbeeld gedurende beide perioden op de 
1ste plaats staan. Daarmee is het verschil in rang 0 

(tabel 2.1b). Ook Île-de-France (Parijs), Southern and 
Eastern (Dublin) en Lombardije (Milaan) behielden 
hun positie tijdens beide perioden. Van de 258 
geobserveerde regio’s behielden slechts 11 (4%) 
dezelfde positie. Niettemin is het behouden van 
evenwicht niet essentieel voor regionale weerbaar-
heid; weerbaarheid kan ook blijken uit toegeno-
men concurrentievermogen. Zo te zien vertegen-
woordigen positieve verschuivingen in rang 
regio’s, die ondanks de recessie, in rang zijn 
opgeklommen (zie tabel 2.1b). Zuid-Holland is 
bijvoorbeeld twee plaatsen opgeklommen in de 
recessieperiode. Ook Düsseldorf is 15 plaatsen 
gestegen, Noord-Holland 4 plaatsen. Echter,  
een regio kan ook zakken in rang, zoals Lisboa 
(Lissabon) en Catalonië (Barcelona) die beiden twee 
plaatsen gezakt zijn. Beargumenteerd kan worden 
dat een regio die een grote sprong maakt zoals 
Andalusië (Sevilla), die 37 posities opklom, zich 
goed ontwikkelt. Aan de andere kant is het de 
vraag hoe duurzaam een dergelijk sprong is.  
Voor toekomstig onderzoek is het interessant  
om uit te vinden of geleidelijk groeiende regio’s 
meer weerbaarheid hebben dan snelle groeiers. 

Om de verdelingen van de regionale verschuivin-
gen in rang beter te kunnen zien is een grafiek 
gemaakt (grafiek 2.1c). Het is een vergelijking van 
de regio’s kracht in investeringen tijdens de fase 
2003-2010 en de verschuiving in rang gedurende 
deze periode. De linkerzijde laat de negatieve 
verschuivingen zien en de rechterkant de posi-
tieve. Het is duidelijk op grond van het grote 
cluster aan de linkerkant dat de meerderheid  
van de regio’s achteruit is gegaan. Feitelijk zijn  
170 regio’s (66%) in rang achteruitgegaan tijdens  
de recessieperiode. Slechts 77 (30%) zijn in rang 
opgeklommen in deze periode. Aangezien  
Zuid-Holland en Noord-Holland tijdens de  
recessie periode positieve verschuivingen laten 
zien, kan beargumenteerd worden dat deze  
regio’s een behoorlijke weerbaarheid hebben. 

De provincie Antwerpen is zes plaatsen achteruit-
gegaan in deze periode, terwijl Hamburg zes 
plaatsen is geklommen. Het is duidelijk dat de  
drie havensteden geen grote sprong voorwaarts 
gemaakt hebben (zoals Zürich en Düsseldorf),  
noch sterk gedaald zijn (zoals Oost-Europese 
regio’s, bijv. Kozep-Dunantul, Zapadne Slovensko, 
Latvija, Eersti en Nguyat-Dunantul. Wat zegt dit 
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Tabel 2.1b: Verandering in rangorde tussen 2003 – 2006 en 2007 – 2010.

Regio naam Rang in totale investeringen Rang verschuiving

Inner London 1 0

Île de France 2 0

Southern and Eastern 3 0

Comunidad de Madrid 4 1

Cataluña 5 -2

Düsseldorf 6 15

Közép-Magyarország 7 -6

Mazowieckie 8 2

Oberbayern 9 1

Lombardia 10 0

Noord-Holland 11 4

Rhône-Alpes 12 2

Praha 13 -3

Hovedstaden 14 -17

Stockholm 15 -12

Berkshire, Bucks and Oxfordshire 16 4

Wien 17 7

Dolnoslaskie 18 -4

Lietuva 19 -9

Région de Bruxelles 20 5

Eesti 21 -20

Zurich region 22 13

Latvija 23 -25

Berlin 24 9

Lake Geneva region 25 12

Slaskie 26 -6

Northern Ireland 27 4

Prov. Antwerpen 28 -5

Andalucia 29 37

Hamburg 30 6

Bratislavský kraj 31 -6

Közép-Dunántúl 32 -28

Západné Slovensko 33 -13

Zuid-Holland 34 2

Köln 35 10

South Western Scotland 36 7

Provence-Alpes-Côte d’Azur 37 -1

Lisboa 38 -2

Greater Manchester 39 10

Alsace 40 -23

Wielkopolskie 41 14

Stuttgart 42 36

Nyugat-Dunántúl 43 -15

Eastern Scotland 44 10

Border, Midlands and Western 45 -12

Etelä-Suomi 46 -3

Nord-Pas-de-Calais 47 -7

West Midlands 48 2

Comunidad Valenciana 49 14

Noord-Brabant 50 6

negatieve verschuiving

positieve of geen verschuiving

Rang verschuiving is het verschil tussen rang in period 2003-2006 en periode 2007-2010 
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over weerbaarheid? In het geval van Zürich en 
Düsseldorf is het duidelijk dat hun industriële 
sectoren en bedrijfsfuncties heel veel afwijken  
van havenregio’s als Hamburg en Zuid-Holland.  
Dit kan betekenen dat hoewel havenregio’s niet 
zoveel investeringen aantrekken als andere top-
regio’s (grafiek 2.1a), hun unieke geografische 
voordeel met bijkomende specialisaties in chemische 
en petrochemische, logistieke en transportsectoren, 
zou kunnen verklaren waarom deze regio’s niet 
zoveel in rang verschoven zijn. Het feit dat deze 
regio’s niet zover naar beneden zijn gezakt als 
Oost-Europese regio’s zou verklaard kunnen worden 
uit het feit dat de havenregio’s gedurende veel 
langere tijd succesvol zijn geweest dan Oost-Europese 
regio’s. Dit suggereert dat padafhankelijkheid en 
preferentiële hechting een belangrijke rol spelen. 
Met andere woorden, hoe langer een regio hoog in 
de ranglijsten heeft gestaan, hoe groter de kans is 
dat zij haar positie in de toekomst behoudt. Binnen 
deze context betreft padafhankelijkheid het gemak 
waarmee een historisch bereikte rangorde gehand-
haafd wordt. Deze voorkeur is waarschijnlijk omdat  
het makkelijker en kosteneffectiever is om te 
blijven investeren in regio’s die zich reeds  

bewezen hebben, dan in pas opgezette regio’s.  
Pas ontwikkelde regio’s brengen voor investeerders 
vaak een hogere mate van risico met zich mee 
wegens bijv. corruptie, ontoereikende instituties 
en een zwakkere sociale, economische en fysieke 
infrastructuur.

2.3.6.  Conclusies van de resultaten voor  
het beleid

In dit onderzoek is aangetoond dat regio’s als Inner 
London en Île-de-France (Parijs) disproportioneel 
sterker zijn in het aantrekken en verstrekken van 
greenfield DBI dan de meeste andere regio’s. We 
moeten echter voorzichtig zijn bij het vergelijken 
van een Duits policentrisch regionaal systeem met 
centraal dominante stedelijke gebieden als Inner 
London en Île-de-France (Parijs) aangezien er veel 
meer Duitse regio’s bovenin de lijst staan dan het 
geval is bij andere landen. Als de greenfield DBI 
van  de Duitse regio’s bij elkaar opgeteld zouden 
worden (zie grafiek 2.1), dan komt dit hoger uit op 
de lijst dan Île-de-France (Parijs). Ook Nederlandse 
regio’s zouden hoger scoren als ze gezien werden 
als één policentrisch systeem. Een beleid dat is 
gebaseerd op een concept van Nederlandse regio’s 

Grafiek 2.1c: Veranderingen in rangordes tussen 2003 – 2006 en 2007 – 2010.
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als één strak policentrisch systeem vraagt om een 
andere benadering dan een beleid waarbij elke 
regio als een geïsoleerde entiteit wordt gezien.  
In overweging nemend dat de Duitse en Nederlandse 
regio’s een positieve verschuiving laten zien in de 
recessieperiode (tabel 2.1b), kan beargumenteerd 
worden dat policentrisme een interessant ontwik-
kelingsmodel is voor subtop regio’s. Vaak wordt 
verondersteld dat policentrische regionale syste-
men concurrerender zijn dan hun monocentrische 
tegenhangers omdat zij kansen bieden om gebruik 
te maken van positieve factoren die samenhangen 
met grote agglomeraties, zoals een bredere 
arbeidsmarkt en hoogwaardige infrastructuur 
(Faludi 2004). Op regionaal niveau worden  
verbanden tussen middelgrote steden en dorpen 
gestimuleerd om synergie te bereiken (Meijers, 
2005). Dit zorgt ervoor dat zij in staat zijn om  
te concurreren met hun monocentrische tegen-
hangers zoals Londen en Parijs (Dieleman en 
Faludi, 1998). Er wordt verondersteld dat dit een 
gunstige setting creëert voor economische groei, 
zeker wanneer de steden en dorpen in een derge-
lijk stedelijk netwerk elkaar complementeren in 
termen van economische specialisatie. 

De resultaten voor de eerste onderzoeksvraag 
lieten zien dat de regio Zuid-Holland een secun-
daire positie inneemt in termen van binnenkomen-
de en uitgaande investeringen. De regio is ook niet 
goed verbonden met de Europese investeringsas. 
Verder trekt Zuid-Holland minder investeringen 
aan dan de Europese topregio’s en er zijn geen 
aanwijzingen voor een sterke groei in deze 
periode. Deze resultaten bevestigen de uitkomsten 
van andere onderzoeken die gebaseerd zijn op 
gelijksoortige gegevens (bijv. Wall, 2010b; Wall 
2010a). Maar er is ook aangetoond dat Zuid-Holland, 
hoewel zij niet zoveel investeringen aantrekt, haar 
positie tussen andere Europese regio’s behoorlijk 
handhaaft. Niettemin moet een regio in een 
concurrerende wereld blijven werken aan de  
verbetering van haar positie (Wall et al 2011a, Wall 
en v.d. Knaap 2011b). Op basis van bovenstaande 
feiten en de eerder genoemde theoretische 
argumenten met betrekking tot het belang van  
DBI voor regionale ontwikkeling, wordt aanbevo-
len dat de regio Zuid-Holland haar vermogen om 
internationale investeringen aan te trekken sterk 
verbetert. Met de toenemende rivaliteit binnen 
Europa en andere delen van de wereld is het 

waarschijnlijk dat indien de beleidsmakers van 
Zuid-Holland geen actie ondernemen om hun regio 
te verbeteren (bijv. verbeteren van locatiefactoren, 
regionale marketing en investeringen in innova-
tieve industrieën), het vermogen van de regio om 
internationale investeringen aan te trekken verder 
achteruit zal gaan. Naar verwachting zal dit een 
negatieve invloed hebben op de economische 
prestaties van de regio. Daarom is het aan te 
bevelen de investeringsbanden die Zuid-Holland 
met bestaande partnerregio’s zoals de Verenigde 
Staten, Japan, China, Maleisië, Canada, India, 
Brazilië heeft, te verbeteren. Verbetering van de 
economische banden met zeer stabiele regionale 
hubs als Inner London, Île-de-France (Parijs) en  
Düsseldorf zal naar verwachting de stabiliteit van 
Zuid-Holland opvoeren. Daarnaast is het aan te 
bevelen dat Zuid-Holland begint met het vormen 
van samenwerkingsverbanden met nieuwe 
partnerregio’s (aquisitie, marketing). Voordat zij 
hiertoe overgaat is het belangrijk dat Zuid-Holland 
begrijpt waar haar specifieke sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen liggen. Dit vraagt om 
bestudering van de industriële sectoren, bedrijfs-
activiteiten en economische segmenten in de regio. 
Deze zullen in het volgende hoofdstuk worden 
besproken.
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Onderzoeksvraag 2: 
Wat is de positie van Zuid-Holland binnen netwerken van 
verschillende sectoren en functies?

Hierbij horen de volgende subvragen:
a.  Wat zijn de investeringsnetwerken van de belangrijkste 

industriële sectoren van Zuid-Holland?
b.  Wat zijn de investeringsnetwerken van de belangrijkste 

bedrijfsfuncties van Zuid-Holland?
c.  Wat is de geografische netwerkstructuur van de sectoren 

en functies.
d.  Hoe verhoudt Zuid-Holland zich tot andere belangrijke 

regio’s in deze netwerken, in de loop der tijd? 

3.1.  Introductie

Een groeiende internationale handel heeft ervoor 
gezorgd dat landen, door innovatie van transport- 
en kostenreductie, zich konden specialiseren in 
producten waarin zij het meest efficiënt zijn. In de 
laatste decennia zijn door handel nieuwe produc-
ten en technologieën verspreid, wat geleid heeft 
tot sterkere internationale investeringsstromen die 
op hun buurt weer hebben geleid tot meer ver-
spreiding van technologie en tot organisatorische 
verbeteringen. Dit heeft ook structurele verschui-
vingen van het belang van economische sectoren 
tot gevolg gehad. Sinds de jaren 80 van de 20ste 
eeuw is de nadruk verschoven van industrieën, die 
voornamelijk investeren in de exploitatie van olie 
en natuurlijke hulpbronnen, naar investeringen in 
productie, dienstverlening en hightech productie 
(Maddison, 1995). Gedurende de jaren 90 van de 
20ste eeuw vlogen de DBI omhoog met een groei 
van meer dan 20% per jaar. Meer dan 50% van deze 
investeringen vonden plaats in de dienstverlenen-
de sector. Het is binnen deze context belangrijk om 
zich te realiseren dat niet alle DBI hetzelfde zijn. 

DBI-stromen naar verschillende sectoren van de 
economie (namelijk de primaire productie- en 
dienstensector) kunnen totaal verschillende 
effecten hebben op de regionale economische 
groei. In de primaire sectoren hebben binnen-
komende DBI vaak een negatief effect op groei, 
terwijl DBI-instroom in de productiesector  
een positiever effect laat zien (Alfaro, 2003).  
Het UNCTAD World Investment Report (2001)  
legt bijvoorbeeld uit dat in de primaire sector  
het aantal investeringsverbindingen tussen 
buitenlandse en lokale bedrijven vaak beperkt is, 
terwijl de productiesector een grote variatie in 
verbindingen kent. Verder hebben de vaak ge-
noemde voordelen van DBI als overdracht van 
technologie, kennismanagement, innovatieve 
productieprocessen, en kapitaalstromen vaak 
specifiek betrekking op de productiesector en  
niet op de landbouw- of mijnbouwsectoren  
(bijv. Findlay, 1978; Wang en Blomstrong, 1992). 

Op grond van bovenstaande literatuur wordt 
verwacht dat de verschillende regio’s DBI in 
verschillende industriële sectoren zullen aan-
trekken. Vandaar dat multinationals eerder zullen 
investeren in regio’s die gespecialiseerd zijn in 
dezelfde industriële sector als waartoe het bedrijf 
behoort. Volgens Young et al. (1994) moet een 
regionale acquisitiestrategie zich daarom richten 
op het aantrekken van industriële sectoren en 
bedrijfsfuncties waarin de regio een concurrentie-
voordeel heeft. Van acquisitieactiviteiten die dit 
doen wordt gezegd dat ze met meer succes regio-
nale ontwikkeling teweegbrengen. Ook wordt 
gezegd dat de kans op het aantrekken van investe-
ringen in een sector waarin een regio zich nog niet 
heeft ontwikkeld, vrijwel nul is. Mocht het lukken 
een dergelijk bedrijf aan te trekken, dan is de kans 
dat het bedrijf in de regio zal blijven vrij gering.

3.  De positie van Zuid-Holland  
in verschillende sectorale en  
functionele netwerken
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3.2.  Methodologie

In deze analyse is het totaal aan greenfield DBI dat 
in de vorige sectie is geanalyseerd, ontbonden in 
tien industriële investerings ‘sectoren’ en zeven 
bedrijfsfuncties. Het is daarom belangrijk om te 
weten dat elke individuele investering in het fDi 
Markets databestand gecodeerd is voor zowel 
sector als functie. In latere onderdelen van dit 
rapport worden sommige van deze sectoren en 
functies gecombineerd tot wat ‘segmenten’ worden 
genoemd. Maar die worden in dit deel nog niet 
besproken. Op deze manier kunnen dezelfde 
investeringen vanuit twee verschillende perspectie-
ven geanalyseerd worden. Enerzijds gaat het bij 
sectoranalyse voornamelijk om het soort product 
waarin geïnvesteerd is door een bedrijf, of het nu 
om goederen of diensten gaat. De tien sectoren die 
in onze analyse zijn gebruikt, zijn hieronder 
vermeld. Het is belangrijk om te weten dat het 
beleid van Zuid-Holland ook twee andere sectoren 
die van belang zijn tot doel heeft; namelijk 
‘Greenports’ en ‘Water & Delta’. Greenports 
verwijst naar de land- en tuinbouwsector, terwijl 
Water & Delta verwijst naar de sectoren die te 
maken hebben met scheepvaart en de havens. 
Deze beide sectoren komen niet voor in het fDi 
Markets gegevensbestand, wat erop duidt dat hun 
classificatie te specifiek is of dat zij geen substantiële 
bedragen aan greenfield DBI ontvangen. Om dit te 
toetsen is een analyse uitgevoerd op basis van een 
ander gegevensbestand, Orbis. Dit gegevensbestand 
gaat niet over DBI maar bevat gegevens over 
eigendom. Omdat eigendom tussen bedrijven  
tot stand komt door hun investeringen in elkaar, 
werden de Orbis-gegevens gezien als een goede 
vertegenwoordiger van DBI. Door alle eigendoms-
banden in deze twee sectoren te selecteren is een 
lijst van alle aan elkaar gerelateerde bedrijven 
opgesteld. Ontdekt werd dat vrijwel alle Green-
ports-investeerders binnenlandse investeerders 
waren en dat slechts een handvol internationaal 
was (zie bijlage 3.1). De Water & Delta-sector gaf, 
hoewel iets internationaler, ruwweg dezelfde 
uitkomsten (zie bijlage 3.2). Op deze manier 
trekken deze sectoren niet veel DBI aan en konden 
ze in deze analyse buiten beschouwing blijven. 
Ook is helaas weinig bekend over uitgaande 
investeringen in deze twee sectoren. Maar dit 
betekent niet dat deze sectoren niet belangrijk 
zijn, aangezien zij wel veel investeringen van 

binnen Nederland ontvangen. Wegens de beper-
kingen van sectorale gegevens in het fDi gegevens-
bestand, konden deze sectoren niet verder bestu-
deerd worden voor dit onderzoek. Vervolgens 
onderzoekt functieanalyse de investeringen van 
bedrijven in verschillende soorten bedrijfsfuncties. 
Hiermee worden vooral de organisatorische 
componenten van het bedrijf bedoeld, zoals 
hoofdkantoren, fabrieken of logistieke centra.  
De zeven functies die bij deze analyse gebruikt 
worden, worden hieronder genoemd. Bij deze 
analyse zijn dezelfde UCINET- en GIS-technieken 
gebruikt die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven, 
maar nu voor afzonderlijke sectoren en functies.

Sector:
1.  Kolen, Olie en Gas
2.  Alternatieve Energie 
3.  Voedselindustrie
4.  Chemische en Petrochemische Industrie
5.  Biotechnologie
6.  Machinebouw
7.  Software & IT
8.  Transport
9.  Financiële dienstverlening
10.  Zakelijke Dienstverlening

Functie:
1.  Hoofdkantoren
2.  Kantoren
3.  Sales & Marketing
4.  R&D & Design 
5.  Logistiek
6.  Productie
7.  IT & Internet infrastructuur

3.3.  Resultaten

3.3.1.   Greenfield DBI-netwerken per  
industriële sector

De sterkste investeringssectoren in Europa in  
de periode 2003-2011
In grafiek 3.2 zien we per sector de trend in 
investeringen die zich tussen Europese regio’s 
afspeelde in de periode van 2003 tot 2011.  
Hieruit blijkt duidelijk dat vanaf de periode  
van de instorting van de IT-bubbel tot en met de 
piek in de welvaartsperiode rond 2006-2008 alle 
sectoren gegroeid zijn. Daarop volgde een daling 
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ten gevolge van de huidige financiële crisis. In deze 
grafiek ziet men dat de Zakelijke Dienstverlening, 
Software & IT-diensten en Financiële Dienstverle-
ning de belangrijkste greenfield DBI-sectoren zijn. 
De meer aan goederen gerelateerde investeringen 
zoals in Kolen, Olie en Gas, de Voedselindustrie en 
de Chemische en Petrochemische industrie scoren 
slechter in termen van het aantal investeringen dat 
in deze periode heeft plaatsgevonden. Als we nu 
kijken naar investeringen uit de rest van de wereld 
naar de Europese regio’s (grafiek 3.3) zien we weer 
de dominantie van de investeringen in Software  
& IT-diensten, Zakelijke Dienstverlening en 
Financiële Dienstverlening. Ook in de sector 
Biotechnologie zien we sterke investeringen. Weer 
is duidelijk dat de meer aan goederen gerelateerde 
sectoren veel minder investeringen aantrekken. 
Dit bevestigt de bevindingen uit het UNCTAD 
World Investment Report (2001). Dit betekent  
niet per se dat investeringen in goederen minder 
belangrijk zijn, omdat dit vaak gaat om zeer grote 
investe ringen, zoals fabrieken waar continuerende 
onderhoudskosten gemaakt worden, die niet  
tot DBI worden gerekend.

 De sterkste investeringen van sectoren naar  
Europese regio’s
Het sectornetwerk (diagram 3.2) laat de totale 
investeringen in de periode van 2003 tot 2011 zien, 
gespecificeerd per industriële sector (de blauwe 
knooppunten). Het betreft alle investeringen 
tussen Europese regio’s en de investeringen die 
afkomstig zijn van buiten Europa. Het aantal 
investeringen dat door de verschillende Europese 
regio’s is ontvangen wordt weergegeven door de 
rode knooppunten. Hoe groter het knooppunt is, 
hoe meer investeringen er in deze periode zijn 
ontvangen. De groene knooppunten vertegen-
woordigen de posities van Zuid-Holland en  
Noord-Holland in dit netwerk. De dikte van de 
verbindingen geeft het bedrag aan greenfield  
DBI van de sector naar de regio aan. De hiërarchie 
van de regio’s blijft precies hetzelfde als getoond  
in diagram 2.1. Dit komt doordat dit netwerk 
eenvoudigweg een andere manier van het bekijken 
van precies dezelfde gegevens vertegenwoordigt,  
in dit geval vanuit de sectoren (blauwe knopen). 
Uit het diagram blijkt duidelijk dat Software & 
IT-Diensten, Financiële Dienstverlening en  

Grafiek 3.2: De meest belangrijke sectoren waarin investeringen hebben plaatsgevonden (tussen Europese regio’s).
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Grafiek 3.3: De meest belangrijke sectoren waarin investeringen hebben plaatsgevonden  

(van de rest van de wereld naar Europese regio’s). 

Diagram 3.2: Greenfield DBI van sectoren naar Europese regio’s.
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Zakelijke Dienstverlening de leidende sectoren zijn 
die in Europa investeren. Het is ook onmiskenbaar 
dat het grootste deel van deze investeringen 
ontvangen wordt door de topregio’s van Europa 
zoals Inner London, Île-de-France (Parijs), Southern 
and Eastern (Dublin), en Comunidad de Madrid. 
Zuid-Holland ontvangt investeringen uit de sectoren 
Transport, Chemische en Petrochemische Industrie 
en de Software & IT-diensten. Noord-Holland 
ontvangt investeringen uit de sectoren Zakelijke 
Dienstverlening, Financiële Dienst verlening, 
Farmaceutische Industrie en Software & IT-diensten.

De kracht van Zuid-Holland binnen de  
verschillende sectornetwerken
In termen van binnenkomende investeringen  
per sector neemt Zuid-Holland een sterke positie  
in de sector Kolen, Olie en Gas (5de) in, gevolgd 
door de Chemische en Petrochemische Industrie 
(6de), Transport (8ste), Alternatieve Energie (17de), 
Voedselindustrie (21ste) en Software & IT-diensten 

(23ste). De kracht van Zuid-Holland in de andere  
tien sectoren is niet significant. Als we nu kijken 
naar de kracht van investeringen in de sector 
Kolen, Olie en Gas is het duidelijk dat Zuid-Holland 
de 5de plaats inneemt binnen de Europese regio’s 
(grafiek 3.5). Bij vergelijking van deze niet- 
vernieuwbare energiesector met de kracht van 
Zuid-Holland in de sector Alternatieve Energie 
(kaart 3.6), is het ontegenzeggelijk dat de regio 
minder succesvol is in het aantrekken van green-
field DBI in vernieuwbare vormen van energie. 
Hierbij moet gezegd worden dat het in Zuid- 
Holland voornamelijk gaat om biobrandstof.  
Ten gevolge van ruimtegebrek wordt de regionale 
rangorde van de andere negen sectoren niet in 
dit rapport getoond, maar is het opgenomen in 
bijlage 3.3. Het is belangrijk om op te merken dat 
elke individuele grafiek de relatieve positie van 
Zuid-Holland laat zien, maar nog belangrijker  
is dat wordt aangegeven welke andere regio’s 
sterker of zwakker zijn dan Zuid-Holland. 

Grafiek 3.5: Binnenkomende investeringen in de Kolen, Olie en Gas Sector.
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De geografische verdeling over verschillende 
sectornetwerken
De volgende resultaten betreffen de GIS-kaarten 
van tien industriële sectoren. Weer zullen wegens 
ruimtegebrek niet alle kaarten in dit rapport 
getoond worden. De complete set sectorkaarten  
is opgenomen in bijlage 3.4. Er is ook een 3D- 
netwerkfilm gemaakt van de belangrijkste  
sectoren van Zuid-Holland. De film wordt  
binnenkort nog via internet verspreid.

Als voorbeeld worden de netwerken van de 
sectoren Kolen, Olie en Gas en Alternatieve  
Energie getoond. In het geval van de sector Kolen, 
Olie en Gas (kaart 3.2) is het evident dat de grootste 
clusters zich bevinden in het gebied van Zuid- 
Holland, de regio Rijn Ruhr de Vlaamse Ruit, 
verschillende regio’s in het Verenigd Koninkrijk  
en Oost-Europese regio’s (voornamelijk vlak bij 
Hongarije). Verder geven de sterke investerings-
verbindingen (dikke zwarte lijnen) aan dat Zuid-

Holland een sterk knooppunt vormt in de investe-
ringsas van deze sector. Bij de sector Alternatieve 
Energie (kaart 3.3) is het interessant om te zien dat, 
anders dan op de voorgaande kaart, de sterkste 
cluster zich bevindt in Zuidwest Europa, in regio’s 
als Andalusië (Sevilla), Rhône-Alpes (Lyon), Puglia 
(Bari) en Comunidad de Madrid. Ook is het duide-
lijk dat de greenfield DBI-verbindingen tussen 
regio’s een hogere diversiteit en grotere spreiding 
laten zien dan bij Kolen, Olie en Gas. Het toont  
aan dat veel regio’s actief hebben geïnvesteerd in 
vernieuwbare vormen van energie. De resultaten 
van de andere kaarten komen nu kort aan bod  
(zie bijlage 3.4). Ten eerste komt uit deze kaarten 
duidelijk naar voren dat netwerken per sector 
aanmerkelijk kunnen verschillen. Dit laat zien  
hoe belangrijk het is om niet alle greenfield DBI  
als hetzelfde te beschouwen (Alfaro, 2003).  

Grafiek 3.6: Binnenkomende investeringen in de Alternatieve Energie Sector.
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Het betekent ook dat elke investeringssector om 
andere typen locatiefactoren vraagt. De sector 
Kolen, Olie en Gas bijvoorbeeld, zal waarschijnlijk 
afhankelijker zijn van de kwaliteit van de fysieke 

infrastructuur van Zuid-Holland, terwijl de sector 
Zakelijke Dienstverlening afhankelijker zal zijn 
van de stedelijke aantrekkelijkheid en IT-infra-
structuur.

Kaart 3.2: GIS-kaart van investeringen in Kolen, Olie en Gas.

Kaart 3.3: GIS-kaart van investeringen in Alternatieve Energie.
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Elke sector laat volstrekt andere netwerken en 
regionale clusters zien. Op de kaart voor de sector 
Chemische en Petrochemische Industrie is te zien 
dat het voornaamste cluster gevonden wordt in het 
gebied dat gevormd wordt door de provincie 
Antwerpen, Düsseldorf, Darmstadt (Frankfurt), 
Zuid-Holland, Sachsen-Anhalt (Maagdenburg) en 
Keulen (Cologne). Zuid-Holland neemt een goede 
positie in dit netwerk in en moet er daarom  
naar streven om deze positie in de toekomst te 
behouden. Andere sterke regio’s in deze sector  
zijn Catalonië (Barcelona) en Rhône-Alpes (Lyon). 
Wat betreft het netwerk Financiële Dienstverlening 
heeft Inner London een centrale controlefunctie  
en is sterk verbonden met Île-de-France (Parijs), 
Southern and Eastern (Dublin), Comunidad de 
Madrid, Darmstadt (Frankfurt), Mazowiecki 
(Warschau), Kozep-Magyarorszag (Boedapest), 
Zürich, Lombardije (Milaan) en Stockholm. 
Noord-Holland neemt in dit netwerk een subtop-
positie in, terwijl Zuid-Holland geen significante 
positie heeft.
 
Het netwerk Zakelijke Dienstverlening laat een 
gelijksoortig patroon zien als het netwerk Finan-
ciële Dienstverlening, want ook hier neemt Inner 
Londen een centrale positie in. Zuid-Holland neemt 
in dit netwerk wederom een bescheiden positie in. 
Interessant is dat beide dienstverlenende netwerken 
zich beperken tot een handjevol als hub fungerende 
steden waarmee Sassens (2001) stelling wordt 
onderstreept dat het economische mondiale 
systeem langzaamaan omgevormd wordt tot een 
complexe dualiteit van mondiaal geïntegreerde 
economische activiteiten waarin gecentraliseerde 
functies steeds meer beperkt zijn tot een handvol 
hub-steden. Zo zien we dat ook de sector Software 
& IT-diensten een patroon laat zien dat zeer 
vergelijkbaar is met de Financiële en Zakelijke 
Dienstverlening. Dit is omdat deze sector voorna-
melijk ten dienste is van de Zakelijke en Financiële 
Dienstverlening. Naast de gebruikelijke regio’s 
Inner London, Île-de-France (Parijs), Southern and 
Eastern (Dublin) en Comunidad de Madrid, worden 
andere innovatie-intensieve regio’s zoals Oberbayern 
(München), Oxfordshire (Oxford), Noord-Holland  
en Hovedstaden (Kopenhagen) bovenaan de lijst 
gevonden. In dit netwerk neemt Zuid-Holland een 
relatief hoge positie in (23ste).

Opmerkelijk is dat de sector Biotechnologie wordt 
aangevoerd door Southern and Eastern (Dublin)  
en Catalonië (Barcelona). Sterke clusters worden 
gevonden in het gebied tussen Zwitserland, Lyon 
en Frankfurt; het gebied tussen de Randstad, Rijn 
Ruhr en de Vlaamse Ruit en verscheidene regio’s in 
het Verenigd Koninkrijk. Zowel Noord-Holland als 
Zuid-Holland nemen in dit netwerk geen sterke 
positie in. Net als het netwerk Alternatieve Energie 
vormt het netwerk Biotechnologie een netwerk dat 
veel meer verspreid en divers is en waarin veel 
Europese regio’s met elkaar verbonden worden.  
Dit zijn voornamelijk nieuwe regio’s die actief zijn 
in het ontwikkelen van de sector Biotechnologie. 
Met betrekking tot de sector Machinebouw is het 
interessant dat het grootste cluster investeringen 
plaats vindt in Centraal- en Oost-Europa. Andere 
clusters worden gevonden in de zone Randstad-
Rijn Ruhr en ook in het Verenigd Koninkrijk.  
Aan het hoofd van deze sector staan Düsseldorf, 
Île-de-France (Parijs), Rhône-Alpes (Lyon),  
Dolnoslaskie (Wroclaw), Catalonië (Barcelona)  
en Kozep-Magyarorszag (Boedapest). Ook dit 
netwerk is goed verspreid over Europa. In deze 
sector is Zuid-Holland niet goed ontwikkeld. 

Als we kijken naar het netwerk Transport zien  
we dat het aangevoerd wordt door de provincie 
Antwerpen, Mazowiecki (Warschau), Catalonië 
(Barcelona), Île-de-France (Parijs), Hamburg, 
Kozep-Magyarorszag (Boedapest), Comunidad de 
Madrid en Zuid-Holland. Belangrijker is dat het 
meest intensieve cluster gevonden wordt in het 
gebied Randstad-Rijn Ruhr-Vlaamse Ruit en het 
lijkt erop dat dit gebied een behoorlijk centrale 
positie in het netwerk inneemt. Het netwerk 
Voedselindustrie wordt aangevoerd door Catalonië 
(Barcelona), Southern and Eastern (Dublin),  
Lietuva (Vilnius), Düsseldorf, Alsace (Straatsburg), 
Mazowiecki (Warschau), en Wielkopolski (Poznan).  
De belangrijkste clusters kunnen gevonden 
worden in Oost-Europa, het gebied Randstad-Rijn 
Ruhr-Vlaamse Ruit en het Verenigd Koninkrijk. 
Zuid-Holland neemt een relatief sterke positie  
in dit netwerk in (21ste). De sector Transport is 
voor Zuid-Holland een fundamentele sector om te 
ontwikkelen omdat het verbonden is met andere 
belangrijke sectoren zoals energie, chemische 
industrie en landbouw. In het parallelle onderzoek 
over de relatie met vaardigheden wordt ook 
aangetoond dat deze industrieën sterk verbonden 
zijn met de transportcluster.
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 Relevantie van de resultaten per sector voor  
het beleid
Inderdaad wordt in de resultaten getoond dat 
greenfield DBI-netwerken voor iedere regio sterk 
verschillen afhankelijk van sector en functie. 
Daarom moet het beleid DBI niet als een generieke 
entiteit behandelen. Het is belangrijk dat acquire-
rende agentschappen en regionale beleidsmakers 
specifieker worden met betrekking tot het soort 
DBI dat zij willen aantrekken. In het literatuuron-
derzoek wordt beargumenteerd dat regio’s die 
investeringen in de dienstverlenende industrieën 
en geavanceerde technologieën aantrekken 
waarschijnlijk beter zullen presteren dan de regio’s 
die zich hoofdzakelijk richten op basismaterialen, 
goederen en productie. Verder wordt gezegd dat 
geavanceerde technologieën en dienstverlening 
veel overdracht van technologie en kennis moge-
lijk maken alsook sterkere kapitaalstromen.  
De resultaten laten ook zien dat in Europa de 
sterkste greenfield DBI-sectoren sectoren als 
Zakelijke Dienstverlening, Software & IT-diensten, 
Financiële Dienstverlening en Biotechnologie zijn. 
De sectoren die meer aan goederen gerelateerd 
zijn, zoals Kolen, Olie en Gas, de Voedselindustrie 
en de Chemische en Petrochemische Industrie, 
scoren slechter in het aantrekken van Europese 
investeringen. Helaas ligt Zuid-Holland’s kracht 
meer in de secundaire en tertiaire sectoren zoals 
Kolen, Olie en Gas, Chemische en Petrochemische 
Industrie, Transport, Alternatieve Energie en 
Voedselindustrie. 

Zij heeft echter wel potentieel in de Software & 
IT-diensten. Volgens de literatuur moet een regio 
de sectoren versterken waarin zij al goed scoort. 
Dit betekent dat Zuid-Holland de sectoren moet 
versterken waarin zij al een voordeel heeft. 
Jammer genoeg zijn dit niet de sectoren die de 
meeste investeringen aantrekken. Tegen deze 
achtergrond zou Zuid-Holland moeten nastreven 
de beste regio in deze specialisaties te zijn. Ook 
kan beargumenteerd worden dat zeer weinig 
regio’s in Europa het geografische en strategische 
voordeel van Zuid-Holland hebben, namelijk haar 
indrukwekkende haven en de verbindingen met 
het achterland. Maar dit moet geen reden zijn om 
alleen bij oude sectoren en economieën te blijven. 
Men kan beargumenteren dat Zuid-Holland nieuwe 
en complementaire sectoren moet verkennen die 
een aanvulling zijn op haar huidige economische 

profiel en ervoor moet zorgen dat ze niet op één 
paard wedt. Nieuwe potentiële sectoren kunnen 
niet uit de resultaten van dit hoofdstuk worden 
afgeleid; maar ze zullen in het volgende deel 
worden beschreven. Nu zullen alleen aanbevelin-
gen gegeven worden met betrekking tot het 
versterken van bestaande sectoren. 

Hoewel Kolen, Olie en Gas Zuid-Hollands de 
sterkste sector blijkt te zijn, is het duidelijk dat 
deze sector relatief gezien bescheiden investerin-
gen ontvangt en niet veel groeit. De regio valt 
echter in de primaire cluster van Zuid-Holland, 
Rijn Ruhr, en de Vlaamse Ruit wat een agglomera-
tievoordeel oplevert. Niettemin vereist het verster-
ken van deze sector het onderzoeken van regio’s 
die het beter doen dan Zuid-Holland in deze sector 
zoals Noordoost-Schotland. Wat betreft de sector 
Chemische en Petrochemische industrie is aange-
toond dat de regio in het grote cluster valt dat 
gevormd wordt door de provincie Antwerpen, 
Düsseldorf, Darmstadt (Frankfurt) en Zuid-Holland, 
Sachsen-Aanhalt (Maagdenburg) en Keulen  
(Cologne). Omdat Zuid-Holland een goede positie 
inneemt in dit netwerk zou zij ernaar moeten 
streven om deze positie in te toekomst te behou-
den. Andere sterke regio’s in deze sector die 
Zuid-Holland kan bestuderen om zichzelf te 
versterken, zijn Catalonië (Barcelona) en Rhône-
Alpes (Lyon). Zuid-Holland neemt een relatief hoge 
positie in binnen de sector Software & IT-diensten. 
Om zichzelf in deze sector te verbeteren is er een 
casestudy onderzoek nodig van de topregio’s in 
deze sector zoals Inner London, Île-de-France 
(Parijs), Southern and Eastern (Dublin), Comunidad 
de Madrid, Oberbayern (München), Oxfordshire 
(Oxford), Noord-Holland en Hovedstaden  
(Kopenhagen). In het netwerk Transport is aan-
getoond dat de provincie Antwerpen, Mazowiecki 
(Warschau), Catalonië (Barcelona), Île-de-France 
(Parijs), Hamburg, Kozep-Magyarorszag (Boedapest), 
Comunidad de Madrid en Zuid-Holland aan de 
leiding gaan. Verder neemt het gebied Randstad-
Rijn Ruhr-Vlaamse Ruit een centrale positie in 
binnen het Europese netwerk. Zuid-Holland moet 
deze regio’s verkennen om allianties met hen te 
versterken of om de concurrentiekenmerken vast 
te stellen die hen in deze sector beter maken dan 
Zuid-Holland. Op basis van deze informatie kan zij 
zichzelf verbeteren. 
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Het netwerk Voedselindustrie wordt aangevoerd 
door Catalonië (Barcelona), Southern and Eastern 
(Dublin), Lietuva (Vilnius), Düsseldorf, Alsace 
(Strasbourg), Mazowiecki (Warschau), en  
Wielkopolski (Poznan). De belangrijkste clusters 
kunnen gevonden worden in Oost-Europa, het 
gebied Randstad-Rijn Ruhr-Vlaamse Ruit en het 
Verenigd Koninkrijk. Zuid-Holland neemt een 
relatief sterke positie in dit netwerk in (21ste).  
Ook deze regio’s kunnen door Zuid-Holland 
bestudeerd worden om te bekijken hoe zij zichzelf 
kan verbeteren in de sector Voedselindustrie.  
Als laatste is het belangrijk om zich te realiseren 
dat de geanalyseerde greenfield DBI-gegevens ook 
de namen bevatten van de bedrijven die in de 
verschillende sectoren van deze regio’s geïnves-
teerd hebben. Op basis hiervan kunnen interviews 
worden gehouden met de directeuren en CEO’s 
van deze investerende bedrijven om te achterhalen 
waarom ze in deze regio’s hebben geïnvesteerd. 
Vervolgens kunnen gerichte acquisitiestrategieën 
ontwikkeld worden om deze of gelijksoortige 
cliënten naar Zuid-Holland te halen. Omdat het 
netwerk Voedselindustrie één van de sterkste van 

Zuid-Holland blijkt te zijn, wordt het interessant 
om te bekijken hoe de verbetering van de relatie 
ten aanzien van vaardigheden tussen voedings-
middelen en Zuid-Hollands sterke landbouw-
industrie kan worden versterkt. Hoewel in dit 
onderzoek aangetoond is dat de landbouwsector 
weinig internationale investeringen ontvangt,  
kan de ontwikkeling van de relatie ten aanzien  
van vaardigheden tussen voedingsmiddelen en 
landbouw de benodigde stimulans vormen om te 
beginnen met het versterken van internationale 
investeerders in de landbouwindustrie. 

3.3.2.   Greenfield DBI-netwerken per bedrijfs-
functie

De sterkste investeringsfuncties in Europa in 
de periode 2003-2011
In dit onderdeel ligt de nadruk op het bestuderen 
van de greenfield DBI-investeringsnetwerken per 
bedrijfsfunctie. We kunnen hiermee de voorkeur 
van multinationale investeerders voor het opzetten 
van bepaalde bedrijfsfuncties zien, bijv. een nieuw 
Hoofdkantoor in Inner London, Sales & Marketing 

Grafiek 3.4: Investeringen per functie naar periode (tussen Europese regio’s).
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faciliteiten in Milaan of een nieuw Research &  
Development centrum in Zürich. Het eerste  
resultaat betreft de investeringstrend die plaats-
vindt tussen Europese regio’s in de periode 2003-
2011 (grafiek 3.4). Het is duidelijk dat de sterkste 
functies in deze periode Sales & Marketing en 
Research & Development zijn, op afstand gevolgd 
door Kantoren, Productie, Hoofdkantoren,  
Software & IT en Logistiek. Sales & Marketing,  
R&D en Logistiek blijken groeifuncties te zijn. 
 
Zagen we in de vorige grafiek de greenfield DBI 
tussen Europese regio’s, de volgende trend (grafiek 
3.5) laat de greenfield DBI zien die Europese regio’s 
ontvangen uit andere delen van de wereld. Weer 
blijken Sales & Marketing een belangrijke functie 
te zijn voor investeringen, hoewel in dit geval 
negatieve groei gezien wordt. Dit wordt gevolgd 
door investeringen in Kantoren, Productie en 
Hoofdkantoren. Logistiek, R&D en Software & IT 
ontvingen de minste internationale investeringen. 

De kracht van Zuid-Holland in de verschillende 
functienetwerken
Zuid-Hollands sterkste functies in termen van 
aantrekkingskracht voor greenfield DBI is Logistiek 
(9de), gevolgd door Sales & Marketing (25ste) en 
Hoofdkantoren (27ste). Zij neemt in de andere 
functies geen sterke positie in. Kijken we naar  
de rangorde van de regio’s in de sector Logistiek 
(tabel 3.7) dan blijken Catalonië (Barcelona), 
Île-de-France (Parijs), de provincie Antwerpen en 
Kozep-Magyarorszag (Boedapest) bovenaan te 
staan. Zuid-Holland en Noord-Holland nemen in 
deze sector een hoge positie in. Kijken we nu naar 
het netwerk Hoofdkantoren (grafiek 3.8), dan zien 
we dat Inner London het leeuwendeel van de 
greenfield DBI opeist voor bedrijven die hoofd-
kantoren in deze stad opzetten. Op afstand gevolgd 
door Southern and Eastern (Dublin), Noord-Holland 
en de regio Genève. Ten gevolge van ruimtegebrek 
worden de andere functiegrafieken niet in dit 
rapport getoond. 

Grafiek 3.5: Investeringen per functie naar periode (rest van de wereld naar Europa).
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Grafiek 3.7: Binnenkomende investeringen in Logistiek.

Inner London, Île-de-France, Noord-Holland, 
Southern and Eastern (Dublin) en Darmstadt 
(Frankfurt) vormen de sterkste regio’s in het 
functionele netwerk IT en Internet infrastructuur. 
Zuid-Holland speelt geen significante rol in dit 
netwerk. Hetzelfde patroon geldt overduidelijk voor 
het netwerk Kantoren. Wat betreft het netwerk 
Productie is het duidelijk dat de Europese productie 
voornamelijk plaatsvindt in Oost-Europa.  
De topregio’s in dit netwerk zijn Dolnoslaskie 
(Wroclaw), Kozep-Magyarorszag (Boedapest), 
Catalonië (Barcelona), Zapadne Slovensko (Bratis-
lava), Mazowiecki (Warschau) en Slaskie (Piekary). 
Noord-Holland en Zuid-Holland komen evenals de 
meeste West-Europese regio’s niet in dit netwerk 
voor. Bij vergelijking van de verdeling van Productie 
met dat van Hoofdkantoren is onmiskenbaar dat 
Productie gelijkmatiger verspreid is over de regio’s 
en dat Hoofdkantoren meer geconcentreerd is in 
slechts een handvol regio’s. Dezelfde vergelijking 
kan gemaakt worden tussen de grafieken voor 

Hoofdkantoren en Logistiek. Het functionele 
netwerk Research & Development wordt aange-
voerd door Southern and Eastern (Dublin), Catalonië 
(Barcelona) en Noord-Ierland (Belfast). Zowel 
Noord-Holland als Zuid-Holland scoren niet hoog  
in dit netwerk. 

De geografische verdeling van verschillende 
sectornetwerken
In dit onderdeel zullen we de geografische verdeling 
van greenfield DBI per functie onderzoeken. Op de 
eerste GIS-afbeelding (kaart 3.4) zien we het net-
werk Logistiek. Het is duidelijk dat het belangrijkste 
cluster van deze activiteit zich bevindt in het gebied 
dat gevormd wordt door de Randstad, Rijn Ruhr en 
de Vlaamse Ruit. Dit is niet verwonderlijk gezien de 
twee belangrijke havens Rotterdam en Antwerpen en 
de transporthub van Keulen. Zuid-Holland speelt 
een belangrijke rol in dit netwerk. Het is duidelijk 
dat deze noordelijke zone een centrale positie in de 
greenfield DBI-netwerken inneemt. Andere belang-

< inhoudsopgave



363. De positie van Zuid-Holland in verschillende sectorale en functionele netwerken

Kaart 3.4: GIS-kaart van investeringen in Logistiek.

Grafiek 3.8: Binnenkomende investeringen in Hoofdkantoren.
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Kaart 3.5: GIS-kaart van investeringen in Hoofdkantoren.

rijk clustergebieden zijn de Oost-Europese zone 
tussen Kozep-Magyarorszag (Boedapest) en Mazo-
wiecki (Warschau), de zone rond Barcelona, de 
regio Île-de-France (Parijs), een Baltische zone en 
het Verenigd Koninkrijk. Het netwerk Logistiek is 
behoorlijk goed verdeeld over Europa.

Bekijken we de resultaten van het netwerk 
Hoofdkantoren (kaart 3.5) dan is duidelijk dat  
dit netwerk veel geconcentreerder is dan het 
netwerk Logistiek. Het netwerk Hoofdkantoren 
lijkt gecentraliseerd te zijn in de regio’s Inner 
London en Île-de-France. Nogmaals, dit bevestigt  
de stelling van Sassen (1991) dat controlefuncties 
als Hoofdkantoren ingenomen worden door een 
beperkt aantal hub-steden. Noord-Holland neemt 
een goede positie in dit netwerk in. Zuid-Holland  
is niet sterk in dit netwerk. Kenmerkend is dat er 
sprake is van verschillende schaalgroottes en 
hiërarchieën (primaire, secondaire) van netwerken. 
In het netwerk Productie is het direct duidelijk dat 
het grootste deel van de productie van goederen in 
Oost-Europa plaatsvindt (kaart 3.6). Het is een zeer 
verspreid cluster dat het gebied van Dolnoslaskie 
(Wroclaw), Kozep-Magyarorszag (Boedapest), 
Catalonië (Barcelona), Zapadne Slovensko (Bratis-
lava), Mazowiecki (Warschau) en Slaskie (Piekary) 
bedekt. Het blijkt dat Île-de-France (Parijs) goed 

gepositioneerd is tussen de Oost-Europese en de 
Zuidwest-Europese regio’s.

Conclusies van de functionele resultaten voor  
het beleid
In deze studie is aangetoond dat in termen van 
bedrijfsfuncties Sales & Marketing, Research & 
Development en Kantoren de meeste greenfield 
DBI ontvingen in de periode 2003-2011. Sales & 
Marketing, Research & Development en Logistiek 
zijn bovendien functies die aan het groeien zijn 
binnen de Europese investeringsarena. Productie, 
Hoofdkantoren, IT en Internet en Logistiek 
ontvingen in deze periode de minste greenfield 
DBI. In termen van investeringen uit de wereld in 
de Europese regio’s ontvingen Sales & Marketing, 
Kantoren, Productie en Hoofdkantoren de meeste 
DBI. Logistiek, Research & Development en IT 
ontvingen de minste internationale investeringen. 
De resultaten laten zien dat Zuid-Hollands sterkste 
greenfield DBI-functies Logistiek, Sales & Marke-
ting en Hoofdkantoren zijn. Zij neemt in de andere 
functies geen sterke positie in. Zuid-Holland moet 
zich ervan bewust zijn dat hoewel Logistiek haar 
sterkste functie is, dit een functie is die binnen 
Europa of zelfs mondiaal relatief gezien niet veel 
investeringen ontvangt. Niettemin moet een regio, 
zoals gesteld in de literatuur, die functies ontwik-
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kelen waarin zij een concurrentievoordeel heeft.  
In overweging nemend dat niet veel regio’s 
kunnen concurreren met de voortreffelijke 
strategische haven van Zuid-Holland en dat 
Logistiek zonder twijfel verbonden is met de haven 
en de industrieën van Zuid-Holland, wordt aanbe-
volen dat de regio haar concurrentiepositie binnen 
dit functionele netwerk ontwikkelt. Het is duide-
lijk dat het belangrijkste cluster van het netwerk 
Logistiek in het gebied gevormd door de Randstad, 
Rijn Ruhr en de Vlaamse Ruit ligt. Dit is niet 
verwonderlijk gezien de twee belangrijke havens 
Rotterdam en Antwerpen en de transporthub van 
Keulen. In het netwerk Logistiek zijn de belangrijk-
ste rivalen van Zuid-Holland Catalonië (Barcelona), 
Île-de-France (Parijs), provincie Antwerpen, 
Kozep-Magyarorszag (Boedapest) en Noord-Holland. 
Deze regio’s kunnen nu als casus bestudeerd 
worden om hun operationele sterktes en cliënten 
te achterhalen. Op basis hiervan kan Zuid-Holland 
een strategie opstellen voor het verbeteren van 
haar concurrentiepositie. Omdat de greenfield 
DBl-gegevens ook de namen van de bedrijven 
bevatten die in deze regio’s geïnvesteerd hebben, 
kunnen met de directeuren en CEO’s van deze 

bedrijven interviews gehouden worden om in 
detail te weten te komen waarom zij geïnvesteerd 
hebben in deze regio’s. Op basis hiervan kunnen 
dan acquisitiestrategieën worden ontwikkeld om 
deze of gelijksoortige cliënten aan te trekken.

Het is waarschijnlijk dat Zuid-Holland ook functies 
zal gaan ontplooien waarin zij zich nog niet 
ontwikkeld heeft. De andere vier functionele 
netwerken kunnen gevonden worden in bijlage 
3.4. Deze functionele kaarten en de grafieken 
(bijlage 3.3) dienen als nuttige informatie voor de 
beleidsmakers en de beleidsontwikkelaars waaruit 
ze regio’s kunnen kiezen voor onderzoek. In 
termen van het netwerk Hoofdkantoren zien we 
dat Zuid-Holland een relatief sterke positie in-
neemt. Maar zoals eerder al is uitgelegd, is het een 
functie die voornamelijk toegewezen wordt aan 
een handvol hubsteden, zoals Inner London, die 
het leeuwendeel van de greenfield DBI in Hoofd-
kantoren opeist. Aangezien Zuid-Holland geen 
sterk concurrentievoordeel heeft in deze functie,  
is het aan te bevelen dat Zuid-Holland zich richt op 
het aantrekken van Hoofdkantoren die specifiek 
gerelateerd zijn aan haar sterkste sectoren of aan 

Kaart 3.6: GIS-kaart van investeringen in Productiefaciliteiten.
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sectoren die zij in de toekomst kan ontwikkelen. 
Dit kunnen in termen van bestaande sterktes 
Hoofdkantoren in de sector Transport zijn, of voor 
nieuwe kansen, Hoofdkantoren in de Zakelijke 
Dienstverlening. Gebruikmakend van de grafieken 
in de bijlagen wordt een onderzoek van de Hoofd-
kantoren in de sector Transport in Keulen, Île-de-
France (Parijs) en Noord-Holland geadviseerd.  
Wat betreft Hoofdkantoren in de sector Zakelijke 
Dienstverlening kunnen regio’s als Southern  
and Eastern (Dublin), Île-de-France (Parijs) en 
Comunidad de Madrid bestudeerd worden. 

Dezelfde procedure kan worden toegepast op het 
functionele netwerk Sales & Marketing. Net als 
Hoofdkantoren is ook deze functie beperkt tot een 
paar strategische regio’s in Europa die een reeks 
van verschillende Europese markten besturen. 
Zuid-Holland is nog niet in staat om direct te 
concurreren met de topregio’s in dit netwerk, 
maar kan zich specialiseren in Sales & Marketing, 
toegespitst op de sectoren Chemische en Petro-
chemische industrie, Transport, Kolen, Olie en Gas, 
en Alternatieve energie. In dit geval zullen de 
grafieken van deze sectoren kennis verschaffen 
over de belangrijke regio’s die bestudeerd moeten 
worden. Als alternatief kan Zuid-Holland ook Sales 
& Marketing verkennen in sectoren waarin zij in 
de toekomst misschien kansen heeft. Dit zouden 
Software & IT-diensten, de Voedselindustrie en 
Machinebouw kunnen zijn. Deze sectoren kunnen 
niet worden beschreven op basis van de resultaten 
tot nu toe, maar zullen in het volgende hoofdstuk 
aan de orde komen. 

Een ander punt ter overweging is dat Zuid-Holland, 
hoewel zij geen sterke positie heeft in het netwerk 
Productie, lokale Hoofdkantoren zou kunnen 
ontwikkelen in Productie die productieactiviteiten 
in Oost-Europa aansturen. Dit zal ook andere 
neveneffecten hebben, bijv. de verbetering van 
Zuid-Hollands sector Logistiek. Een dergelijke 
benadering zou de ontwikkeling van Zuid-Hollands 
uitgaande investeringen in Oost-Europese regio’s 
betreffen. Dus hoewel de focus van dit onderzoek 
lag op het aantrekken van binnenkomende 
greenfield DBI, betekent dit niet noodzakelijk dat 
dit de enige manier is om de regio economisch 
gezien te ontwikkelen. Overwegende dat het 
Zuid-Hollands profiel voor uitgaande investeringen 
primair gericht is op het Verre Oosten (grafiek 3.4) 

en er nauwelijks greenfield DBI gaan naar Oost-
Europese regio’s, is het aan te bevelen om in een 
nader onderzoek de nieuwe mogelijkheden van 
uitgaande investeringen in Oost-Europese regio’s  
te bekijken. Tegen deze achtergrond zou de 
Zuid-Hollandse blik zich dan richten op de Oost-
Europese topregio’s in het netwerk Productie,  
bijv. Dolnoslaskie (Wroclaw), Kozep-Magyarorszag 
(Budapest), Zapadne Slovensko (Bratislava), 
Mazowiecki (Warschau) en Slaskie (Piekary). In de 
eerste twee hoofdstukken zijn de resultaten van de 
beschrijvende analyses aan de orde geweest. Het 
gewicht van Zuid-Holland in het totale greenfield 
DBI-netwerk alsook in de verschillende sectoren en 
functies is aan het licht gebracht. In het volgende 
hoofdstuk gaan we verder met de beschrijvende 
analyse om te laten zien welke regio’s de werke-
lijke netwerkconcurrenten van Zuid-Holland zijn.
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Onderzoeksvraag 3: 
Met welke regio’s concurreert Zuid-Holland om buiten-
landse investeringen en welke regio’s zijn complementair 
aan Zuid-Holland met betrekking tot het aantrekken 
buitenlandse investeringen?

a.  Wat zijn de algemene regionale concurrenten binnen het 
totale greenfield DBI-netwerk?

b.  Wat zijn de specifieke regionale concurrenten binnen de 
voor Zuid-Holland belangrijkste greenfield DBI-netwerk-
segmenten?

c.  Welke regio’s zijn complementair aan Zuid-Holland?

4.1.   Meten van territoriale concurrentie 
en complementariteit

De vooruitgang in mondiale technologische 
ontwikkeling en economische integratie sinds de 
jaren 90 van de 20ste eeuw heeft aangezet tot 
veranderingen in het concept van ruimte en tijd en 
het proces van regionale besluitvorming. Binnen 
de context van mondiale concurrentie groeit in 
sommige regio’s de bevolking en gaat de econo-
mische positie vooruit, terwijl anderen lijden aan 
economische achteruitgang en een krimpende 
bevolking. Maar de ‘markt voor investeringen’ is 
sterk gesegmenteerd en geen neutraal speelveld. 
Ondanks de toegenomen mobiliteit van kapitaal 
voldoen slechts een beperkt aantal locaties aan de 
criteria van een multinational die zou willen 
investeren in een bepaald project in het buitenland 
(Narula en Bellak, 2009). Stedelijke gebieden zijn 
zich pas recent ervan bewust geworden dat het het 
beste is om investeringen aan te trekken die hun 
economische structuur complementeren zodat zij 
het meest profiteren van neveneffecten (Dunning 
en Narula, 2004). Daardoor kunnen stedelijke 

gebieden complementair zijn in de mate dat zij 
gebruik maken van verschillende bronnen van 
concurrentievoordeel, en daarmee een andere 
economische rol vervullen binnen het stedelijk 
systeem (Taylor, 2008). 

De mate van territoriale concurrentie en comple-
mentariteit met betrekking tot het aantrekken van 
buitenlandse investeringen kunnen worden 
geanalyseerd door te kijken naar de overlap van 
investeringsportefeuilles. De investeringsporte-
feuille van een regio onthult informatie over de 
aantrekkelijkheid van die regio voor bepaalde 
buitenlandse investeringen en onthult tevens de 
concurrentievoordelen die de regio heeft. Op deze 
manier wordt erkend dat multinationals om 
uiteenlopende redenen kiezen zich in een bepaal-
de regio te vestigen en regio’s met vergelijkbare 
locatiefactoren substituten van elkaar zijn. Daarom 
zijn relatie tussen regio’s met vergelijkbare 
investeringsportefeuilles concurrerend, terwijl 
relaties tussen regio’s met verschillende investe-
ringsportefeuilles coöperatief van aard zijn. Op 
basis van de verschillende dimensies van investe-
ringsportefeuilles kunnen er drie voorwaarden 
geïdentificeerd worden voor de aanwezigheid van 
concurrentie tussen regio’s met betrekking tot  
het binnenhalen van investeringen: (1) sectorale 
overeenkomst van de investeringsportefeuille,  
(2) functionele overeenkomst van de investerings-
portefeuille en (3) geografische overeenkomst van 
de investeringsportefeuille. Met andere woorden, 
de geopenbaarde concurrentie tussen regio’s is 
hoog wanneer ze investeringen in dezelfde 
sectoren en voor dezelfde functies ontvangen  
uit dezelfde delen van de wereld.

 

4.  Concurrentie en complementariteit 
tussen Zuid-Holland en Europese  
regio’s
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Hoewel gelijkenisindices nog relatief weinig 
gebruikt in studies naar buitenlandse investerin-
gen, wordt deze maatstaf veel gebruikt in de 
sociale netwerkanalyse en bedrijfswetenschappen 
om de concurrentie tussen personen (McPherson, 
1983) en organisaties (Hannan en Freeman, 1977)  
te meten. In dit onderzoek gebruiken we een 
gewogen gelijkenis-index (zie ook Burger et al., 
2012 en Thissen et al., 2012) om de concurrentie en 
complementariteit tussen regio’s te analyseren. 
Regio A ervaart felle concurrentie van Regio B in 
een bepaald segment wanneer (1) de investeringen 
in dat segment een belangrijk onderdeel vormen 
van de investeringsportefeuille van Regio A en (2) 
wanneer het aantal investeringen in dat segment 
in Regio A op hetzelfde niveau ligt als het aantal 
investeringen in dat segment in Regio B. Een meer 
technische beschrijving van de maatstaf is te 
vinden in Burger et al. (2012).

Een zwakte van deze maatstaf is dat uitkomsten 
tot op zekere hoogte afhankelijk zijn van de 
definitie van de verscheidene marktsegmenten 
(Kellman & Schröder, 1983). In de onderstaande 
analyses hebben we voor een afbakening van 
segmenten gekozen die noch te veel noch te 
weinig afzonderlijke segmenten omvat, rekening 
houdend met de plausibiliteit en functionaliteit 
van deze operationalisering van het theoretische 
kader. Op basis van de beschikbare data over 
buitenlandse investeringen zijn de marktsegmen-
ten afgebakend op basis van 9 brede sectoren,  
7 functies en 7 herkomstregio’s (zie Tabel 4.1). 
Taxonomieën van de 9 brede sectoren en 7 functies 
zijn terug te vinden in Bijlagen 4A en 4B. Het 
resultaat is 441 (9 * 7 * 7) potentiële marktsegmen-
ten. In 315 van deze 441 potentiële segmenten, 
werd minstens 1 investering in Europa gedaan, 
terwijl in 262 segmenten meer dan 1 investering 
werd gedaan. Daarnaast kunnen resultaten 
afhankelijk zijn van de grootte en de relatieve 
grootte van de regio’s. Een grote regio ervaart 
minder bedreiging door een kleine regio dan vice 
versa. Dit is aanvaardbaar in economisch opzicht 
zolang gebieden hetzelfde zijn gedefinieerd. 
Echter, NUTS-2 regio’s in België, Duitsland en 
Nederland lijken meer op NUTS-2 regio’s in 
Frankrijk, Italië en Polen. Tot slot hebben we ons 
gericht op het aantal investeringen en niet op de 
omvang van de investeringen in termen van de 
hoeveelheid kapitaal dat wordt geïnvesteerd of het 

aantal banen dat wordt gecreëerd als gevolg van de 
beschikbaarheid van gegevens. De meest intense 
concurrentie tussen Europese regio’s in de afgelopen 
decennia was in de jaren negentig toen een aantal 
Japanse, Koreaanse en Duitse bedrijven internatio-
naliseerde en een aantal zeer grote productiefacili-
teiten in het buitenland opzetten (Phelps et al., 
1998.; Phelps en Tewdwr-Jones, 2001). Aan de ene 
kant komt uit ons onderzoek naar voren dat de 
concurrentie het meest hevig is voor grote aantallen 
banen in fabrieken, omdat investeringen in deze 
segmenten (laag-technologische industrie en 
procesindustrie) relatief footloose zijn doordat  
dat ze niet erg specifieke locatiewensen hebben. 
Aan de andere kant is de intensiteit van de regio-
nale concurrentie voor investeringsprojecten ook 
afhankelijk van de omvang van de investeringen 
en dit verdient aandacht in toekomstig onderzoek. 
Hiervoor zijn overigens wel betere gegeven m.b.t. 
de waarde van investeringen noodzakelijk. 

4.2.  Regionale concurrentie en  
complementariteit

Concurrentie binnen marktsegmenten kan worden 
geanalyseerd door de som van de gewogen gelijke-
nis-index over regioparen te delen door de maxi-
maal mogelijke overlap in het marktsegment. 
Tabel 4.1 toont de concurrentie tussen Europese 
regio’s voor verschillende soorten investeringen 
naar sector, functie en herkomstregio. 

Uit deze tabel komt naar voren dat de mate van 
concurrentie voor investeringen in sectoren en 
functies met een relatief lage toegevoegde waarde 
hoger is dan de mate van concurrentie voor 
sectoren en functies met een relatief hoge toege-
voegde waarde. De concurrentie voor investeringen 
in de laag-technologische productie (0.35) en de 
procesindustrie (0.34) is veel hoger dan voor 
investeringen in de dienstensector. Ook de concur-
rentie voor investeringen in de productie (0.34) en 
logistiek (0.27) is veel hoger dan de mate van 
concurrentie voor hoofdkantoorfuncties (0.10). Dit 
is in overeenstemming met de verwachting dat de 
territoriale competitie het meest hevig is voor die 
investeringen die niet zeer specifieke locatiewen-
sen hebben en de observatie dat de investeringen 
in de lager toegevoegde waarde segmenten meer 
gelijk verdeeld zijn over de Europese regio’s dan 

< inhoudsopgave



424. Concurrentie en complementariteit tussen Zuid-Holland en Europese regio’s

investeringen in de hoger toegevoegde waarde 
segmenten. Zo geeft Tabel 4.1 aan in de lager 
toegevoegde waarde segmenten, zoals productie-
faciliteiten, logistiek en de laag-technologische 
productie- en procesindustrie, een hoger percentage 
van de Europese regio’s minimaal 1 investering in 
ontvangt. Daarnaast zijn de investeringen in deze 
lager toegevoegde waarde segmenten minder sterk 
geconcentreerd in slechts een paar regio’s.

Verder is de concurrentie voor investeringen uit 
West-Europa feller dan voor investeringen uit 
andere delen van de wereld. Deze laatste categorie 

concentreert zich slechts in een paar Europese 
regio’s. Zo ontvangt de regio Inner London ‘slechts’ 
2.9% van alle binnenkomende investeringen uit 
West-Europa. Tegelijkertijd ontvangen ze 12.1%  
van alle binnenkomende investeringen uit Noord-
Amerika, 9.1% uit Azië-Oceanië, 8.9% uit de rest van 
Europa en 11.1% uit de rest van de wereld (Latijns-
Amerika, Midden-Oosten en Afrika). Zoals aangege-
ven door Rugman en Verbeke (2005), is de reikwijdte 
van de meeste multinationals continentaal en niet 
mondiaal en zijn er maar echt een paar regio’s in 
het Europese stedelijke netwerk die de andere 
Europese regio’s linken aan de rest van de wereld. 

Tabel 4.1: Regionale concurrentie naar sector, functie en herkomstregio (Gesorteerd op overlap).

    

Sector Overlap Aandeel van regio’s 
die minimaal 1 binnen-
komende investering 
ontvangen

Aandeel top 10 regio’s 
in totaal aantal binnen-
komende investeringen

Laag-technologische industrie 0.355 0.932 0.184

Procesindustrie & grondstofwinning 0.343 0.883 0.194

Transportdiensten 0.293 0.826 0.233

Midden-technologische industrie 0.266 0.902 0.205

Hoog-technologische industrie 0.241 0.890 0.256

Software & IT 0.208 0.845 0.448

Zakelijke dienstverlening 0.206 0.837 0.401

Persoonlijke dienstverlening 0.201 0.652 0.344

Financiële dienstverlening 0.190 0.667 0.456

Functie Overlap Aandeel van regio’s 
die minimaal 1 binnen-
komende investering 
ontvangen

Aandeel top 10 regio’s 
in totaal aantal binnen-
komende investeringen

Productiefaciliteiten 0.351 0.977 0.172

Logistiek 0.274 0.867 0.212

Sales & Marketing 0.216 0.883 0.393

Kantoren 0.203 0.818 0.423

Research & Development 0.171 0.761 0.290

Ondersteunende diensten 0.171 0.777 0.312

Hoofdkantoren 0.108 0.595 0.444

Herkomstregio Overlap Aandeel van regio’s 
die minimaal 1 binnen-
komende investering 
ontvangen

Aandeel top 10 regio’s 
in totaal aantal binnen-
komende investeringen

West-Europa 0.332 0.992 0.237

Noord-Amerika 0.225 0.936 0.367

Azië-Oceanië 0.170 0.837 0.332

Overig Europa 0.082 0.564 0.367

Midden-Oosten 0.059 0.485 0.312

Latijns-Amerika 0.031 0.258 0.532

Afrika 0.020 0.231 0.448
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Dit zijn de regio’s rond Londen en Paris en, in 
mindere mate de regio’s rond Dublin (link met 
Noord-Amerika), Madrid (link met Noord- en 
Latijns-Amerika), Frankfurt (link met Noord-Amerika 
en Azië), München (link met Noord-Amerika en 
Azië), Amsterdam (link met Noord-Amerika) en 
Düsseldorf (link met Azië). Zuid-Holland ontvangt 
relatief veel buitenlandse investeringen uit Azië en 
Noord-Amerika, maar ontvangt te weinig investerin-
gen om daadwerkelijk een hub-functie te vervullen.

Wanneer we kijken naar de top 10 van marktseg-
menten waarin de concurrentie het meest hevig is, 
dan lijkt de concurrentie het felste te zijn voor 
West-Europe en Noord-Amerikaanse (efficiency-
seeking) investeringen in productiefaciliteiten in 
de laag-technologische industrie en procesindustrie 
(Tabel 4.2). De laagste mate van concurrentie is te 
vinden in de kleine segmenten. Er zijn echter ook 

een aanzienlijk aantal grote segmenten met meer 
dan 100 investeringen waarin de mate van regio-
nale concurrentie relatief laag is (overlap <0.15). 
Zoals blijkt uit tabel 4.3 zijn dit overwegend 
market-seeking en strategic-asset seeking investe-
ringen in de financiële en zakelijke dienstverlening. 
Dit is niet verwonderlijk gezien dit vaak investe-
ringen zijn met zeer specifieke locatiewensen en 
om die reden in slechts een aantal Europese regio’s 
neerstrijken. In dit opzicht kan men dan ook 
spreken van twee speelvelden: een voor hoogwaar-
dige diensten en Research & Development en een 
voor laagwaardige productie.

4.3.  Concurrenten van Zuid-Holland

Na dit overzicht met betrekking tot concurrentie 
voor investeringen in Europa, richten we ons nu 

Tabel 4.2: Meest competitieve segmenten in de Europese markt voor investeringen.
 

Posi-
tie

Aantal investeringen Overlap Sector Functie Herkomstregio

1 921 0.454 Procesindustrie en grondstofwinning Productiefaciliteiten West-Europa

2 1707 0.437 Laag-technologische industrie Productiefaciliteiten West-Europa

3 766 0.406 Transportdiensten Logistiek West-Europa

4 486 0.397 Laag-technologische industrie Productiefaciliteiten Noord-Amerika

5 573 0.354 Hoog-technologische industrie Productiefaciliteiten West-Europa

6 1206 0.346 Midden-technologische industrie Productiefaciliteiten West-Europa

7 316 0.338 Laag-technologische industrie Logistiek West-Europa

8 1181 0.300 Software & IT Sales & Marketing West-Europa

9 407 0.296 Persoonlijke dienstverlening Productiefaciliteitena West-Europa

10 1042 0.296 Financiële dienstverlening Kantoren West-Europa

a Dit omvat vooral de bouw van hotels en recreatiefaciliteiten

Tabel 4.3: Minst competitieve grote segmenten in de Europese markt voor investeringen.
 

Aantal  
Investeringen

Overlap Sector Functie Herkomstregio

341 0.079 Financiële dienstverlening Kantoren Azië-Oceanië

100 0.098 Persoonlijke dienstverlening Productiefaciliteitena Midden-Oosten

159 0.100 Financiële dienstverlening Kantoren Overig Europa

355 0.114 Software & IT Hoofdkantoren Noord-Amerika

106 0.119 Software & IT Kantoren Noord-Amerika

118 0.132 Financiële dienstverlening Kantoren Noord-Amerika

421 0.135 Financiële dienstverlening Sales & Marketing Noord-Amerika

188 0.136 Financiële dienstverlening Sales & Marketing West-Europa

150 0.137 Laag-technologische industrie Sales & Marketing Azië-Oceanië

134 0.142 Persoonlijke dienstverlening Sales & Marketing West-Europa

a Dit omvat vooral de bouw van hotels en recreatiefaciliteiten
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op de concurrentiepositie van Zuid-Holland in 
internationale investeringsnetwerken. Tabel 4.4. en 
Figuur 4.1 laten de meest belangrijke concurrenten 
(top 15) van Zuid-Holland zien. Uit de tabel blijkt 
dat Zuid-Holland met name concurrentie onder-
vindt van Lyon (0.583), Köln (0.564) en Düsseldorf 
(0.545). Wanneer we kijken naar concurrentie voor 
investeringen exclusief Sales & Marketing-kantoren 
(laagwaardige investeringen) in Tabel 4.4, zien we 
over het algemeen dezelfde regio’s eruit springen. 
De netwerken van Zuid-Holland en een aantal van 
haar concurrenten worden duidelijk weergeven in 
het netwerkdiagram (Figuur 4.2). De concurrenten 
(groene knopen) ontvangen investeringen van 
elkaar maar voornamelijk van andere Europese 
regio’s (blauwe knopen). Dit diagram geeft alleen 
de investeringen tussen Europese regio’s aan, 
verbindingen met landen buiten Europa zijn 
weggelaten. De grootte van de groene knopen  
geeft aan hoeveel investeringen ontvangen zijn, 
terwijl de grootte van de blauwe knopen aangeeft 
hoeveel investeringen verstuurd worden.  
De lijndiktes geven de kracht van investeringen 
tussen twee knopen aan. Het is duidelijk dat  
van de concurrenten, Zuid-Holland een van de 
zwakste schakels is. Een van de redenen hiervoor 
is dat sterkere concurrenten zoals Frankfurt en 
Düsseldorf met meer plaatsen verbonden zijn en 
sterkere connecties hebben. Ook zijn de clusters 

waar de investeringen in de concurrentregio’s 
neerstrijken terug te vinden in bijlage 5E.
Verder is het ook mogelijk te kijken naar de 
concurrentie voor investeringen in specifieke 
marktsegmenten. Dit is vooral interessant voor 
investeringen in die segmenten waarin je als regio 
een sterke positie hebt of die je graag wilt aantrek-
ken. Figuren 4.3 - 4.10 laten de top 10 concurrenten 
(in Bordeauxrood) van Zuid-Holland zien voor een 
aantal sectoren en functies die relevant zijn voor 
de Zuid-Hollandse economie (zie ook Bijlagen 4C 
en 4D). De figuren laten duidelijk zien dat er 
aanzienlijke verschillen zijn tussen de segmenten. 
Waar Zuid-Holland in investeringen in Research  
& Development (Figuur 4.9) het meeste hinder 
ondervindt van Paris, Oxford, Warschau en de Ierse 
NUTS-2 gebieden, concurreert de provincie juist 
met Antwerpen en Le Havre voor investeringen  
in de procesindustrie en grondstofwinning  
(Figuur 4.3). Met andere woorden, het speelveld 
voor investeringen in kennisintensieve industrie  
is anders dan het speelveld voor investeringen in 
kapitaalintensieve industrie.

Tabel 4.4: Belangrijkste concurrenten van Zuid-Holland in de Europese markt voor investeringen.

Alle Investeringen Investeringen exclusief 
Sales & Marketing

Regio Belangrijkste Stad Overlap Regio Belangrijkste Stad Overlap

Rhône-Alpes Lyon 0.583 Rhône-Alpes Lyon 0.555

Köln Köln 0.564 Düsseldorf Düsseldorf 0.551

Düsseldorf Düsseldorf 0.545 Köln Köln 0.527

Praha Praha 0.531 South Western Scotland Glasgow 0.500

Antwerpen Antwerpen 0.506 Antwerpen Antwerpen 0.490

Darmstadt Frankfurt 0.504 Cataluña Barcelona 0.460

Mazowiecki Warschau 0.499 Valencia Valencia 0.458

Cataluña Barcelona 0.494 Ile-de-France Paris 0.435

Noord-Holland Amsterdam 0.489 Közép-Magyarország Budapest 0.433

Közép-Magyarország Budapest 0.487 Darmstadt Frankfurt 0.429

Lombardia Milano 0.478 Provence-Alpes-Côte d’Azur Marseille 0.429

Hamburg Hamburg 0.475 Northern Ireland Belfast 0.427

Brussel Brussel 0.468 Noord-Holland Amsterdam 0.426

Lithuania Vilnius 0.462 Dolnoslaskie Wroclaw 0.422

Madrid Madrid 0.462 Lombardia Milano 0.420
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Figuur 4.1: Belangrijkste concurrenten van Zuid-Holland in de Europese markt voor investeringen.

Figuur 4.2: De greenfield DBI netwerk van Zuid-Holland en haar belangrijkste concurrenten.
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Figuur 4.5: Belangrijkste concurrenten 

Zuid-Holland in Transportdiensten.

Figuur 4.4: Belangrijkste concurrenten 

Zuid-Holland in Hoog-technologische 

industrie.

Figuur 4.3: Belangrijkste concurrenten 

Zuid-Holland in kennisintensieve  

Procesindustrie en Grondstofwinning.
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Figuur 4.6: Belangrijkste concurrenten 

Zuid-Holland in Financiële en Zakelijke 

Dienstverlening.

Figuur 4.7: Belangrijkste concurrenten 

Zuid-Holland in Hoofdkantoren.

Figuur 4.8: Belangrijkste concurrenten 

Zuid-Holland in Productiefaciliteiten.
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De relaties tussen regio’s hoeven echter niet per 
definitie niet competitief te zijn, maar kunnen ook 
complementair zijn, in de zin dat regio’s investe-
ringen ontvangen in andere sectoren en functies 
en vanuit andere delen van de wereld. Tabel 4.5 
toont de uitkomsten van een regressie waarin 
gekeken is naar de relatie tussen de mate van 
concurrentie tussen regio’s en overeenkomsten 
tussen regio’s (zie ook Burger et al., 2012; voor de 
regressieresultaten zie Bijlage 4E). Regio’s die meer 
op elkaar lijken in termen van inkomen per hoofd, 
toegankelijkheid, dichtheid, kosten van kapitaal 
en arbeid en opleidingsniveau van de bevolking 
concurreren meer met elkaar. Geografie speelt 
echter ook een belangrijke rol in de zin dat regio’s 
die dicht bij elkaar liggen of van hetzelfde land 
onderdeel uitmaken gemiddeld genomen meer 

met elkaar concurreren dan regio’s die ver weg van 
elkaar liggen (Figuur 4.11). Er zijn echter een aantal 
regio’s die dicht in de buurt liggen (< 500 km) en 
volkomen complementair zijn aan Zuid-Holland. 
Dit zijn over het algemeen meer rurale regio’s, 
zoals Friesland, Groningen en Drenthe die relatief 
weinig investeringen ontvangen (zie Tabel 4.6).

Tabel 4.5 Regressieuitkomsten: regressie op mate  

van concurrentie tussen regio’s in Europa.

Model 1
Ln(Cji)

Model 2
Ln(Cji)

Regionaal Niveau

Market size difference 0 0

GDP per capita difference – –

Verschil toegankelijkheid lucht – –

Verschil toegankelijkheid weg – –

Verschil urbanisatiegraad – –

Verschil uurloon – –

Verschil Research &  

Development uitvagen

0 0

Verschil aandeel hoogopgeleiden – –

Verschil rijkdom grondstoffen 0 0

Fysieke afstand (km) – –

Land niveau

Verschil werkgeverslasten 0

Verschil bedrijfsbelastingen –

Gelokaliseerd in ander land –

Waarnemingen 59780 59780

‘Importer’ dummies JA JA

‘Exporter’ dummies JA JA

– significante negatieve samenhang; 

0 geen significant verband

Tabel 4.6: Nabije (<500km) en complementaire 

(<0.010) regio’s.

Afstand Overlap
Friesland (Leeuwarden) 155 0.029

Trier 266 0.035

Braunschweig 403 0.036

Münster 203 0.052

Belgisch Luxemburg (Arlon) 232 0.052

Giessen 329 0.054

Drenthe (Assen) 178 0.058

Overijssel (Zwolle) 98 0.060

Lincolnshire (Lincoln) 347 0.071

Namur 189 0.073

Koblenz 282 0.074

Basse-Normandie (Caen) 488 0.079

Zeeland (Vlissingen) 65 0.080

North Yorkshire (York) 468 0.081

Groningen 210 0.084

Detmold (Bielefeld) 332 0.088

Saarland (Saarbrücken) 296 0.088

Würzburg 439 0.090

Kassel 358 0.094

Lüneburg 385 0.099

Figuur 4.9: Belangrijkste concurrenten Zuid-Holland in 

Research & Development.

Figuur 4.10: Belangrijkste concurrenten Zuid-Holland in 

Logistiek.

< inhoudsopgave



494. Concurrentie en complementariteit tussen Zuid-Holland en Europese regio’s

Weerbare Regio, De strijd om kapitaal

4.4.  Conclusie over regionale  
concurrentie

 
In dit hoofdstuk hebben we een techniek voor het 
meten van regionale concurrentie en complemen-
tariteit geïntroduceerd. De door ons ontwikkelde 
methode brengt de ‘netwerkconcurrentie’ in kaart, 
oftewel de relatieve concurrentiepositie van een 
regio binnen het netwerk van greenfield DBI. De 
concurrentiekracht van elke regio wordt gemeten 
op basis van drie dimensies van de greenfield DBI 
portofolio’s van regio’s: industriële sectoren, 
bedrijfsfuncties en geografische herkomst van de 
investering. Regio’s zijn grotere concurrenten van 
elkaar naarmate ze meer investeringen in dezelfde 
sectoren, dezelfde functies en investeringen uit 
dezelfde delen van de wereld aantrekken. 

Regionale concurrentie blijkt het sterkst te zijn voor 
sectoren met een lage toegevoegde waarde en het 
zwakst voor sectoren met een hoge toegevoegde 
waarde. In termen van bedrijfsfuncties ziet men de 
meeste concurrentie bij laagwaardige functies en de 
minste bij hoogwaardige functies. Een verklaring 
hiervoor is dat laagwaardige sectoren (bijv. laag-tech-
nologische industrie en grondstofwinning) en 
functies (bijv. productiefaciliteiten en logistiek) 
minder specifieke locatie-eisen hebben en daarom 
meer aan deze eisen tegemoet kunnen komen. 
Daarom geldt dat hoe meer een regio gespecialiseerd 
is in hoogwaardige sectoren en functies, hoe minder 
zij hinder ondervindt van territoriale concurrentie 
(zie ook Burger et al., 2012). In dit perspectief gezien 
fungeren slechts een beperkt aantal regio’s (bijvoor-
beeld Londen en Parijs) als hub-steden voor het 
aantrekken van hoogwaardige greenfield DBI. 
Zuid-Holland behoort nog niet tot deze topregio’s. 

Wanneer Zuid-Holland in de toekomst meer 
investeringen in de zakelijke dienstverlening, 
financiële dienstverlening, IT en hoog-technologi-
sche productie die gerelateerd zijn aan de petro-
chemische industrie weet aan te trekken, kan ze 
haar concurrentiepositie verbeteren en zal zij 
minder last ondervinden van andere regio’s met 
betrekking tot het aantrekken van investeringen. 
Deze zullen in het volgende hoofdstuk worden 
besproken. Zuid-Holland kan zich hiermee ontwik-
kelen tot een niche hub-regio, en zoals de analyse 
laat zien, het aantal concurrenten dat zij heeft, 
verminderen. Door het verminderen van de 
rivaliteit wordt Zuid-Holland minder kwetsbaar en 
vergroot hiermee haar regionale weerbaarheid.

De belangrijkste concurrenten van Zuid-Holland 
met betrekking tot het aantrekken van investeringen 
verschilt echter wel per marktsegment (d.w.z. 
sector x functie x geografische oorsprong).  
Met andere woorden, elk speelveld heeft andere 
spelers. De regio’s rond Parijs, Warschau en Oxford 
zijn Zuid-Holland’s belangrijkste concurrenten in 
het Research & Development-segment, terwijl met 
betrekking tot het aantrekken van investeringen 
in de procesindustrie en grondstofwinning 
Antwerpen en Le Havre de belangrijkste concur-
renten zijn. Regionale ontwikkeling moet daarom 
gebaseerd moet worden op heldere definities van 
het soort DBI dat aangetrokken wordt en de 
specifieke concurrenten die hieraan gerelateerd 
zijn. Op deze manier kan een gericht beleid 
worden ontwikkeld. Hierop zal verder worden 
ingegaan in het volgende hoofdstuk.
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Figuur 4.11: Relatie tussen afstand tot regio’s en concurrentie die Zuid-Holland ontvangt.
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Onderzoeksvraag 4: 
Wat voor soort investeringen zijn aantrekkelijk voor 
Zuid-Holland om aan te trekken en welke locatiefactoren 
zijn belangrijk en moeten verbeterd worden om dergelijke 
investeringen aan te trekken? 

Hierbij horen de volgende subvragen:

a.  Wat zijn de sterkste en meest kansrijke segmenten  
voor Zuid-Holland?

b.  Welke locatiefactoren zijn van betekenis voor het 
aantrekken van investeringen in het algemeen?

c.  Welke locatiefactoren zijn van betekenis voor de 
belangrijkste segmenten van Zuid-Holland?

5.1. Literatuurstudie

In het derde deel van deze studie naar DBI analyse-
ren we greenfield investeringen van multinationale 
ondernemingen in de periode 2003-2011 op het 
regionale NUTS-2 niveau in Europa (voor Nederland 
zijn dat de 12 provincies). Omdat greenfield 
investeringen niet per definitie gedreven worden 
door de locatiekeuzes door de oorspronkelijke 
investeerder, zoals bij fusies en overnames wel  
het geval is, zijn greenfields erg nuttig voor het 
bestuderen van locatiebeslissingen.5 

Hoewel mondialisering niet nieuw is en zich in  
golven ontwikkelt, is de impact ervan in recente 
decennia wel enorm toegenomen. Tussen 1970  
en 1999 is de wereldhandel met 5,4% per jaar  
toegenomen en buitenlandse investeringen 

groeiden met gemiddeld 11% per jaar (Barba 
Navaretti & Venables, 2004). De globalisatie wordt 
vooral gevoed door multinationale ondernemingen 
die de bouwstenen vormen van mondiale produc-
tieketens en integratie (Brakman & Garretsen, 
2008). Bedrijven internationaliseren als het 
concurrentievoordeel dat ze kunnen behalen,  
door in het buitenland te opereren, groter is  
dan de additionele kosten en risico’s die ermee 
gepaard gaan (Hymer, 1976). Dunning’s (1993) 
introduceerde het OLI paradigma (1993), dat stelt 
dat bedrijven besluiten in het buitenland te 
investeren als ze - gecombineerd - economisch 
voordeel hebben bij het eigenaarschap van 
producten of productieprocessen (ownership - O),  
als ze een lokaal voordeel kunnen kapitaliseren 
(location advantage - L) en als dit alleen kan door 
internalisering (internalisation - I) en het opzetten 
van dochter onderneming en niet door export, 
licenties, franchise of agentschappen. Gezien 
vanuit de interne organisatie van multinationals 
zijn er twee typen buitenlandse investeringen: 
horizontaal en verticaal6 (Barba Navaretti and 
Venables, 2004). Bij horizontale buitenlandse 
investeringen kopieert een bedrijf een aantal  
van zijn activiteiten zoals ze in het thuisland al 
worden uitgevoerd. De afweging die bedrijven  
bij een dergelijke investering maken, is die van 
toenemende verkopen (marktbereik), strategisch 
voordeel en mogelijk lagere transportkosten, tegen 
verloren interne schaalvoordelen en desintegratie-
kosten. Bij verticale investeringen besluit een 
bedrijf om functies geografisch te spreiden, 
waarbij sommige functies voortaan in het buiten-

5.  Locatiefactoren, buitenlandse  
investeringen en regionaal beleid 

5  Greenfield investeringen vergroten ook de kapitaalgoederen voorraad in het gastland, terwijl fusies en overnames dat veel 

minder doen (Kim, 2009).

6  Horizontale en verticale buitenlandse investeringen kunnen gekarakteriseerd worden door type (fusies en overnames, 

greenfield, brownfield) en bij de mate van buitenlandse eigenaarschap.
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land plaatsvinden. De voornaamste afweging hier 
is die tussen lagere factorkosten versus toenemen-
de handels- en integratiekosten. Dunning (1993, 
1998) onderscheidt in relatie tot horizontale en 
verticale buitenlandse investeringen en locatie-
gebonden factoren vier motieven voor bedrijven 
om productie te internationaliseren.

1.  Foreign-market-seeking DBI. Bedrijven bieden  
hun goederen en diensten aan op buitenlandse 
markten en kunnen wellicht ook (beter) omlig-
gende markten bedienen vanuit deze locatie. 
Meestal werden deze markten voorheen bediend 
vanuit het moederland door middel van export.  
Dit zijn typisch horizontale buitenlandse 
investeringen, waarbij lokale en/of opkomende 
markten worden bediend vanuit een filiaal of 
dochterbedrijf. Als de locatie, zoals in Nederland, 
tevens toegang geeft tot een grote geïntegreerde 
markt dan heeft dat extra voordeel. Niet alleen 
de te bedienen markt, maar ook de toegankelijk-
heid en bereikbaarheid van die markten zijn dus 
belangrijk. In de huidige literatuur wordt dit 
motief als de belangrijkste reden voor buiten-
landse investeringen bestempeld.

2.  Efficiency-seeking DBI. Hierbij willen bedrijven de 
productiekosten drukken die verband houden 
met arbeid, machines en materialen. Regionale 
verschillen in productiefactoren kunnen bedrij-
ven doen besluiten om activiteiten regionaal op 
te splitsen. Factoren die vaak genoemd worden 
zijn: lagere lonen, belastingen, handelskosten 
(barrières en tarieven) en subsidies. Het betreft 
hier meestal verticale investeringen. 

3.  Resource-seeking DBI. Bedrijven investeren hierbij 
in het buitenland om specifieke grondstoffen of 
inputfactoren te verkrijgen tegen lagere kosten 
dan anders het geval zou zijn. Een goede infra-
structuur (om de fysieke aanlevering te borgen) 
en lokale partners (om hun kennis over deze 
factoren te verkrijgen) zijn belangrijke motieven 
om op deze manier in het buitenland te investe-
ren. Ook hier gaat het dus overwegend om 
verticale investeringen. Voor investeringen naar 
Europa is dit motief echter van ondergeschikt 
belang.

4.  Strategic asset-seeking DBI. Hierbij is het bedrijf 
gericht bezig met het verkrijgen van bezittingen 
van lokale bedrijven vanwege strategische 
motieven en om op lange termijn de internatio-
nale concurrentiepositie van het bedrijf te 

verbeteren. Het gaat dan vaak om specifieke 
technische vaardigheden, technologieën, 
management of marketing expertise. Een gebrek 
aan hoger opgeleiden in het moederland kan dan 
een reden voor internationalisering zijn. Dit type 
investeringen kan zowel horizontaal als verticaal 
van karakter zijn.

Horizontale investeringen zullen dus vooral 
terechtkomen in gebieden met goede toegang tot 
markten, terwijl verticale investeringen veelal 
worden gedaan in gebieden met lagere factorkosten 
voor de betreffende functies (Barba Navaretti & 
Venables, 2004). Naast de genoemde motieven om 
te investeren kan ook de kwaliteit van instellingen 
en de aantrekkelijkheid van de leefomgeving een 
belangrijke rol spelen in de locatiekeuze van 
multinationale ondernemingen. Een slechte 
institutionele omgeving (bijvoorbeeld hoge mate 
van corruptie en bureaucratie) kan de kosten van 
zakendoen in het buitenland drastisch verhogen, 
alsmede de onzekerheid van transacties doen, 
doen toenemen (Daude & Stein, 2007; Benassy-
Queré et al., 2007). Een aantrekkelijke leefomge-
ving in termen van de aanwezigheid van voorzie-
ningen en publieke diensten of een lage mate  
van congestie maakt een regio aantrekkelijk  
als vestigingsplaats voor multinationale onder-
nemingen (Globerman & Chen, 2010). De woon-  
en werkkwaliteit in een stad voor expatriaten kan 
immers van doorslaggevend belang zijn in de 
uiteindelijke locatiekeuze van een multinationale 
onderneming. Een aantrekkelijke leefomgeving 
kan echter ook een indirect effect hebben op het 
aantrekken van buitenlandse investeringen. 
Volgens Florida (2002) en Glaeser et al. (2001)  
zullen regio’s die aantrekkelijk zijn qua leef-
omgeving een disproportionele hoeveelheid 
creatieve, hoogopgeleide en communicatief 
vaardige werk nemers aantrekken, wat vervolgens 
weer een aantrekkingskracht uitoefent op  
multinationale ondernemingen. 

Ten slotte kunnen agglomeratievoordelen en 
imitatiegedrag ook nog een belangrijke rol spelen 
in de vestigingsplaatskeuze van multinationale 
ondernemingen. Met andere woorden, multinatio-
nale ondernemingen zijn geneigd zich te vestigen 
in die regio’s waar al veel bedrijvigheid is of  
waar al veel andere bedrijven uit de eigen sector 
gevestigd zijn. Deze ruimtelijk-economische 
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externe schaalvoordelen hangen veelal samen  
met de aanwezigheid van een grote en gespeciali-
seerde arbeidsmarkt, nabijheid van toeleveranciers 
en klanten, betere mogelijkheden om kennis en 
informatie uit te wisselen via spin-offs, creatieve 
samenwerkingsverbanden, contacten tussen 
ondernemers en via de arbeidsmobiliteit van 
hoogopgeleiden (McCann & Van Oort, 2009).  
Wel kunnen sterk verstedelijkte omgevingen 
problemen krijgen met betrekking tot beperkte 
hoeveelheden land voor het ontplooien van nieuwe 
activiteiten, hetgeen landprijzen kan opdrijven.  
Dit maakt tevens het faciliteren van bepaalde 
functies en sectoren niet wenselijk of onmogelijk.

5.2.   Locatiefactoren, beleids-
instrumenten en investeringen

Uit voorgaande analyses (zie het eerste deel van 
deze studie) is duidelijk geworden dat de verdeling 
van buitenlandse investeringen over de Europese 
regio’s zeer scheef verdeeld is. Tevens is er gecon-
cludeerd dat Zuid-Holland gemiddeld scoort: van 
alle DBI in de EU-25, EFTA en Zwitserland, ging 
slechts 0.7% naar Zuid-Holland. Dit suggereert dat 
in bepaalde onderdelen van het Zuid-Hollandse 
vestigingsklimaat geïnvesteerd moet worden om 
de regio aantrekkelijker te maken voor buiten-
landse bedrijvigheid. Vanuit de provincie zou de 
aandacht gericht moeten worden op drie dingen: 

1.  het type sectoren en activiteiten dat Zuid- 
Holland wenst aan te trekken;

2.  de locatiefactoren in het vestigingsklimaat die 
een aantoonbare, wezenlijke impuls geven aan 
het aantrekken van de gewenste buitenlandse 
investeringen; en

3.  de beleidsinstrumenten waarmee ook daad-
werkelijk de gewenste, significante invloed  
op voornoemde locatiefactoren kan worden 
uitgeoefend, waarmee buitenlandse investerin-
gen kunnen worden aangetrokken die aansluiten 
op de kennis en vaardigheden die al aanwezig 
zijn in de regio.

Selectie van functies en sectoren
Bij het bepalen van een regionale acquisitiestrategie 
dient er bij de selectie van de aan te trekken 
functies en sectoren met twee dingen rekening  
te worden gehouden (Young et al., 1994b):

1.  De regio dient zich te richten op het aantrekken 
van die functies en sectoren waarin zij een 
concurrentievoordeel heeft; en

2.  De regio dient zich te richten op het aantrekken 
van hoogwaardige functies en sectoren of 
economische activiteiten die positieve spillovers 
genereren. Meer specifiek kan men hier denken 
aan die functies en sectoren voor welke de regio 
al de kennis en vaardigheden in huis heeft.

Ten eerste moet een regio zich vooral richten op 
het aantrekken van die buitenlandse investeringen 
waarin de regio een concurrentievoordeel heeft, 
waarin het zich onderscheidt van andere regio’s  
en die passen bij haar bestaande economische 
activiteiten, kennis en vaardigheden. Acquisitie-
activiteiten die zich specifiek richten op het 
aantrekken en managen van bepaalde DBI hebben 
een aanzienlijk grotere succeskans dan acquisitie-
activiteiten die geen onderscheid maken tussen 
verschillende soorten investeringen. Immers,  
de kans dat multinationale ondernemingen die 
moeilijk in de regio kunnen worden ingebed 
(bijvoorbeeld via lokale arbeidsmarkten of relaties 
met toeleveranciers en klanten) worden binnen-
gehaald is nihil. Bovendien is de kans groter dat 
een dergelijk bedrijf op den duur zal verdwijnen  
of verhuizen uit de regio. Vanuit deze visie kunnen 
acquisitieactiviteiten ook meer integraal onderdeel 
uit gaan maken van de regionaal-economische 
ontwikkelingsstrategie.

Daarnaast wordt door economen en bedrijfskun-
digen in toenemende mate erkend dat greenfield 
investeringen niet per definitie een katalysator 
voor economische groei hoeven te zijn en men  
het beste investeringen kan aantrekken die de 
economische structuur van de stad aanvullen en 
duurzame ontwikkeling bevorderen. Onderzoek 
heeft aangetoond dat buitenlandse investeringen 
goed voor regionale ontwikkeling zijn wanneer  
er een minimum niveau van opnemingsvermogen 
(absorptive capacity) in de vorm van menselijk 
kapitaal in de regio aanwezig is (Meyer and Sinani, 
2009). Dit opnemingsvermogen kan als sector- en 
functiespecifiek worden beschouwd. 

Ten tweede dient een regio zich vooral te richten 
op het binnen halen van aantrekkelijke functies  
en sectoren. Snel wordt hier gedacht aan grote, 
hoogwaardige en snel groeiende sectoren, waar-
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onder de life sciences, informatietechnologie en 
financiële en zakelijke dienstverlening. Zo richt 
het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) zich 
op de acquisitie van investeringen in topsectoren 
(agro-food, tuinbouw, chemie, hightech, life 
sciences, elektronica, energie, creatieve industrie, 
logistiek en waterbouw) en hoogwaardige functies 
(hoofdkantoren, Research & Development, produc-
tie, opleidingscentra en trainingsfaciliteiten en 
gedeelde diensten centra). Voor een provincie is  
dit wel een erg brede selectie van aantrekkelijke 
functies en sectoren. Daarnaast moet rekening 
gehouden worden met het feit dat investeringen 
op verscheidene manieren een impact hebben op 
een regio (Dunning, 1993): 

1.  Effecten op werkgelegenheid, arbeidsmarkt en arbeids-
productiviteit. Hierbij moet niet alleen gedacht 
worden aan het aantal banen dat gecreëerd 
wordt, maar ook aan het effect op de gemiddelde 
kwaliteit van arbeid en hoogte van lonen evenals 
mogelijke investeringen in opleiding en training.

2.  Effecten op handel en de handelsbalans. Multinatio-
nale ondernemingen kunnen gebruik maken  
van lokale toeleveranciers, wat de regionale 
economie kan stimuleren. Tevens kan vestiging 
in het gastland leiden tot toename van export 
vanuit de nieuwe locatie en de verschaffing van 
toegang tot nieuwe markten.

3.  Effecten op innovatie en technologieoverdracht. 
Vestiging van kennisintensieve activiteiten van 
multinationale ondernemingen kan leiden tot 
kennisoverdracht naar lokale ondernemingen 
door arbeidsmobiliteit of spin-offs. Daarnaast 
kan een dergelijke investering resulteren in 
samenwerking met universiteiten en onder-
zoeksinstituten in de regio die vervolgens zijn 
weerslag heeft op het innoverend vermogen van 
de regio.

De bovengenoemde effecten moeten tegen elkaar 
afgewogen worden om uiteindelijk te bepalen wat 
voor type investeringen het meest aantrekkelijk 
voor een regio zijn. In de huidige kenniseconomie 
wordt DBI dat een positief effect heeft op de 
kwalitatieve arbeidsvraag, innovatie en technolo-
gieoverdracht als meest wenselijk gezien. Dit komt 
bijvoorbeeld ook tot uiting in de acquisitiestrategie 
van de NFIA. Hierbij moet wederom opgemerkt 
worden dat de effecten van DBI op regionale 
ontwikkeling afhankelijk zijn van het opnemings-

vermogen van deze economie en de aanwezige 
kennis en vaardigheden. Dit moet ook meegeno-
men worden bij het bepalen van de relatieve 
belangrijkheid van de gewenste effecten.  
Het niveau van Research & Development, oplei-
dingsniveau, agglomeratie en exportoriëntatie 
kunnen van invloed zijn op het effect van DBI op 
economische ontwikkeling (Globerman & Chen, 
2010). Dit betekent dat regio’s die bijvoorbeeld 
geen hoogopgeleid arbeidspotentieel hebben 
gemiddeld genomen minder zullen profiteren van 
gewenste neveneffecten in termen van innovatie 
en technologieoverdracht.
 
In Figuur 5.1 staan de dimensies weergegeven, 
waarin de functies en sectoren die in dit onderzoek 
naar DBI centraal staan zijn weergegeven. In deze 
geschiktheidmatrix zijn de functies en sectoren 
gerangschikt naar (1) de huidige concurrentievoor-
delen van Zuid-Holland (zie Bijlage 5A) en (2) de 
aantrekkelijkheid voor de Zuid-Hollandse econo-
mie (zie Bijlage 5B). Met betrekking tot de huidige 
concurrentievoordelen is gekeken naar (a) absolute 
overrepresentatie (ontvangt Zuid-Holland meer dan 
1% van de investeringen in Europa), (b) relatieve 
overrepresentatie (ontvangt Zuid-Holland relatief 
veel investeringen in deze functie, sector of 
segment t.o.v. andersoortige investeringen),  
(c) wordt de functie, sector of segment gezien als  
een speerpunt in de economische agenda van de 
provincie en (d) is de activiteit goed ingebed in  
de regio in termen van de aanwezige skill-related 
employment (zie het onderzoek van Neffke).  
Bij de aantrekkelijkheid van de verschillende 
functies, sectoren en segmenten is gekeken naar 
(a) de hoogwaardigheid en kennisintensiteit van  
de investering, (b) groeipotentie en (c) gemiddelde 
grootte van de investering. Daarnaast is rekening 
gehouden met het potentieel effect van de investe-
ring op de regionale economie, waarbij investerin-
gen die potentieel een positief effect hebben op de 
kwalitatieve arbeidsvraag, innovatie en technologie-
overdracht als meest wenselijk worden gezien. In 
de drie lichtgroene vlakken linksboven bevinden 
zich de functies en sectoren waar de acquisitie-
strategie van Zuid-Holland zich primair op zou 
moeten richten. Dit zijn energie, chemie, trans-
port, life sciences en hoofdkantoren. Op de 
sectoren en functies in de drie donkerrode vlakken 
rechtsonder kan de acquisitiestrategie van Zuid-
Holland zich beter niet richten. Hierbij moet wel 
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rekening gehouden worden met de sectoren en 
functies waarin concurrerende regio’s actief zijn 
(Young et al., 1994b).

Hierbij moet wel vermeld worden dat om meer 
specifieke aanbevelingen te doen, men eigenlijk 
beter kan kijken naar segmenten 
(functies*sectoren), zoals Research & Development 
laboratoria in de Life Sciences, dan naar functies 
en sectoren afzonderlijk. Daarom zullen we ons in 
dit onderzoek niet alleen richten op locatiefacto-
ren en beleidsinstrumenten met betrekking tot het 
aantrekken van investeringen in bepaalde functies 
en sectoren, maar ook onderzoek doen naar een 
zevental segmenten waar Zuid-Holland zich op zou 
kunnen richten gegeven de aanwezige concurren-
tievoordelen en aantrekkelijkheid van sectoren en 

functies. Deze segmenten zijn (1) hoofdkantoren en 
ondersteunende diensten in de transportdiensten 
(2) hoofdkantoren in de financiële en zakelijke 
dienstverlening, (3) hoofdkantoren in de Software 
& IT, (4) Research & Development faciliteiten in de 
life sciences, (5) Research & Development en design 
in de Software & IT, (6) productiefaciliteiten in de 
alternatieve energie en (7) productiefaciliteiten in 
de chemische en petrochemische industrie. Deze 
segmenten zijn geselecteerd op basis van (1) 
minimale omvang en (2) hoge mate van attractivi-
teit en/of hoge mate van aanwezige concurrentie-
voordelen om deze segmenten aan te trekken. 
Deze segmenten zijn ook in de geschiktheidmatrix 
weergegeven en worden verder besproken in 
paragraaf 5.5 en Bijlagen 5A en 5B. 

Figuur 5.1: Geschiktheidmatrix investeringen voor acquisitiestrategie Zuid-Holland. 
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5.3.  Verklaring investeringspatronen  
en relatieve belangrijkheid van 
locatiefactoren

Los van een selectie van de gewenste functies en 
sectoren die een regio wil aantrekken is het van 
belang inzicht te verkrijgen in waarom sommige 
regio’s meer investeringen ontvangen dan andere 
regio’s en welke locatiefactoren belangrijk zijn 
voor het aantrekken van DBI. Uitgaande van de 
besproken literatuur hebben we een aantal statisti-
sche modellen opgesteld om de gevonden Europese 
patronen van aantallen greenfield investeringen  
te verklaren. Omdat we absolute aantallen (investe-
ringen) verklaren, is een toegesneden schattings-
methode gebruikt (een zogenaamd negatief 
binominaal model, zie Burger et al., 2009).  
De 19 variabelen die we opnemen ter verklaring 
van de verdeling van de aantallen investeringen 
over regio’s zijn onderverdeeld in 4 categorieën:  
(1) marktgrootte en infrastructuur, (2) kosten van 
kapitaal en arbeid, (3) kennis en technologie en  
(4) institutionele omgeving en leefomgeving.  
Een uitgebreid overzicht van de meegenomen  
variabelen kan gevonden worden in Bijlage 5C.

Analyse vestigingsplaatskeuze multinationale  
ondernemingen naar functie
Tabel 5.1 geeft de gestileerde uitkomsten (signifi-
cante verbanden met plussen en minnen aange-
geven) van de modellen weer voor het totaal  
aantal investeringen en uitgesplitst naar de  
eerder onderscheiden functies. We presenteren  
de volledige tabellen (met coëfficiënten en  
significantiewaarden)7 in Bijlage 5D. Veel van  
de verwachte verbanden vinden we bevestigd  
in de analyse van NUTS2-regio’s in Europa.8 Bruto 
regionaal product heeft – zoals verwacht uit de 
theorie - een sterk positief verband met het aantal 
greenfield investeringen, terwijl de hoogte van  
de bedrijfsbelastingen altijd negatief samenhangt 
met het aantal greenfield investeringen. Ook de 
kwaliteit van de infrastructuur heeft een impact  
op het aantal greenfield investeringen dat een 
regio weet aan te trekken. De toegankelijkheid  
via de lucht blijkt significant samen te hangen  
met hogere buitenlandse investeringen in hoofd-

kantoren, kantoren, Research & Development, 
Sales & Marketing en IT en Internet infrastructuur, 
terwijl toegankelijkheid via de weg bijdraagt aan 
investeringen in logistieke functies en productie. 
Deze laatste twee functies hebben tevens de 
neiging zich buiten stedelijke gebieden te vestigen.

Bedrijfsbelasting (op nationaal niveau gemeten) 
blijkt altijd negatief samen te hangen met de 
omvang van buitenlandse investeringen. Ook de 
arbeidsmarkt en hoogte van lonen blijkt bepalend 
voor investeringen in het merendeel van de 
functies. Voor bijna alle functies (met uitzondering 
van hoofdkantoren) hebben loonkosten een 
negatieve impact op het aantal investeringen dat 
gedaan wordt in de regio. Tegelijkertijd speelt  
het opleidingsniveau van de beroepsbevolking 
evenals de aanwezigheid van universiteiten en  
kennisinstituten een belangrijke rol in de vestigings-
plaatskeuze van multinationale ondernemingen. 
Een hoog gemiddeld regionaal opleidingsniveau, 
investeringen in Research & Development en 
aanwezigheid van een topuniversiteit zijn belang-
rijk voor greenfield investeringen die zich richten 
op hoofdkantoren en Research & Development. 
Met betrekking tot het aantrekken van overige 
functies heeft vooral het opleidingsniveau van de 
beroepsbevolking een significante invloed op het 
aantal investeringen.

Ten slotte beïnvloeden de institutionele kwaliteit 
en kwaliteit van de leefomgeving de aantrekkelijk-
heid van een regio als vestigingsplaats. Vooral de 
opstartkosten en aantrekkelijkheid van de leef-
omgeving (gemeten via de omvang van de horeca) 
hebben een significante invloed op het aantal 
investeringen. Congestie, nabijheid van natuur-
gebieden en de temperatuur in januari lijken van 
minder belang. Om te toetsen of de verklarende 
factoren door de tijd aan belang winnen, verliezen 
of gelijk blijven, zijn de modellen herhaald voor 
verschillende tijdsperiodes (2003-2006 en 2007-
2010). De verschillen door de loop der tijd blijken 
niet noemenswaardig groot. De opsplitsing van de 
data in twee deelperioden levert vergelijkbare 
modellen op, met gelijkblijvende significantie-
niveaus voor de meeste variabelen.

7 De significantieniveaus zijn streng gezet – om niet alles (even) relevant te laten zijn.

8 In de uiteindelijke analyse was voor 226 NUTS-2 regio’s voldoende informatie beschikbaar, resulterend in 1810 observaties. 
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De resultaten uit de econometrische analyse 
kunnen geverifieerd worden aan de hand van 
kwalitatieve informatie die beschikbaar is in de  
fDi Markets database. Deze informatie komt uit  
de officiële persberichten en notities vrijgegeven 
door bedrijven of hun vertegenwoordigers bij de 
aankondiging of start van een project. In Tabel 5.2 
zijn voor elke functie de vijf belangrijkste motie-
ven weergegeven om voor een bepaalde locatie te 
kiezen. Het is belangrijk op te merken dat het  
hier gaat om een steekproef van bedrijven in de 
database en dat in veel gevallen multinationale 
ondernemingen meerdere beweegredenen hebben 
om voor een bepaalde regio te kiezen. De percenta-
ges in Tabel 5.2 geven dan ook het aantal bedrijven 
aan dat een bepaald motief belangrijk vindt.  
Los van verifiëring van de resultaten kan deze 
informatie gebruikt worden om de relatieve 
belangrijkheid van de verschillende locatiefactoren 
tegen elkaar af te wegen of inzicht te verkrijgen  
in de randvoorwaarden om investeringen in 
bepaalde functies (en sectoren) aan te trekken.

Tabel 5.2 laat zien dat marktomvang, groeipotentie 
van een markt, de beschikbaarheid van hoog-
opgeleide arbeidskrachten en infrastructuur als 
belangrijkste locatiefactoren gezien worden. 
Hieruit is op te maken dat de meeste investeringen 
in Europa market- en strategic asset-seeking zijn. 
Dit is grotendeels in lijn met de resultaten uit de 
econometrische schattingen. Ondanks dat de 
hoogte van de bedrijfsbelastingen een negatief en 
significant effect heeft op het aantal investeringen 
voor alle functies, lijken op basis van de kwalita-
tieve informatie subsidies en belastingvoordelen 
een minder doorslaggevende rol te spelen bij het 
binnenhalen van multinationale ondernemingen; 
alleen voor Research & Development zijn subsidies 
en acquisitie door een Investment Promotion Agency 
(IPA) een belangrijk motief. Hierbij moet wel 
vermeld worden dat bedrijven misschien minder 
de neiging hebben dit soort motieven naar voren 
te laten komen in de officiële persberichten en 
notities bij de aankondiging of start van een 
project. Wel zijn er wederom duidelijke verschillen 
tussen de verschillende functies waarneembaar. 
Waar voor Research & Development functies de 
beschikbaarheid van hoogopgeleide arbeidskrach-

ten en de aanwezigheid van een universiteit 
belangrijk is, spelen marktomvang, de groeipoten-
tie van een markt en infrastructuur een veel 
grotere rol voor logistieke functies. De aanwezig-
heid van een cluster of agglomeratie is vooral voor 
Sales & Marketingkantoren en Research & Develop-
ment van belang, terwijl lagere kosten van arbeid 
en kapitaal alleen voor productie en logistiek zeer 
belangrijk gevonden worden.

Analyse vestigingsplaatskeuze multinationale  
ondernemingen naar sector
Vervolgens is een aantal modellen gemaakt om 
investeringen in sectoren te analyseren die 
belangrijk zijn voor Zuid-Holland of die de afgelo-
pen jaren een sterke groei hebben doorgemaakt. 
Tabel 5.3.1 en 5.3.2 geven de gestileerde uitkomsten 
van de modellen weer voor het totaal aantal 
investeringen en uitgesplitst naar de eerder 
onderscheiden industrieën (deel 1) en dienstver-
lenende sectoren (deel 2).9 Voor de meeste sectoren 
blijken marktomvang, sector-specifieke agglomera-
tievoordelen, fysieke aantrekkelijkheid, belasting-
niveaus voor bedrijven en hoge loonkosten 
significant samen te hangen met het aantal 
inkomende investeringen. Voor investeringen in 
traditionele industriële sectoren zijn toegankelijk-
heid via de weg en opstartkosten van een bedrijf 
belangrijk, terwijl voor kennisintensieve industrie 
en dienstverlening de toegankelijkheid via de lucht 
en aanwezigheid van een topuniversiteit een rol 
van betekenis spelen.
Deze bevindingen worden bevestigd wanneer we 
kijken naar de motieven van bedrijven om te inves-
teren in een bepaalde regio op basis van officiële 
persberichten en notities. Voor de meeste sectoren 
zijn de beschikbaarheid van hoogopgeleide 
arbeidskrachten evenals de nabijheid van markten 
en klanten en de groeipotentie van een markt van 
eminent belang. Er zijn echter ook verschillen 
tussen de sectoren. De kwaliteit van infrastructuur 
en logistiek is belangrijker voor multinationale 
ondernemingen in de industrie dan in de dienst-
verlening. Waar bedrijven in de chemie en voe-
dingsmiddelenindustrie relatief vaak kijken naar 
de kosten van kapitaal en arbeid, is voor bedrijven 
in de grondstofwinning en energie de aanwezig-
heid van natuurlijke hulpbronnen belangrijk. 

9  De gedetailleerde regressieuitkomsten zijn te vinden in Bijlage 5E.1 en 5E.2
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Kennisintensieve industrie (Life Sciences en 
Machinebouw) is relatief meer gevoelig voor 
subsidies of acquisitie door IPA’s en de aanwezig-
heid van een cluster of topuniversiteit. Dienstver-
lenende sectoren hechten relatief veel waarde aan 
de aanwezigheid van een cluster of agglomeratie 
evenals aan de kwaliteit van de institutionele 
omgeving. Deze laatste bevinding is echter niet 
geheel in lijn met de econometrische resultaten, 

waarin we voor alle dienstverlenende sectoren, 
geen effect vonden van opstartkosten van een 
bedrijf op het aantal greenfield investeringen. 
Echter institutionele kwaliteit is een breder begrip 
en is bijvoorbeeld ook gerelateerd aan regulering 
van sectoren, betrouwbaarheid van de overheid  
en samenwerking tussen gemeenten op boven-
regionaal niveau. 

Tabel 5.1: Regressiemodel voor het aantal greenfield investeringen in Europese regio’s totaal en naar functie 

(2003-2010).

Totaal Hoofd-
kantoren

Kantoren Verkoop & 
Marketing

R&D Logistiek Productie ICT & 
Internet 

Infra-
structuur

Marktgrootte en Infrastructuur

Bruto Regionaal Product + + + + + + + + +

Toegankelijkheid via de lucht + + + + + + + + + + +

Toegankelijkheid via de weg + + + +

Nabijheid zeehaven

Kwaliteit Internetinfrastructuur + + + + +

Urbanisatiegraad – – –

Kosten van Kapitaal en Arbeid

Gemiddeld maandloon per werknemer – + – – – – – – –

% langdurig werklozen –

% bedrijfsbelastingen – – – – – – – – – –

Kennis

% hoogopgeleiden (HBO/WO) + + + + + + + + + +

Uitgaven R&D (% BRP) +

Aanwezigheid topuniversiteit + + + + + + + +

Institutionele Omgeving en Leefomgeving

Opstartkosten bedrijf (% BNP) – – – – – –

Hoofdstad + + + + + + +

Congestie –

Nabijheid natuurgebieden

Omvang horeca + + + + + + + + + +

Temperatuur in januari – – +

NB: Niet-significante en niet-relevante significante verbanden niet weergegeven
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Tabel 5.2: Belangrijkste motieven om te investeren in een regio – totaal en naar functie.

Hoofdkantoren % Kantoren %

Nabijheid van markten en klanten 42.5 Nabijheid van markten en klanten 53.8

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 29.4 Groeipotentie markt 38.9

Infrastructuur en logistiek 22.9 Institutionele omgeving 14.7

Groeipotentie markt 18.1 Aanwezigheid cluster of agglomeratie 13.9

Institutionele omgeving 17.7 Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 11.4

Sales & Marketing % Research & Development %

Nabijheid van markten en klanten 50.8 Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 56.2

Groeipotentie markt 46.1 Nabijheid van markten en klanten 25.6

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 10.0 Aanwezigheid universiteit of onderzoeksinstelling 20.8

Institutionele omgeving 9.5 Subsidie of acquisitie door IPA 21.1

Infrastructuur en logistiek 8.0 Aanwezigheid cluster of agglomeratie 14.3

Logistiek % Productie %

Nabijheid van markten en klanten 46.5 Nabijheid van markten en klanten 35.9

Infrastructuur en logistiek 44.7 Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 26.1

Groeipotentie markt 26.5 Kosten arbeid en kapitaal 23.6

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 11.1 Groeipotentie markt 20.4

Kosten arbeid en kapitaal 10.6 Infrastructuur en logistiek 21.3

IT & Internet Infrastructuur %

Groeipotentie markt 45.3

Nabijheid van markten en klanten 35.8

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 18.9

IT Infrastructuur 15.1

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 15.1

Percentages geven een indicatie van de hoeveelheid bedrijven die deze locatiefactoren belangrijk vind. Minimaal aantal observaties is 30 bedrijven.

Tabel 5.3.1: Uitkomsten regressiemodel voor het aantal greenfield investeringen in Europese regio’s naar sector 

(Industrie, 2003-2010).

Totaal Steenkool, 
Olie en 

Gas

Alter-
natieve 
Energie

Voedings-
middelen

Chemie  
& Petro-
chemie

Life  
Sciences

Machine-
bouw

Marktgrootte en Infrastructuur

Bruto Regionaal Product + + + + + + + +

Toegankelijkheid via de lucht + + + +

Toegankelijkheid via de weg + + + + + + +

Nabijheid zeehaven

Kwaliteit Internetinfrastructuur +

Urbanisatiegraad – –

Specialisatie sector x + + + + + + + +

Kosten van Kapitaal en Arbeid

Gemiddeld maandloon per werknemer – – – – – –

% langdurig werklozen

% bedrijfsbelastingen – – – – – – – –

Kennis

% hoogopgeleiden (HBO/WO) + + + + + + + +

Uitgaven R&D (% Bruto Regionaal Product) +

Aanwezigheid topuniversiteit + + + + +

Ameniteiten en Leefbaarheid

Opstartkosten bedrijf (% BNP) – – – – – –

Hoofdstad + + + + + + + +

Congestie

Nabijheid natuurgebieden

Omvang horeca + + + +

Temperatuur in januari +

NB: Niet-significante en niet-relevante significante verbanden niet weergegeven; x=niet meegenomen in regressie
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Tabel 5.3.2: Uitkomsten regressiemodel voor het aantal greenfield investeringen in Europese regio’s naar sector 

(Diensten, 2003-2010).

Totaal Software 
& ICT

Transport-
diensten

Financiële  
Dienst-

verlening

Zakelijke 
Dienst-

verlening

Marktgrootte en Infrastructuur

Bruto Regionaal Product + + + + +

Toegankelijkheid via de lucht + + + + + + + + +

Toegankelijkheid via de weg + +

Nabijheid haven

Kwaliteit Internetinfrastructuur + + + +

Urbanisatiegraad

Specialisatie sector x + + + + +

Kosten van Kapitaal en Arbeid

Gemiddeld maandloon per werknemer – – – – – – – 

% langdurig werklozen –

% bedrijfsbelastingen – – – – –

Kennis

% hoogopgeleiden (HBO/WO) + + + + + + +

Uitgaven R&D (% Bruto Regionaal Product)

Aanwezigheid topuniversiteit + + +

Ameniteiten en Leefbaarheid

Opstartkosten bedrijf (% BNP) –

Hoofdstad + + + + + + +

Congestie –

Nabijheid natuurgebieden

Omvang horeca + + + + +

Temperatuur in januari – –

NB: Niet-significante en niet-relevante significante verbanden niet weergegeven; x=niet meegenomen in regressie

Tabel 5.4: Belangrijkste motieven om te investeren in een regio naar sector.

Steenkolen, Olie & Gas % Alternatieve Energie %

Nabijheid van markten en klanten 33.3 Groeipotentie markt 39.4

Groeipotentie markt 33.3 Institutionele omgeving 25.8

Aanwezigheid natuurlijke hulpbronnen 26.7 Aanwezigheid natuurlijke hulpbronnen 22.7

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 13.3 Infrastructuur en logistiek 19.7

Institutionele omgeving 13.3 Nabijheid van markten en klanten 15.2

Voedingsmiddelen % Chemische & Petrochemische Industrie %

Nabijheid van markten en klanten 34.8 Nabijheid van markten en klanten 45.6

Groeipotentie markt 27.2 Infrastructuur en logistiek 21.5

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 21.7 Groeipotentie markt 17.7

Kosten arbeid en kapitaal 17.4 Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 17.7

Infrastructuur en logistiek 17.4 Kosten arbeid en kapitaal 17.7

Life Sciences % Machinebouw %

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 36.4 Nabijheid van markten en klanten 44.3

Nabijheid van markten en klanten 30.8 Infrastructuur en logistiek 27.4

Infrastructuur en logistiek 18.2 Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 22.8

Subsidie of acquisitie door IPA 17.8 Groeipotentie markt 23.2

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 17.8 Subsidie of acquisitie door IPA 9.3

Software & IT % Transportdiensten %

Nabijheid van markten en klanten 48.6 Nabijheid van markten en klanten 49.5

Groeipotentie markt 35.1 Infrastructuur en logistiek 38.5

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 27.5 Groeipotentie markt 39.6

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 11.7 Institutionele omgeving 12.5

Institutionele omgeving 10.7 Aanwezigheid cluster of agglomeratie 10.4
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Financiële Dienstverlening % Zakelijke Dienstverlening %

Nabijheid van markten en klanten 47.2 Nabijheid van markten en klanten 49.7

Groeipotentie markt 39.6 Groeipotentie markt 36.8

Institutionele omgeving 21.2 Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 16.3

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 15.3 Institutionele omgeving 12.3

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 16.3 Aanwezigheid cluster of agglomeratie 10.8

Percentages geven een indicatie van de hoeveelheid bedrijven die deze locatiefactoren belangrijk vind. Minimaal aantal observaties is 30 bedrijven.

Analyse vestigingsplaatskeuze multinationale 
ondernemingen naar segment
In de bovenstaande analyses is er gekeken naar in 
welke mate locatiefactoren van belang zijn voor 
het aantrekken van bepaalde functies en sectoren. 
Vaak blijkt echter dat de relatieve belangrijkheid 
van de verscheidene locatiefactoren zowel afhan-
kelijk is van de functie als van de sector waarin de 
investering plaatsvindt. Om goede beleidsaanbeve-

lingen te doen met betrekking tot het aantrekken 
van investeringen is het dus ook van belang om – 
net als bij de concurrentieanalyse – op het niveau 
van segmenten (sectoren*functies) naar de investe-
ringsportefeuille van regio’s te kijken. In de 
onderstaande analyse richten we ons op zeven 
segmenten die zowel interessant zijn voor  
Zuid-Holland om aan te trekken en/of waarin 
Zuid-Holland een sterk concurrentievoordeel heeft. 

Tabel 5.5 Kenmerken van de segmenten die zijn meegenomen in de analyse.

Hoofdkantoren en  
Ondersteunende  
Diensten Transport

Hoofdkantoren Financiële 
en Zakelijke Dienstver-
lening

Hoofdkantoren  
Software & IT

Aantal investeringen in Europa 472 213 500

Aantal investeringen in Zuid-Holland 14 1 6

Aandeel Zuid-Holland in totaal aantal 

investeringen in Europa

3.0% 0.5% 1.2%

Positie Zuid-Holland in Europa op basis 

van totaal aantal investeringen

3 36 15

(Mogelijke) lokalisering investeringen Rotterdam, Den Haag Den Haag, Rotterdam Den Haag, Delft, Leiden

Topregio’s in Europa 1. Warschau

2. Antwerpen

3. Parijs

4. Zuid-Holland

5. Hamburg

6. Frankfurt

1. Londen

2. Dublin

3. Barcelona

4. Amsterdam

5. Genève

1. Londen

2. Dublin

3. Oxford

4. Amsterdam

5. Parijs

Gemiddelde projectgrootte (banen) 23 86 64

Gemiddelde projectgrootte (kapitaal) €4.6 mln €18.8 mln €30.6 mln

Research & Development 
en Ontwerp Life Sciences

Research & Development 
en Ontwerp Software & IT

Aantal investeringen in Europa 319 576

Aantal investeringen in Zuid-Holland 3 0

Aandeel Zuid-Holland in totaal aantal 

investeringen in Europa

0.9% 0.0%

Positie Zuid-Holland in Europa op basis 

van totaal aantal investeringen

24 124

(Mogelijke) lokalisering investeringen Leiden, Delft Delft, Den Haag

Topregio’s in Europa 1. Dublin

2. Oxford

3. Barcelona

4. Galway

5. Budapest

6. Cambridge

1. Dublin

2. Belfast

3. Budapest

4. Kopenhagen

5. Madrid

Gemiddelde projectgrootte (banen) 76 83

Gemiddelde projectgrootte (kapitaal) €23.6 mln €12.4 mln
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Productiefaciliteiten  
Alternatieve Energie 

Productiefaciliteiten 
Chemie

Aantal investeringen in Europa 554 471

Aantal investeringen in Zuid-Holland 5 10

Aandeel Zuid-Holland in totaal aantal 

investeringen in Europa

0.9% 2.1%

Positie Zuid-Holland in Europa op basis 

van totaal aantal investeringen

28 5

(Mogelijke) lokalisering investeringen Rotterdam Rotterdam, Dordrecht

Topregio’s in Europa 1. Sevilla

2. Bari

3. Porto

4. Inverness

5. Toledo

6. Turijn

1. Antwerpen

2. Barcelona

3. Maagdenburg

4. Lyon

5. Zuid-Holland

6. Dortmund

7. Frankfurt

8. Köln

Gemiddelde projectgrootte (banen) 108 48

Deze segmenten zijn: (1) hoofdkantoren en 
ondersteunende diensten in de transportdiensten, 
(2) hoofdkantoren in de financiële en zakelijke 
dienstverlening, (3) Hoofdkantoren in Software  
& IT, (4) Research & Development en ontwerp in  
de life sciences, (5) Research & Development en 
ontwerp in Software & IT, (6) productiefaciliteiten 
in de alternatieve energie en (7) productiefaciliteiten 
in de chemische en petrochemische industrie en 
maken integraal onderdeel uit van de Economische 
Agenda. De kenmerken van deze segmenten zijn 
weergegeven in Tabel 5.5. Waar Zuid-Holland 
relatief veel investeringen binnenhaalt in het 
eerste (hoofdkantoren en ondersteunende diensten 
in de transportsector) en het laatste segment 
(productiefaciliteiten chemische en petrochemische 
industrie), behoort Zuid-Holland voor de overige 
segmenten nog niet tot de topregio’s van Europa 
(zie ook de ranglijsten in deel 1 van deze studie en 
Figuren 5.2-5.7). In deze paragraaf zullen we verder 
ingaan op de locatiefactoren die van belang zijn 
om deze segmenten aan te trekken.  
In de hierop volgende sectie (5.4) zullen we kijken 
naar welke locatiefactoren verbeterd moeten 
worden en welke beleidsinstrumenten gebruikt 
kunnen worden om in de toekomst (nog) meer 
investeringen in deze segmenten aan te trekken.

Tabellen 5.6-5.12 geven de belangrijkste locatie-
factoren en motieven weer voor de zeven segmenten. 
Voor hoofdkantoren en ondersteunende diensten 
in de transportsector (Tabel 5.6) zijn marktomvang 
(nabijheid van markten en klanten) en infrastruc-
tuur het belangrijkste, gevolgd door het opleidings-
niveau van de beroepsbevolking en kosten van 
arbeid en kapitaal. Hierbij moet vermeld worden 
dat in de econometrische modellen geen significant 
verband werd gevonden tussen de kwaliteit van de 
infrastructuur en het percentage hoogopgeleiden 
enerzijds en hoofdkantoren en ondersteunende 
diensten in de transportsector anderzijds. Het feit 
dat we geen significante verbanden vinden kan in 
dit geval echter ook verklaard worden door de 
geringe hoeveelheid investeringen dat in dit 
segment plaatsvinden. 
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Figuur 5.2: Investeringsnetwerk Hoofdkantoren en Ondersteunende Diensten in Transportsector.

Figuur 5.3: Investeringsnetwerk Hoofdkantoren in de Financiële en Zakelijke Dienstverlening.
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Figuur 5.4: Investeringsnetwerk Research & Development en Ontwerp in de Life Sciences.

Figuur 5.5: Investeringsnetwerk Research & Development en Ontwerp in Software & IT.
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Figuur 5.6: Investeringsnetwerk Productie Alternatieve Energie.

Figuur 5.7: Investeringsnetwerk Productie Chemie en Petrochemie.
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Tabel 5.6: Belangrijkste motieven Hoofdkantoren en Ondersteunende Diensten in Transportsector.

Belangrijkste locatiefactoren op basis van  
econometrische analyses

Relatie met aantal investeringen in dit segment

Bruto Regionaal Product + +

Specialisatie sector + +

% Bedrijfsbelastingen – 

Gemiddeld loon werknemer –

Aanwezigheid topuniversiteit + +

Motief % Ondernemingen die op basis van dit motief  
uiteindelijke locatiekeuze hebben gemaakt

Nabijheid van markten en klanten 44.4%

Infrastructuur en logistiek 38.9%

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 25.0%

Kosten arbeid en kapitaal 22.2%

Groeipotentie markt 19.4%

Institutionele omgeving 13.9%

IT infrastructuur 11.1%

Aantrekkelijkheid leefomgeving 11.1%

Belastingvoordelen 11.1%

Taalkennis 11.1%

 

Tabel 5.7: Belangrijkste motieven Hoofdkantoren in de Financiële en Zakelijke Dienstverlening.

Belangrijkste locatiefactoren op basis van  
econometrische analyses

Relatie met aantal investeringen in dit segment

Toegankelijkheid lucht + +

% Bedrijfsbelastingen – –

% Hoogopgeleiden + +

Omvang horecasector + +

Motief % Ondernemingen die op basis van dit motief  
uiteindelijke locatiekeuze hebben gemaakt

Nabijheid van markten en klanten 29.5%

Groeipotentie markt 27.9%

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 22.9%

Institutionele omgeving 21.3%

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 21.3%

Infrastructuur en logistiek 14.8%

Subsidie of acquisitie door IPA 11.5%

Aantrekkelijkheid leefomgeving 11.5%

Belastingvoordelen 8.2%

Taalkennis 4.9%

De motieven voor vestigingsplaatskeuze van 
hoofdkantoren in de financiële en zakelijke 
dienstverlening zijn meer divers in de zin dat  
er niet een specifiek motief als belangrijkste 
uitspringt (Tabel 5.7). Wel spelen net als bij  
de transportdiensten ook hier nabijheid van 
(toekomstige) klanten en de beschikbaarheid  
van hoog opgeleide arbeidskrachten een belang-
rijke rol in de locatiekeuze van ondernemingen.  
Uit de kwalitatieve data blijkt dat regulering 
(institutionele omgeving), aantrekkelijkheid van 

leefomgeving en belastingvoordelen voor zowel 
investeringen in hoofdkantoren en ondersteunende 
diensten in de transportsector als voor investeringen 
in hoofdkantoren in de financiële en zakelijke 
diensten van secundair belang zijn. Voor hoofd-
kantoren in de Software & IT sector (Tabel 5.8) zien 
we een vergelijkbaar patroon: markttoegang en  
de beschikbaarheid van hoogopgeleide arbeids-
krachten zijn voor het aantrekken van investeringen 
in dit segment het belangrijkste.
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Tabel 5.8: Belangrijkste motieven locatiekeuze Hoofdkantoren in Software & IT.

Belangrijkste locatiefactoren op basis van  
econometrische analyses

Relatie met aantal investeringen in dit segment

Bruto Regionaal Product +

Toegankelijkheid lucht + +

% Bedrijfsbelastingen – –

% Hoogopgeleiden + +

Aanwezigheid topuniversiteit + 

Omvang horecasector + +

Motief % Ondernemingen die op basis van dit motief  
uiteindelijke locatiekeuze hebben gemaakt

Nabijheid van markten en klanten 43.9%

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 35.6%

Institutionele omgeving 16.7%

Groeipotentie markt 15.9%

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 12.1%

Infrastructuur en logistiek 10.6%

Subsidie of acquisitie door IPA 10.6%

Taalkennis 9.8%

IT infrastructuur 7.6%

Innoverend vermogen regio 6.8%

Tabel 5.9: Belangrijkste motieven locatiekeuze Research & Development en Ontwerp in de Life Sciences.

Belangrijkste locatiefactoren op basis van econometrische 
analyses

Relatie met aantal investeringen in dit segment

Toegankelijkheid lucht + +

% Bedrijfsbelastingen – –

% Hoogopgeleiden + +

Uitgaven Research & Development (% Bruto Regionaal Product) + +

Aanwezigheid topuniversiteit + +

Omvang horecasector + 

Motief % Ondernemingen die op basis van dit motief uiteindelijke 
locatiekeuze hebben gemaakt

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 33.3%

Subsidie of acquisitie door IPA 23.8%

Aanwezigheid universiteit of onderzoeksinstelling 21.4%

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 21.4%

Nabijheid van markten en klanten 21.4%

Institutionele omgeving 14.3%

Innoverend vermogen regio 14.3%

Groeipotentie markt 11.9%

Belastingvoordelen 9.5%

Aanwezigheid bedrijventerrein 7.1%

Voor Research & Development en ontwerp in de 
life sciences (Tabel 5.9) speelt marktomvang een 
minder belangrijke rol en zijn juist de aanwezige 
technologische kennis het belangrijkste. Dit is  
niet verwonderlijk gezien dit type investeringen 
vaak als pure strategic asset-seeking DBI wordt 
beschouwd. Bedrijven kiezen hier voor clusters 

met topuniversiteiten, kennisinstellingen en een 
zeer hoogopgeleide beroepsbevolking. De beschik-
baarheid van hoogopgeleide arbeidskrachten is 
ook van groot belang voor investeringen in 
Research & Development en ontwerp in Software  
& IT (Tabel 5.10): 77.0% van de ondernemingen 
geeft aan dit mee te hebben genomen in hun 
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overweging om in een specifieke regio te investe-
ren. Er kan echter gesteld worden dat binnen de 
context van investeringen in Research & Develop-
ment en ontwerp niet alleen een hoog opgeleid 
arbeidspotentieel van doorslaggevend belang is in 
de locatiekeuze van multinationale ondernemin-
gen, maar ook de aanwezigheid van incubatoren 
en de sterkte van public-private partnerships. Voor 
Research & Development en ontwerp in zowel de 

life sciences als Software & IT blijkt uit de kwalita-
tieve data dat – in tegenstelling tot de andere 
segmenten – subsidies en andere financiële 
voordelen van belang kunnen zijn voor het 
aantrekken van Research & Development en 
ontwerp in de life sciences en Software & IT.  
Een verklaring hiervoor is evenwel dat overheden 
vaak alles uit de kast halen om dergelijke kennis-
intensieve bedrijven naar hun regio te halen.

Tabel 5.10: Belangrijkste motieven locatiekeuze Research & Development en Ontwerp in Software & IT.

Belangrijkste locatiefactoren op basis van  
 econometrische analyses

Relatie met aantal investeringen in dit segment

Bruto Regionaal Product +

Gemiddeld loon werknemer –

% Bedrijfsbelastingen – –

% Hoogopgeleiden + +

Opstartkosten bedrijf (% BNP) –

Omvang horecasector + +

Motief % Ondernemingen die op basis van dit motief  
uiteindelijke locatiekeuze hebben gemaakt

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 77.0%

Nabijheid van markten en klanten 24.4%

Aanwezigheid universiteit of onderzoeksinstelling 20.7%

Subsidie of acquisitie door IPA 18.5%

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 14.1%

Innoverend vermogen regio 11.1%

Infrastructuur en logistiek 11.1%

Institutionele omgeving 10.4%

Groeipotentie markt 8.9%

Kosten arbeid en kapitaal 7.4%

Tabel 5.11: Belangrijkste locatiefactoren en motieven voor Productie Alternatieve Energie.

Belangrijkste locatiefactoren op basis van  
econometrische analyses

Relatie met aantal investeringen in dit segment

Bruto Regionaal Product +

Gemiddeld loon werknemer –

Aanwezigheid topuniversiteit + +

Opstartkosten bedrijf (% BNP) –

Omvang horecasector +

Motief % Ondernemingen die op basis van dit motief  
uiteindelijke locatiekeuze hebben gemaakt

Groeipotentie markt 35.9%

Aanwezigheid natuurlijke hulpbronnen 28.2%

Infrastructuur en logistiek 20.5%

Institutionele omgeving 17.9%

Aanwezigheid toeleveranciers 12.8%

Nabijheid van markten en klanten 12.8%

Subsidie of acquisitie door IPA 7.7%

Kosten arbeid en kapitaal 7.7%

Aanwezigheid bedrijventerrein 5.1%

Belastingvoordelen 5.1%
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Tabel 5.12: Belangrijkste locatiefactoren en motieven voor Productie Chemie en Petrochemie.

Belangrijkste locatiefactoren op basis van  
econometrische analyses

Relatie met aantal investeringen in dit segment

Bruto Regionaal Product + +

Toegankelijkheid via de Weg + +

Urbanisatiegraad – –

Specialisatie sector + +

Gemiddeld loon werknemer –

Aanwezigheid topuniversiteit +

Motief % Ondernemingen die op basis van dit motief  
 uiteindelijke locatiekeuze hebben gemaakt

Nabijheid van markten en klanten 46.1%

Groeipotentie markt 31.3%

Infrastructuur en logistiek 20.9%

Kosten arbeid en kapitaal 13.4%

Aanwezigheid natuurlijke hulpbronnen 11.9%

Aanwezigheid cluster of agglomeratie 10.4%

Institutionele omgeving 10.4%

Subsidie of acquisitie door IPA 10.4%

Aanwezigheid toeleveranciers 6.0%

Beschikbaarheid hoogopgeleide arbeidskrachten 4.5%

Voor het aantrekken van productiefaciliteiten in de 
alternatieve energie zijn de groeipotenties, 
infrastructuur en instituties belangrijk (Tabel 5.11). 
Bovendien is ook de aanwezigheid van natuurlijke 
hulpbronnen en toeleveranciers voor het verkrij-
gen van dit soort investeringen van doorslagge-
vende rol. Het is in deze tabel opvallend dat de 
resultaten van de econometrische en de kwalita-
tieve analyses niet geheel op elkaar aansluiten. 
Enerzijds kan dit verklaard worden door de zeer 
specifieke locatiefactoren die voor het aantrekken 
van deze investeringen een rol spelen. Anderzijds 
is er ook sprake van een grote mate van heteroge-
niteit binnen dit segment: de locatiedeterminanten 
voor biobased fuels (alle investeringen in produc-
tiefaciliteiten in de alternatieve energie die 
Zuid-Holland binnekomen vallen in deze categorie) 
zijn naar alle waarschijnlijk anders dan de locatie-
determinanten voor windenergie. Voor productie-
faciliteiten in de chemische en petrochemische 
industrie (Tabel 5.12) zijn markttoegang, infrastruc-
tuur en groeipotentie van de markt het belang-
rijkst en spelen daarnaast de aanwezigheid van  
een cluster en de aanwezigheid van natuurlijke 
hulpbronnen ook nog een rol van betekenis. 
Gezien de kosten van land en de milieuvoor-
schriften, heeft dit segment wel de neiging zich 
buiten grote steden te vestigen. 

5.4.  Locatiefactoren, beleids-
instrumenten en benchmarking

Naast de bepaling van de aan te trekken sectoren, 
functies of segmenten en het verkrijgen van 
inzicht in de relevante locatiefactoren is het ook 
belangrijk om naar de mogelijke inzet van beleids-
instrumenten waarmee een significante invloed  
op voornoemde locatiefactoren kan worden 
uitgeoefend te kijken. Bij het verbinden van 
locatiefactoren met beleidsinstrumenten is het 
allereerst van belang om te onderkennen dat niet 
alle locatiefactoren even goed beïnvloedbaar zijn 
via beleid. Men kan hier niet alleen denken aan de 
klimatologische omstandigheden en marktgrootte, 
maar ook aan de bestaande concentratie van 
(gespecialiseerde) economische activiteiten, die 
belangrijk kunnen zijn voor het aantrekken van 
nieuwe investeringen. Bovendien spelen beleids-
maatregelen op verschillende geografische schaal-
niveaus een rol en moet men rekening houden met 
het feit dat de effectiviteit van de verscheidene 
beleidsinstrumenten niet alleen afhankelijk is van 
de beleidsmaatregelen van de eigen regio, maar 
ook van die van concurrerende regio’s. Daarnaast 
kunnen beleidsinstrumenten verschillen in hun 
mate van economische en maatschappelijke 
wensbaarheid. Globerman en Chen (2010) onder-
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scheiden in dit opzicht twee typen beleid die 
gevoerd kunnen worden om meer DBI binnen  
te halen:

1.  Beleid dat als doel heeft de economische, 
institutionele en fysieke omgeving te verbeteren. 
Men kan hier niet alleen denken aan investerin-
gen in hoger onderwijs, infrastructuur, openbaar 
vervoer, leefomgeving, voorzieningen en publieke 
diensten, maar ook aan maatregelen die de 
institutionele kwaliteit verbeteren (minder 
bureaucratie, corruptie, etc.) en macro-economisch 
beleid dat economische groei met een lage inflatie 
stimuleert. Dergelijke maatregelen hebben niet 
alleen een positief effect op DBI, maar ook op 
economische groei in het algemeen; en 

2.  Beleid dat als doel heeft specifieke bedrijven aan 
te trekken. Men kan hier denken aan het geven 
van belastingvoordelen en subsidies evenals aan 
het vergemakkelijken van toegang in termen van 
het aantal procedures dat doorlopen moet 
worden bij het opstarten van een bedrijf. 
Daarnaast kunnen Investment Promotion 
Agencies (IPA’s) een actieve rol spelen door het 
promoten van de regio en het begeleiden van 
investeerders bij het zoeken naar een geschikte 
locatie, arbeidskrachten en financiering. Regio-
nale IPA’s kunnen ook van belang zijn doordat 
multinationale ondernemingen vaak wel bekend 
zijn met het nationale vestigingsklimaat, maar 
niet goed bekend zijn met de kenmerken van 
verscheidene regio’s binnen een land.

De eerste groep beleidsinstrumenten heeft als 
algemeen doel om productiviteit en economische 
groei te bevorderen en staan beter bekend als 
“framework policies”. Waar macro-economisch 
beleid en beleid met betrekking tot institutionele 
kwaliteit vooral op nationaal niveau beïnvloed 
kunnen worden, kan de provincie samen met 
lokale overheden wel via investeringen in hoger 
onderwijs, infrastructuur, openbaar vervoer, 
leefomgeving, voorzieningen en publieke diensten 
invloed uitoefenen op de aantrekkelijkheid van  
de eigen regio. Uit bovenstaande analyses komt 
bijvoorbeeld naar voren dat de beschikbaarheid 
van hoogopgeleide werknemers een belangrijke 
factor is in de uiteindelijke locatiekeuze van 
multinationale ondernemingen. Om haar concur-
rentiepositie te verbeteren zou Zuid-Holland dus 
kunnen denken aan ontwikkeling van campussen 

of gespecialiseerde onderwijsprogramma’s die 
aansluiten op kennisintensieve activiteiten in de 
regio.

Voor wat betreft de tweede groep beleidsmaat-
regelen kan de regio vooral proberen via lokale 
belastingen, subsidies en IPA’s internationale 
bedrijvigheid aan te trekken. Deze beleidsinstru-
menten zijn echter meer controversieel. Zo is het 
niet geheel duidelijk of de kosten van de belasting-
voordelen en subsidies opwegen tegen de opbreng-
sten van het binnenhalen van DBI, zeker wanneer 
het type functie of activiteit dat aangetrokken 
wordt niet aansluit bij de economische structuur 
van de regio en effecten op innovatie of werkgele-
genheid hierdoor beperkt zijn. Bovendien is de 
kans groter dat buitenlandse bedrijvigheid die 
moeilijk in de regio kan worden ingebed (bijvoor-
beeld via lokale arbeidsmarkten of input-output 
relaties) op den duur zal verdwijnen of verhuizen 
uit de regio. Tevens kunnen algemene belasting-
verlagingen leiden tot een verlaging van overheids-
uitgaven aan infrastructuur en onderwijs, wat 
vervolgens een negatief effect kan hebben op de 
aantrekkelijkheid van een regio voor buitenlandse 
investeerders. Ten slotte kunnen concurrentie-
voordelen die behaald worden door het verlagen 
van belastingen of aanbieden van subsidies vrij 
snel teniet gedaan worden doordat andere regio’s  
deze beleidsmaatregel vrij gemakkelijk kunnen 
kopiëren. Verbeteringen in de economische, 
institutionele en fysieke omgeving zijn in dit 
opzicht minder gemakkelijk door andere regio’s  
te dupliceren. 

Benchmarking en beleidsmaatregelen.
Wanneer we kijken naar het beleid wat het beste 
gevoerd kan worden om in de toekomst meer 
buitenlandse greenfield investeringen in de 
gewenste segmenten aan te trekken, moet eerst 
gekeken worden naar hoe Zuid-Holland zich 
verhoudt ten opzichte van haar concurrenten  
met betrekking tot de relevante locatiefactoren. 
Figuren 5.8-5.14 tonen de aantrekkelijkheid van 
Zuid-Holland ten opzichte van haar concurrenten 
(in termen van z-waarden) voor de zeven segmen-
ten die behandeld zijn in de vorige secties.

Figuur 5.8 toont de benchmark voor hoofdkantoren 
en ondersteunende diensten in de transportsector. 
In dit segment haalt Zuid-Holland relatief veel 
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investeringen binnen. Overigens moet wel vermeld 
worden dat deze investeringsstromen relatief veel 
ondersteunende diensten en weinig hoofdkantoor-
functies betreft. Dit in tegenstelling tot regio’s als 
Hamburg en Londen die relatief veel hoofdkanto-
ren van containerbedrijven en terminal operators 
weten aan te trekken (Van den Bosch et al., 2011). 

Wanneer we kijken naar de locatiefactoren, scoort 
de provincie goed ten opzichte van concurrerende 
regio’s met betrekking tot marktomvang en de 
aanwezigheid van een transportcluster; wel zijn  
in Zuid-Holland loonkosten en bedrijfsbelastingen 
relatief hoog. In vergelijking met de andere 
topregio’s op het gebied van investeringen in 
hoofdkantoren en ondersteunende diensten in  
de transportsector is vooral de marktomvang van 
Zuid-Holland relatief klein. Hier geldt dat de 
provinciale beleidsinstrumenten om de positie  
van Zuid-Holland in internationale investeringsnet-
werken verder te verbeteren relatief beperkt zijn. 
Marktomvang is moeilijk te vergroten; wel zou op 
basis van de motieven van multinationals om in 
een bepaalde regio te investeren (Tabel 5.7) ingezet 
kunnen worden op verdere verbetering van de 
infrastructuur en logistiek, alhoewel Zuid-Holland 
hier niet slechter op scoort ten opzichte van haar 
concurrenten en andere topregio’s. Bij gerichte 
acquisitie door IPA’s zou men de kwaliteit van het 
arbeidsaanbod alsmede de aanwezigheid van een 
transportcluster in de regio Rotterdam als unique 
selling point kunnen gebruiken. Gegeven dat de 
meeste van deze multinationale ondernemingen 

neerstrijken in de regio Rotterdam, zouden 
investeringen in kennis en innovatieve projecten 
gerelateerd aan transport en logistiek (bijvoorbeeld 
de Maritieme Campus) in deze regio de positie van 
de provincie verder kunnen versterken. Juist voor 
het aantrekken van hoofdkantoren van container-
bedrijven en terminal operators en om als ‘world 
maritime city’ erkend te worden kan dit van 
eminent belang zijn (Van den Bosch et al., 2011).

Figuur 5.9 toont de benchmark voor hoofdkanto-
ren in de financiële en zakelijke dienstverlening. 
Met betrekking tot vestigingsplaats voor hoofdkan-
toren in de financiële en zakelijke dienstverlening 
vervult Zuid-Holland een ondergeschikte rol en 
blijft in termen van aantal inkomende investerin-
gen ver achter bij topregio’s zoals de regio’s rond 
Londen en Dublin en Noord-Holland. Topregio’s 
scoren aanzienlijk hoger dan Zuid-Holland op 
opleidingsniveau van de beroepsbevolking, 
kwaliteit leefomgeving en bedrijfsbelastingen;  
wel is Zuid-Holland vergeleken met topregio’s en 
concurrenten zeer goed bereikbaar via de lucht. 
Ook moet niet vergeten worden dat de regio 
Noord-Holland met haar financiële cluster veel van 
dergelijke investeringen naar zich toe zal trekken. 
Gegeven dat Zuid-Holland op het moment niet  
heel veel investeringen in dit segment weet aan  
te trekken, rijst de vraag of expliciet op het 
aantrekken van dit segment ingezet moet worden. 
Wanneer de provincie zich toch wil richten op het 
aantrekken van investeringen in dit segment,  
kan men zich het beste richten op die financiële  

Figuur 5.8: Benchmark Hoofdkantoren en Ondersteunende Diensten in Transportsector.
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en zakelijke dienstverleners die verbonden zijn  
met de andere clusters in de regio en die goed 
aansluiten op de Zuid-Hollandse arbeidsmarkt  
in termen van skills. Men kan hier bijvoorbeeld 
denken hoofdkantoren van maritieme verzeke-
raars en adviesbureaus. Zo behoort Rotterdam  
in het wereldnetwerk van kennisintensieve 
maritieme dienstverlening al tot de absolute  
top (Jacobs et al., 2011). 

Figuur 5.10 toont de benchmark voor hoofdkantoren 
in de Software & IT. Zuid-Holland kan gezien 
worden als een subtopper met betrekking tot het 
aantrekken van hoofdkantoren in de Software  
& IT en blijft in termen van aantal inkomende 

investeringen ook in dit segment achter bij 
topregio’s zoals Londen en Dublin. Ook met  
betrekking tot dit segment zal het moeilijk  
worden aansluiting te vinden met de Europese top: 
topregio’s scoren aanzienlijk hoger dan Zuid-Holland 
op het gebied van opleidingsniveau van de beroeps-
bevolking, marktomvang en kwaliteit van de 
leefomgeving. Voor dit segment is dan ook het 
devies om geen IPA’s en subsidies in te zetten om 
dergelijke activiteiten aan te trekken. Wanneer de 
provincie zich toch wil richten op het aantrekken 
van investeringen in dit segment, kan men zich 
het beste richten op die financiële en zakelijke 
dienstverleners die verbonden zijn met de andere 
clusters in de regio.

Figuur 5.9: Benchmark Hoofdkantoren in Financiële en Zakelijke Dienstverlening.

Figuur 5.10: Benchmark Hoofdkantoren in Software & IT.
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Figuur 5.11 toont de benchmark voor Research  
& Development en Ontwerp in de life sciences. 
Vergeleken met andere Europese regio’s die ook 
inzetten op life sciences haalt Zuid-Holland relatief 
weinig investeringen binnen.10 Dit is opvallend, 
gezien de life science cluster in het noorden van  
de provincie Zuid-Holland wel als topsector en 
speerpunt van de regionale economie beschouwd 
wordt. Uit de benchmark komt naar voren dat het 
achterblijven van het aantal investeringen in 
Research & Development faciliteiten in de life 
sciences veelal ligt aan de beperkte hoeveelheid 
investeringen in Research & Development en de 
aantrekkelijkheid van de leefomgeving. Mocht 
Zuid-Holland haar concurrentiepositie willen 
vesterken, dan kan op het verbeteren van  
deze locatiefactoren ingezet kunnen worden.  
De leefomgeving is echter van secundair belang;  
op basis van de motieven van bedrijven om in een 
bepaalde regio te investeren zou men zich vooral 
moeten richten op innoverend vermogen van de 
regio, verdere ontwikkeling van toponderzoeks-
scholen en onderwijsprogramma’s op het gebied 
van de life sciences. Men kan hier denken aan  
een versterking van incubator programma’s, een 
versterking van de campus in Leiden en een 
versterking van het organiserend vermogen 
binnen het Medical Delta initiatief. Men kan zich 
het beste richten op de regio Leiden, aangezien 
hier bijna alle buitenlandse bedrijvigheid neer-
strijkt. Op basis van diezelfde motieven zou het 

verstrekken van subsidies ook een mogelijke optie 
zijn om meer bedrijvigheid binnen te halen, maar 
gezien Zuid-Holland slechts een beperkt concur-
rentievoordeel heeft in dit segment, is de kans dat 
bedrijven op den duur verdwijnen een stuk groter 
dan bijvoorbeeld het geval zou zijn in de chemi-
sche industrie of transportsector. Een positieve 
noot hier is wel dat er relatief veel skill-related 
employment voor deze sector aanwezig is in 
Zuid-Holland (zie ook het deelonderzoek van 
Neffke). Voor het aantrekken van Research & 
Development faciliteiten in de life sciences zal 
naar verwachting beleid dat als doel heeft de 
economische, institutionele en fysieke omgeving  
te verbeteren een groter effect sorteren. 

Figuur 5.12 toont de benchmark voor Research  
& Development en Ontwerp in de Software & IT. 
Ook in dit segment haalt Zuid-Holland relatief 
weinig investeringen binnen. Aan de ene kant kan 
dit verklaard worden doordat de meeste Research 
& Development in deze sector aan de Amerikaanse 
westkust (San Francisco en Seattle) en in Zuidoost 
Azië plaatsvindt en Europa überhaupt weinig 
investeringen in dit segment ontvangt. Aan de 
andere kant is het vestiginsplaatsklimaat van 
Zuid-Holland voor dit type investeringen ook  
niet ideaal. In de figuur valt meteen op dat Zuid-
Holland achterblijft bij de topregio’s en haar 
concurrenten in termen van loonkosten, opstart-
kosten en de aantrekkelijkheid van de leefomge-

10  Dit is exclusief fusies en overnames. Het life science cluster in Leiden trekt in dit opzicht meer investeringen aan.

Figuur 5.11: Benchmark Research & Development en Ontwerp Life Sciences.
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ving, gemeten via de omvang van de horecasector. 
Ondanks het feit dat de provincie relatief weinig 
beleidsinstrumenten heeft om de kosten van 
arbeid en het opstarten van een onderneming te 
verlagen, kan men wel gebruik maken van de IPA’s 
om multinationale ondernemingen die in Zuid-
Holland een vestiging willen opzetten intensiever 
te begeleiden. Daarnaast geldt voor investeringen 
in Research & Development en ontwerp in Soft-
ware & IT hetzelfde als voor de investeringen in 
Research & Development en ontwerp in de life 
sciences: subsidies zijn voor multinationale 
ondernemingen een relatief belangrijke attractie-
factor, maar de effectiviteit van dit beleidsinstru-
ment voor het aantrekken van investeringen naar 
Zuid-Holland kan in twijfel getrokken worden 
gezien de afwezigheid van daadwerkelijke concur-
rentievoordelen, waardoor de kans dat bedrijven 
uiteindelijk uit de regio verdwijnen relatief groot 
is. Wel moet vermeld worden dat in een aantal 
regio’s in Zuid-Holland (Rotterdam, Leiden en Den 
Haag en Delft) voor deze sector veel skill-related 
employment aanwezig is. Bovendien trekt Zuid-
Holland wel relatief veel hoofdkantoren en Sales & 
Marketingkantoren in de Software & IT aan (fDi 
Markets, 2011), hetgeen mogelijk zijn weerslag zal 
hebben op het aantrekken van andere functies in 
deze sector. Met name Den Haag, met haar grote 
telematica sector, kan hierin een belangrijke rol 
gaan spelen. 

Figuur 5.13 toont de benchmark voor productie-
faciliteiten in de alternatieve energie. Ook hier 

komt naar voren dat Zuid-Holland slecht scoort 
met betrekking tot loonkosten, opstartkosten en 
leefomgeving. Wel moet vermeld worden dat de 
investeringen die Zuid-Holland in dit segment 
aantrekt vooral gerelateerd zijn aan biobrand-
stoffen (productiefaciliteiten van bedrijven zoals 
Spaanse Abengoa en het Finse Neste Oil), hetgeen 
weer hele andere locatiewensen heeft dan andere 
alternatieve vormen van energie zoals waterkracht-
centrales, windmolenparken en nucleaire energie-
centrales. Daarom loopt de vergelijking met enkele 
topregio’s, zoals de regio’s rond Toledo en Turijn, 
enigszins mank. Zuid-Holland haalt daarentegen 
wel meer investeringen binnen in dit segment dan 
de meeste andere grote havens in Noordwest 
Europa, waaronder Amsterdam, Antwerpen, 
Bremen en Hamburg. Alleen de regio rond de 
Franse haven Le Havre loopt in dit opzicht op 
Zuid-Holland voor. Gezien dit segment naar 
verwachting de komende jaren flink zal groeien 
(gegeven de geleidelijke overgang van fossiele naar 
niet-fossiele brandstoffen), zou Zuid-Holland zich 
expliciet kunnen richten op het binnenhalen van 
dit type investeringen. Daarnaast moet bij de 
verdere ontwikkeling van het haven industrieel 
complex (bijvoorbeeld met de ontwikkeling van 
infrastructuur) rekening gehouden moeten worden 
met de komst van nieuwe goederenstromen. 
Gezien het hier ook om gemiddeld gezien vrij 
grote investeringen gaat (in termen van kapitaal  
en werkgelegenheid) zou ook de IPA’s een actieve 
rol kunnen spelen in de acquisitie van deze 
economische activiteiten.

Figuur 5.12: Benchmark Research & Development en Ontwerp in de Software & IT.
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Met betrekking tot productiefaciliteiten in de 
chemische en petrochemische industrie (Figuur 
5.14), waarin Zuid-Holland relatief veel buitenland-
se investeringen aantrekt (inclusief grote investe-
ringen van multinationals zoals Exxon Mobile, 
E.ON en Gaz de France) scoort de regio goed ten 
opzichte van zowel topregio’s als concurrerende 
regio’s op de relevante locatiefactoren. Zo is 
Zuid-Holland in vergelijking met de topregio’s 
even goed toegankelijk via weg en spoorweg, heeft 
zij relatief veel hoogopgeleide arbeidskrachten, 
grote marktomvang en een topuniversiteit  
(behorende tot beste 50 in Europa). Zuid-Holland 
kan op deze aspecten ook goed meekomen met  
de andere regio’s die ook veel investeringen in 
productiefaciliteiten in de chemische en petroche-
mische industrie ontvangen. Wel is in vergelijking 
met haar concurrenten en andere topregio’s 
Zuid-Holland relatief verstedelijkt en zijn de 
loonkosten hoog, hetgeen een negatieve impact 
heeft op investeringen in productiefaciliteiten in 
de chemische en petrochemische industrie. Tevens 
heeft Zuid-Holland zich niet in hoge mate gespecia-
liseerd in de chemische en petrochemische 
industrie. Het is echter moeilijk om als regionale 
overheid invloed uit te oefenen op deze locatie-
factoren. Gegeven het concurrentievoordeel van 
Zuid-Holland en de motieven van bedrijven bij het 
kiezen van de uiteindelijke locatie, zou de provincie 
wel via het verstrekken va subsidies of gerichte 
acquisitie door West Holland Foreign Investment 
Agency of Rotterdam Investment Agency dergelijke 
productiefaciliteiten proberen binnen te halen. 

Accommodatie van de petrochemische en chemische 
productiefaciliteiten kan door mogelijke milieu-
verontreiniging en de beperkte hoeveelheid 
niet-stedelijk gebied echter wel een probleem 
opleveren, hoewel de Rotterdamse haven (waar de 
meeste van deze investeringen neerstrijken) nog 
voldoende capaciteit biedt, mede door de aanleg 
van de Tweede Maasvlakte. Verdere verbetering 
van de haveninfrastructuur in termen van pijp-
leidingen en waterwegen is wel van belang.  
Wel moet rekening gehouden worden met het  
feit dat de niet-fossiele brandstoffen een steeds 
grotere rol gaan spelen en de groei van met name 
de petrochemische industrie zal afnemen.

5.5. Samenvatting en beperkingen

In dit onderdeel is gekeken naar de locatiefactoren 
op basis waarvan multinationale ondernemingen 
hun vestigingsplaatskeuze maken in relatie tot 
beleid. De meest prangende vraag die hier beant-
woord moest worden was welke beleidsinstrumen-
ten ingezet kunnen worden om in de toekomst meer 
buitenlandse investeringen aan te trekken. Hierbij is 
een strategie gevolgd, waarbij achtereenvolgens 
gekeken is naar (1) het type sectoren en activiteiten 
dat aangetrokken gewenst te worden, (2) de locatie-
factoren in het vestigingsklimaat die een aantoon-
bare, wezenlijke impuls geven aan het aantrekken 
van de gewenste buitenlandse investeringen en (3) 
de beleidsinstrumenten waarmee ook daadwerkelijk 
de gewenste, significante invloed op voornoemde 

Figuur 5.13: Benchmark Productiefaciliteiten Alternatieve Energie.
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locatiefactoren kan worden uitgeoefend.
Uit de analyses kwam naar voren dat de relevante 
locatiefactoren en mate waarin beleidsinstrumen-
ten ingezet worden verschillen per segment. Waar 
relatief veel gedaan kan worden om meer Research 
& Development faciliteiten aan te trekken, zijn de 
mogelijkheden om meer productiefaciliteiten voor 
de chemische en petrochemische industrie aan te 
trekken relatief beperkt. Tevens kwam naar voren 
dat beleid dat als doel heeft de economische, 
institutionele en fysieke omgeving te verbeteren 
op langere termijn waarschijnlijk een groter effect 
sorteert dan beleid dat via subsidies of belasting-
kortingen als doel heeft specifieke bedrijven aan te 
trekken. Wanneer men wel subsidies wil inzetten 
voor het aantrekken van bedrijvigheid, kan men 
zich het beste richten op die segmenten voor wie 
subsidies een belangrijke attractiefactor zijn. Uit 
de analyse kwam naar voren dat dit met name de 
Research & Development-gerelateerde segmenten 
zijn. Tabel 5.13 toont per segment een beknopt 
overzicht van de mogelijke beleidsmaatregelen die 
door de provincie Zuid-Holland genomen kunnen 
worden om in de toekomst meer DBI binnen te 
halen. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
investeringen in de leefomgeving vooral een 
indirect effect hebben op het aantrekken van 
investeringen door hun aantrekkingskracht op 
hoogopgeleiden. Daarnaast is de kolom m.b.t. 
begeleiding door IPA vooral gerelateerd aan 
opstart kosten van ondernemingen, terwijl gerichte 
promotie door IPA vooral gebaseerd is op bestaande 
concurrentievoordelen van de provincie Zuid- 

Holland. Voor verdere uitleg wordt verwezen naar 
paragraaf 5.4. Zoals iedere onderzoeksmethode 
heeft de hierboven gepresenteerde aanpak ook 
haar beperkingen. Allereerst zijn we beperkt door 
de afbakening van functies en sectoren in de fDi 
Markets database alsmede de restrictie dat de 
functies, sectoren en segmenten een minimum 
omvang dienen te hebben om geschikt te zijn  
voor econometrische analyse. Hierdoor kan het 
voorkomen dat bepaalde functies, sectoren en 
segmenten soms breder gedefinieerd zijn dan 
gewenst. Wel is geprobeerd door combinatie van 
econometrische analyse en het gebruik van 
kwalitatieve data een zo accuraat mogelijk beeld 
neer te zetten van locatiebeslissingen van multi-
nationale ondernemingen voor die segmenten die 
relevant zijn voor de Zuid-Hollandse economie.

Daarnaast geven de resultaten de situatie in de 
periode 2003-2011 weer en is het onderzoek 
retrospectief. Ondanks het feit dat de relatieve 
aantrekkelijkheid van regio’s maar langzaam 
verandert, kunnen we niet geheel uitsluiten  
dat de huidige economische crisis tot grote 
verschuivingen heeft geleid. Dit moet bij de 
interpretatie van de gepresenteerde bevindingen  
in ogenschouw worden genomen. Bovendien  
is hier expliciet gekeken naar greenfield investe-
ringen en zijn bedrijfsovernames buiten beschou-
wing gelaten. Wel moet hierbij vermeld worden 
dat overheden relatief weinig invloed kunnen 
uitoefenen op het aantrekken van investeringen 
via bedrijfs overnames.

Figuur 5.14: Benchmark Productiefaciliteiten Chemische en Petrochemische Industrie.

< inhoudsopgave



765. Locatiefactoren, buitenlandse investeringen en regionaal beleid 

Tabel 5.13 Beleidsmaatregelen per segment.

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

A4 Hoofdkantoren & Ondersteunende Diensten – Transportdiensten x x x xx

A7 Hoofdkantoren – Software & IT x x x

A910 Hoofdkantoren – Financiële en Zakelijke Dienstverlening x x x

D5 Research & Development en Ontwerp – Life Sciences xx x x x x

D7 Research & Development en Ontwerp – Software & IT xx x x xx

F2 Productiefaciliteiten – Alternatieve Energie xx xx x

F8 Productiefaciliteiten – Chemie en Petrochemie xx xx

xx = zeer goed toepasbaar; x=toepasbaar

1. Investeringen in infrastructuur en bereikbaarheid (weg, spoor, lucht, pijpleidingen, bedrijventerreinen)

2. Investeringen in hoger onderwijs en kennisinstituten (campussen, etc.) 

3. Investeringen in leefomgeving

4. Subsidies en belastingkortingen

5. Begeleiding door Investment Promotion Agency

6. Gerichte promotie door Investment Promotion Agency
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Bedrijven, instituties en organisaties die deel 
uitmaken van regionale economieën (local buzz), 
worden meer en meer beïnvloed door commerciële 
exploitatie en kennis verwerving uit verafgelegen 
plaatsen (global pipelines). In plaats van de 
aan houdende focus op regio’s als geïsoleerde 
entiteiten, moeten regio’s gezien worden als  
onderdelen van een mondiale netwerkeconomie. 

Multinaltionale ondernemingen zijn geneigd zich 
te vestigen in die regio’s waar al veel bedrijvigheid 
is of waar al veel andere bedrijven uit de eigen 
sector gevestigd zijn vanwege ruimtelijk-economi-
sche externe schaalvoordelen. Deze hangen veelal 
samen met de aanwezigheid van een grote en 
gespecialiseerde arbeidsmarkt, nabijheid van 
toeleveranciers en klanten en betere mogelijk-
heden om kennis en informatie uit te wisselen  
via spin-offs, creatieve samenwerkingsverbanden, 
contacten tussen ondernemers en via de arbeids-
mobiliteit van hoogopgeleiden.

Met deze achtergrond richt het onderzoek zich op 
de netwerkrelaties tussen lokale en internationale 
kapitaalstromen en de relatieve betekenis van 
Zuid-Holland hierbinnen. 

Onderzoeksvraag 1. 

Wat is de relatieve positie van de regio 
Zuid-Holland binnen het internationale  
netwerk van greenfield DBI? 
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de 
volgende subvragen:

a)  Wat is de sterkte van Zuid-Holland in het  
netwerk van binnenkomende investeringen?

 ■ Een groot deel van de ‘binnenkomende’ investe-
ringen, die Europese regio’s ontvangen uit 
Europa en de rest van de wereld in de periode 

2003-2011, gaat naar grote stedelijke regio’s zoals 
Inner London, Île-de-France (Parijs), Southern 
and Eastern (Dublin) en Comunidad de Madrid. 
De regio Noord-Holland neemt de 12de plaats in, 
terwijl de regio Zuid-Holland op de 26ste plaats 
staat van 267 Europese regio’s. In termen van 
aantrekkelijkheid voor investeringen (prestige) 
kunnen Noord-Holland en Zuid-Holland  
beschouwd worden als een secundair type regio. 
Niet alle regio’s in Europa moeten op alle 
locatiefactoren met elkaar vergeleken moeten 
– alleen indien ze daadwerkelijk met elkaar 
concurreren op dezelfde markten. Zuid-Holland 
moet dan vooral met andere secundaire regio’s 
vergeleken worden. 

 ■ Zuid-Holland blijkt belangrijker voor mondiale 
investeerders dan voor Europese investeerders. 
Dit is opmerkelijk omdat veel studies laten zien 
dat investeringen uit de rest van Europa tot voor 
kort belangrijker waren. De mondialisering zet 
steeds sterker door. Het merendeel van haar 
investeringen is afkomstig uit landen buiten 
Europa. Een groot deel van deze investeringen 
werd ontvangen uit de Verenigde Staten, op 
afstand gevolgd door China, Japan, Maleisië, 
Canada en India. 

b)  Wat is de sterkte van Zuid-Holland in het  
netwerk van uitgaande investeringen?

 ■ De regio’s met de meeste ‘uitgaande’ investerin-
gen van Europese regio’s naar andere Europese 
regio’s of bestemmingen buiten Europa, zijn 
weer Inner London en Île-de-France (Parijs), op 
afstand gevolgd door Stockholm, Oberbayern 
(München), Noord-Holland (Amsterdam) en 
Keulen. Interessant is dat de gezamenlijk positie 
van Noord- en Zuid-Holland sterk verbetert,  
zoals je ook Keulen en Düsseldorf bij elkaar  
zou kunnen rekenen omdat zij directe buren  
in een policentrische setting zijn.

6. Conclusies en beleidsaanbevelingen
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 ■ In termen van hoofdkwartiermacht zien we  
dat Zuid-Holland de 11de positie inneemt.  
Zij is daarom ongeveer twee keer sterker als 
investerende provincie dan als aantrekkelijke 
bestemming voor investeringen. Shell is de 
belangrijkste investeerder in het buitenland.

 ■ Zuid-Holland investeert veel in economisch 
krachtige landen buiten Europa en veel minder 
in Europese regio’s. In deze optiek is Zuid-Holland 
een echte mondiale speler. Haar primaire 
investeringsbestemmingen zijn de Verenigde 
Staten, China, India, Turkije, Maleisië, Rusland, 
Singapore en Australië. Behalve de Verenigde 
Staten is het duidelijk dat de focus van Zuid-
Holland ook op het Oosten ligt en niet langer 
alleen op het Westen.

c)  Wat is de functionele en geografische  
structuur van het Europese regionale  
netwerk?

 ■ Als we kijken naar de totale investeringen tussen 
Europese regio’s dan zien we dat Inner London 
en Île-de-France (Parijs) de Europese investerings-
arena domineren. Southern and Eastern (Dublin), 
Catalonië (Barcelona), Praha (Praag), Comunidad 
de Madrid, Noord-Holland (Amsterdam) en 
Oberbayern (München) en Düsseldorf hebben 
een secundaire rol. De sterkste verbindingen 
bestaan tussen Inner London, Île-de-France en de 
andere primaire regio’s. Deze hub-knooppunten 
hebben niet alleen de sterkste investerings-
verbindingen maar ook de hoogste diversiteit 
aan verbindingen 

 ■ Noordwest-Europa domineert duidelijk de 
Europese investeringszone, terwijl Zuidoost-
Europa veel zwakker blijkt te zijn. Inner London 
en Île-de-France investeren het meest in elkaar, 
gevolgd door investeringen tussen Inner London 
en Southern and Eastern (Dublin) en investerin-
gen tussen Inner London en Île-de-France (Parijs) 
en Comunidad de Madrid. Zuid-Holland valt 
duidelijk buiten deze centrale investeringsas, 
maar het valt wel in Noordwest-Europa. 

d)  Hoe verhoudt Zuid-Holland zich tot andere 
belangrijke regio’s bij het aantrekken van 
investeringen in de loop der tijd?

 ■ De trend van binnenkomende investeringen 
tussen 2003 en 2011 voor enkele belangrijke 
Europese regio’s is een algemene stijging van 
investeringen, startend bij de periode van 

instorting van de IT-bubbel rond het begin van 
de eeuw en oplopend naar de welvaartspiek rond 
2007-2008. Hierna is het effect van de huidige 
financiële crisis op investeringen duidelijk te 
zien. Men kan de sterkte van Inner London en 
Île-de-France (Parijs) in het aantrekken van 
investeringen zien, waarbij andere regio’s met 
gemak worden overschaduwd. De havengebieden 
van Zuid-Holland, de provincie Antwerpen en 
Hamburg trekken veel minder aan dan de andere 
topregio’s en er is geen aanwijzing voor sterke 
groei. 

 ■ In termen van uitgaande investeringen domine-
ren Inner London en Île-de-France (Parijs) nog 
sterker de andere Europese regio’s. Maar zoals 
blijkt uit de neergang tussen 2008 en 2011, is 
Île-de-France (Parijs) gevoeliger voor schomme-
lingen van de mondiale economische cyclus dan 
Inner London. Zuid-Holland is bijvoorbeeld twee 
plaatsen opgeklommen in de recessieperiode. 
Ook Düsseldorf is 15 plaatsen gestegen en 
Noord-Holland 4 plaatsen. Regio’s die gezakt zijn 
zijn onder andere Lisboa (Lissabon) en Catalonië 
(Barcelona). De Noord-West Europese regio’s zijn 
stabieler gebleven (qua rangverschuiving) dan de 
Zuid- en Oost Europese regio’s.

Onderzoeksvraag 2.

Wat is de relatieve positie van Zuid-Holland 
binnen verschillende sectoren en bedrijfs-
functies?
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de 
volgende subvragen:

a)  Wat zijn de belangrijkste industriële  
sectoren van Zuid-Holland?

 ■ In termen van binnenkomende investeringen 
per sector neemt Zuid-Holland een sterke positie 
in de sector Kolen, Olie en Gas (5de) in, gevolgd 
door de Chemische en Petrochemische Industrie 
(6de), Transport (8ste), Alternatieve Energie (17de), 
Voedselindustrie (21ste) en Software & IT-diensten 
(23ste). 

 ■ De sector Kolen, Olie en Gas bevindt zich naast 
Zuid-Holland, in de regio Rijn Ruhr en de 
Vlaamse Ruit, verschillende regio’s in het 
Verenigd Koninkrijk en in enkele Oost-Europese 
regio’s. De sector Chemische en Petrochemische 
Industrie bevindt zich in het gebied dat gevormd 
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wordt door de provincie Antwerpen, Düsseldorf, 
Darmstadt (Frankfurt) en Zuid-Holland, Sachsen-
Anhalt (Maagdenburg en Halle) en Keulen 
(Cologne). Als we kijken naar de sector Transport 
zien we dat de Europese top aangevoerd wordt 
door de provincie Antwerpen, Mazowiecki 
(Warschau), Catalonië (Barcelona), Île-de-France 
(Parijs), Hamburg, Kozep-Magyarorszag (Boeda-
pest), Comunidad de Madrid en Zuid-Holland. 
Belangrijker is dat de meest intensieve Transport 
kernen zich bevinden in het gebied Randstad-Rijn 
Ruhr-Vlaamse Ruit. Opmerkelijk is dat de sector 
Biotechnologie wordt aangevoerd door Southern 
and Eastern (Dublin) en Catalonië (Barcelona). De 
positie van Dublin blijkt sterk conjunctuurgevoe-
lig; de regio heeft recentelijk sterk aan aantrek-
kingskracht ingeboet. Sterke biotech-clusters 
worden gevonden in het gebied tussen Zwitser-
land, Lyon en Frankfurt; het gebied tussen de 
Randstad, Rijn Ruhr en de Vlaamse Ruit; en 
verscheidene regio’s in het Verenigd Koninkrijk. 
Zowel Noord-Holland als Zuid-Holland nemen in 
dit netwerk geen sterke positie in.

b)  Wat zijn de belangrijkste bedrijfsfuncties van 
Zuid-Holland?

 ■ Zuid-Hollands sterkste functies in termen  
van aantrekkingskracht voor greenfield DBI is 
Logistiek (9de), gevolgd door Sales & Marketing 
(25ste) en Hoofdkantoren (27ste). Zij neemt in de 
andere functies (bijvoorbeeld Research & 
Development) geen sterke positie in. Kijken we 
naar de rangorde van de regio’s in de sector 
Logistiek (tabel 3.7) dan blijken Catalonië 
(Barcelona), Île-de-France (Parijs), de provincie 
Antwerpen en Kozep-Magyarorszag (Boedapest) 
bovenaan te staan. Zuid-Holland en Noord- Holland 
in deze sector een hoge positie in te nemen.

Onderzoeksvraag 3.

Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste 
concurrenten van de provincie Zuid-Holland?
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de 
volgende subvragen:

a)  Wat zijn de algemene concurrenten binnen 
het totale greenfield DBI-netwerk?

 ■ Bij het aantrekken van de totale directe buiten-
landse greenfield investeringen ondervindt 

Zuid-Holland vooral concurrentie van Lyon, Köln 
en Düsseldorf. 

b)  Wat zijn de specifieke concurrenten binnen 
de voor Zuid-Holland belangrijkste  
greenfield DBI-netwerksegmenten?

 ■ Zuid-Holland ondervindt bij het aantrekken van 
investeringen in Research & Development de 
meeste concurrentie van Paris, Oxford, Warschau 
en de Ierse NUTS-2 gebieden. Voor directe 
buitenlandse greenfield investeringen in de 
procesindustrie en grondstofwinning, concur-
reert de provincie met Antwerpen en Le Havre. 
Met andere woorden, het speelveld voor investe-
ringen in kennisintensieve Research & Develop-
ment is anders en kleiner dan het speelveld voor 
investeringen in kapitaalintensieve industrie. 

 ■ Regionale concurrentie is breder voor sectoren 
met een lage toegevoegde waarde (het grootste 
speelveld) en specifieker voor sectoren met een 
hoge toegevoegde waarde (klein speelveld). 

 ■ In termen van bedrijfsfuncties vertaalt dit zich 
evenzo in meer brede concurrentie bij laagwaar-
dige functies en specifieke concurrentie bij 
hoogwaardige functies. Een verklaring hiervoor 
is dat laagwaardige sectoren (bijv. laag-technolo-
gische industrie en grondstofwinning) en functies 
(bijv. productiefaciliteiten en logistiek) minder 
specifieke locatie-eisen hebben en daardoor meer 
locaties hebben die aan deze eisen tegemoet  
kunnen komen. Daarom geldt dat hoe meer een 
regio gespecialiseerd is in hoogwaardige sectoren 
en functies, hoe minder zij hinder ondervindt 
van territoriale concurrentie.

 ■ Slechts een beperkt aantal regio’s (bijvoorbeeld 
Londen en Parijs) fungeren als hub-steden voor 
het aantrekken van hoogwaardige greenfield 
DBI. Zuid-Holland behoort (nog) niet tot deze 
topregio’s. De belangrijkste concurrenten van 
Zuid-Holland met betrekking tot het aantrekken 
van investeringen verschillen echter wel per 
marktsegment (d.w.z. sector x functie x geografi-
sche oorsprong). Met andere woorden, elk 
speelveld heeft andere spelers. 

 ■ De relaties tussen regio’s hoeven niet per definitie 
competitief te zijn, maar kunnen juist ook 
complementair zijn. Echter, regio’s die op elkaar 
lijken in termen van inkomen per hoofd, toeganke-
lijkheid, dichtheid, kosten van kapitaal en arbeid 
en opleidingsniveau van de bevolking concurreren 
meer met elkaar. Geografie speelt een belangrijke 
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rol in de zin dat regio’s die dicht bij elkaar liggen 
of van hetzelfde land onderdeel uitmaken gemid-
deld genomen meer met elkaar concurreren dan 
regio’s die ver weg van elkaar liggen. Er is echter 
een aantal regio’s die dicht in de buurt liggen  
(< 500 km) en op onderdelen zeer complementair 
zijn aan Zuid-Holland, zoals Noord-Holland, Utrecht 
en Noord-Brabant. Andere regio’s zijn meer rurale 
regio’s, zoals Friesland, Groningen en Drenthe die 
relatief weinig investeringen ontvangen.

Onderzoeksvraag 4.

Wat voor soort investeringen zijn aantrekke-
lijk voor Zuid-Holland om aan te trekken  
en welke locatiefactoren zijn belangrijk en 
moeten verbeterd worden om dergelijke  
investeringen aan te trekken? 

Onderzocht is welke investeringen aantrekkelijk 
zijn om aan te trekken gezien de huidige concur-
rentievoordelen van Zuid-Holland en de aantrekke-
lijkheid voor de Zuid-Hollandse economie. Met 
betrekking tot de huidige concurrentievoordelen is 
gekeken naar absolute en relatieve overrepresen-
tatie van deze investeringen in Zuid-Holland, of 
deze een speerpunt vormen in de economische 
agenda van de provincie en of deze investeringen 
goed zijn ingebed in de regio in termen van de 
aanwezige skill-related employment (zie het 
onderzoek van Neffke). Bij de aantrekkelijkheid 
van de investeringen is gekeken naar: de hoog-
waardigheid en kennisintensiteit van de investe-
ring, de groei potentie en de gemiddelde grootte 
van de investering. Daarnaast is rekening gehouden 
met het potentieel effect van de investering op de 
regionale economie, waarbij investeringen die 
potentieel een positief effect hebben op de kwalita-
tieve arbeidsvraag, innovatie en technologieover-
dracht als meest wenselijk worden gezien. 

De meest aantrekkelijke investeringen voor 
Zuid-Holland zijn investeringen in de volgende 
zeven segmenten (Een segment is hier een bepaalde 
functie van een sector): Hoofdkantoren – Transport; 
Hoofdkantoren - Financiële en Zakelijke Dienstver-
lening; Research & Development – Life Sciences; 
Research & Development – Software & IT; Productie 
- Alternatieve Energie; Productie - Chemische en 
Petrochemische industrie; en Hoofdkantoren – IT. 

 ■ In het segment Hoofdkantoren – Transport 
haalt Zuid-Holland relatief veel investeringen 
binnen. Voor dit segment is de belangrijkste 
beleids interventie gericht op promotie van  
de regionale concurrentievoordelen van Zuid-
Holland. Dit kan gedaan worden door voor dit 
segment de strategieën voor marketing en 
promotie van concurrerende regio’s, bijv. Praag, 
Inner London, Brussel en Düsseldorf, te bestude-
ren. Verder zouden verbetering van de fysieke 
infrastructuur en interregionale verbindingen 
(bijv. wegen, spoorwegen, vliegvelden, leidingen; 
op clusters georiënteerde bedrijvenparken; 
instituten voor hoger onderwijs in aan transport 
gerelateerde onderwerpen; en kwaliteit van de 
stedelijke omgeving) nodig zijn om de sterkte 
van Zuid-Holland in dit segment te verbeteren. 

 ■ Met betrekking tot vestigingsplaats voor hoofd-
kantoren in de Financiële en Zakelijke Dienst-
verlening vervult Zuid-Holland een perifere rol 
en blijft in termen van aantal inkomende 
investeringen ver achter bij topregio’s zoals 
Londen, Dublin en Amsterdam. Aangetoond is 
dat voor dit segment de belangrijkste beleids-
interventies verbetering van de fysieke infra-
structuur (bijv. wegen, spoorwegen, vliegvelden), 
bedrijvenparken, instituten voor hoger onder-
wijs, en kwaliteit van de stedelijke omgeving 
zijn. Dit kan gedaan worden door voor dit 
segment de concurrerende regio’s bijv. Keulen  
en Andalusië (Sevilla), te bestuderen. 

 ■ Voor het segment Research & Development-Life 
Sciences is aangetoond dat de belangrijkste 
beleidsinterventie de verbetering van instituten 
voor hoger onderwijs is. Investeringen in de 
ontwikkeling van private en publieke kennis en 
innovatie van deze industrie zijn van wezenlijk 
belang voor het verbeteren van de internationale 
concurrentiepositie. Dit wordt gevolgd door 
verbetering van de stedelijke omgeving, sub-
sidies en belastingverlaging, het faciliteren van 
startende bedrijven en marketing en promotie 
van de regio. Dit kan o.a. gedaan worden door  
de concurrerende regio’s van dit segment te 
bestuderen, bijv. Dublin en Barcelona, maar ook 
door naar de wensen van de Research & Develop-
ment-Life Sciences clusters in Zuid-Holland te 
vragen. 

 ■ Voor Research & Development – Software & IT 
is aangetoond dat voor dit segment de belang-
rijkste beleidsinterventies de verbetering van 
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faciliteiten voor hoger onderwijs en het facilite-
ren van startende bedrijven zijn. Dit wordt 
gevolgd door verbetering van de stedelijke 
omgeving, subsidies en belastingvoordelen. 
Nadere bestudering van de concurrerende regio’s 
als Parijs en Dublin is aan te bevelen. 

 ■ Het segment Productie -Alternatieve Energie is 
vooral gerelateerd aan biobrandstoffen, hetgeen 
weer andere locatiewensen heeft dan andere 
alternatieve vormen van energie bijv. water-
krachtcentrales, windmolenparken en nucleaire 
energiecentrales. Dit moet gezien worden als een 
complementaire ontwikkeling van de huidige 
steenkool, olie en gas industrie. Niet als een 
vervanging daarvan. Zuid-Holland haalt meer 
investeringen binnen in dit segment dan de 
meeste andere grote havens in Noordwest 
Europa, (zoals Amsterdam, Antwerpen, Bremen 
en Hamburg). Alleen Le Havre loopt in dit 
opzicht op Zuid-Holland voor. De verwachting is 
dat dit segment de komende jaren flink zal 
groeien (gegeven de geleidelijke overgang van 
fossiele naar niet-fossiele brandstoffen). Zuid-
Holland kan zich expliciet richten op het 
binnenhalen van dit type investeringen. 

 ■ Met betrekking tot het Productie - Chemische 
en Petrochemische Industrie segment, waarin 
Zuid-Holland relatief veel buitenlandse investerin-
gen aantrekt, scoort de regio goed ten opzichte 
van zowel topregio’s als concurrerende regio’s op 
de relevante locatiefactoren. Zo is Zuid-Holland in 
vergelijking met haar concurrenten zeer toegan-
kelijk via weg en spoorweg, heeft zij relatief veel 
hoogopgeleide arbeidskrachten, grote markt  
omvang en een topuniversiteit (behorende tot de 
beste 50 in Europa). Zuid-Holland kan op deze 
aspecten ook goed meekomen met de andere 
regio’s die ook veel investeringen in productie-
faciliteiten in de chemische en petrochemische 
industrie ontvangen. Wel is in vergelijking met 
haar concurrenten en andere topregio’s Zuid-
Holland relatief verstedelijkt en zijn de loon-
kosten hoog, hetgeen een negatieve impact heeft 
op investeringen in productiefaciliteiten in de 
chemische en petrochemische industrie. Het is 
echter moeilijk om als regionale overheid invloed 
uit te oefenen op deze locatiefactoren. Gegeven 
het concurrentievoordeel van Zuid-Holland zou  
de provincie wel middels acquisitie door het WFIA 
of RIA dergelijke productiefaciliteiten kunnen 
proberen binnen te halen. 

De benoemde segmenten sluiten sterk aan bij de 
economische sterktes van de regio en hebben het 
potentieel goed te worden ingebed in de economi-
sche structuur. Maar voor sommige investeringen 
concurreert de regio met nabij gelegen regio’s, 
zoals Noord-Holland en Utrecht. Het is aan te 
bevelen de Randstad complementair aan elkaar te 
ontwikkelen in de vorm van een policentrisch 
ontwikkelingsmodel (de afzonderlijke steden in  
de regio ontwikkelen naar gespecialiseerde, 
complementaire en elkaar ondersteunende 
economische functies). Policentrische regio’s lijken 
een concurrentievoordeel te hebben boven meer 
monocentrische regio’s en behouden een hogere 
mate van veerkracht. Hoewel de Randstad nog niet 
als een geïntegreerde regio functioneert, lijkt het 
potentieel te bestaan om specifieke economische 
functies op een hoger bestuursniveau dan het 
niveau van de individuele subregio’s te organise-
ren, speciaal wanneer het gaat om het organiseren 
van functies tussen de vier grotere steden. Een 
policentrisch regionale aanpak zou gericht moeten 
zijn op meer regionale coördinatie en samenwer-
king. De regio Amsterdam vervult hierin een 
belangrijke rol vanwege de centrale positie die de 
regio heeft binnen verscheidene economische 
netwerken. Daarom wordt aanbevolen dat wat 
betreft het versterken van de positie van Neder-
land binnen de mondiale economie de primaire 
focus geplaatst wordt op het verbeteren van de 
internationale relaties van Amsterdam, het 
verstevigen van haar directe regionale netwerk 
(Noord-Holland) en de verbetering van de samen-
werking tussen Noord-Holland, Zuid-Holland en de 
andere Nederlandse regio’s.

De analyse van concurrentiefactoren van de zeven 
segmenten levert belangrijke conclusies op. Ten 
eerste dat ieder segment weliswaar andere concur-
renten kent, maar dat enkele beslissende locatie-
factoren steeds terugkeren. Naast marktbereik en 
agglomeratie is een hoog opgeleide of deskundig 
en geschoolde beroepsbevolking een vereiste voor 
alle investeerders. Meer kennisintensieve segmen-
ten vereisen ook meer kennisintensieve voorzie-
ningen, zoals een top-universiteit en Research & 
Development-uitgaven. Verder kwam naar voren 
dat de meer hoogwaardige segmenten ook veel 
waarde hechten aan de nabijheid van een (interna-

tionale) luchthaven en aan amenities (voorzieningen 
als theaters, horeca, etc.). Deze bevindingen geven 
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een specifiek inzicht in locatiefactoren die van 
belang zijn voor de kansrijke segmenten. Een 
verdieping en verdere bestudering van de concur-
renten kan leiden tot een veel meer gefocuste 
acquisitiestrategie. Uit de analyse blijkt dat hoewel 
enkele van de meest belangrijke factoren, zoals 
agglomeratie omvang en Research & Development-
intensiteit, moeilijk direct te beïnvloeden zijn, de 
overige factoren wel goed passen in een ontwikke-
lingsstrategie naar een kennisintensieve regio en 
ook in een gerichte investeringsagenda kunnen 
passen. Zuid-Holland heeft geen slechte kaarten op 
de meeste van deze factoren. 

Beargumenteerd wordt in de studie ook dat een 
grotere complementariteit tussen de Zuid- en 
Noord-Hollandse steden zal resulteren in een 
vergroot attractief stedelijke gebied dat beter in 
staat is de concurrentie met andere stedelijke 
regio’s aan te gaan. Het kan de benodigde economi-
sche massa met agglomeratievoordelen vergroten. 
Hoewel vrijwel alle buitenlandse investeringen 
aansluiten bij de bestaande sterktes en geografi-
sche concentraties van de regionale clusters, 
blijven acquisitie van buitenlandse investeerders 
en een investeringsagenda van locatiefactoren, 
maatwerk. Er is dan ook constante kennis nodig 
over nieuwe ontwikkelingen bij investeerders en 
bij concurrenten, vooral in de onderscheiden 
segmenten. Een monitoringssysteem en gerichte 
feedback van investeerders is hiervoor een vereiste 
input. De belangrijkste aanbeveling is tenslotte om 
tot een investeringsagenda te komen (of in ieder 
geval een aandachtsagenda) op basis van de 
uitkomsten in locatiefactoren. 
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Categorie Sectoren

Kennisintensieve procesindustrieën en extractie Alternatieve Energie

Chemische en Petrochemische Industrie

Steenkolen, Olie en Gas

Mineralen

Laag-Technologische Industrie Consumentenartikelen

Dranken

Hout

Keramiek en Glas

Metalen

Papier en verpakkingsmaterialen

Plastic

Rubber

Textiel

Voedingsmiddelen en Tabak

Midden-Technologische Industrie Automotive Components

Automotive OEM

Bouwmaterialen

Machinebouw

Motoren & Turbines

Non-Automotive Transport OEM

Hoog-Technologische Industrie Biotechnologie

Consumentenelektronica

Electronische Componenten

Farmaceutische industrie

Kantoormachines

Luchtvaart

Medische apparatenindustrie

Semiconductoren

Transportdiensten Transport

Opslag

Software & IT Communicatie

Software & IT

Financiële dienstverlening Financiële dienstverlening

Zakelijke dienstverlening Adviesbureaus

Onroerend Goed

Persoonlijke dienstverlening Hotels & Toerisme

Recreatie & Entertainment 

Zorg

Bijlage 4: 
Concurrentie en complementariteit tussen Zuid-Holland en Europese regio’s

 
Bijlage 4A: Taxanomie van investeringen naar sector
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Bijlage 4B: Taxanomie van investeringen naar functie

Category Functies

Hoofdkantoren Hoofdkantoren

Kantoren Kantoren

Research & Development Ontwerp en Testfaciliteiten

Onderzoek en Ontwikkeling 

Sales & Marketing Detailhandel

Sales, Marketing en Ondersteuning

Productiefaciliteiten Electriciteit

Extractie

Constructie

Productie

Recycling

Ondersteunende diensten IT en Internet Infrastructuur*

Klantenservice

Onderhoud

Opleiding en training

Shared Services Centra

Technische Ondersteuning

Logistiek Logistiek

* Wordt in enkele analyses als aparte categorie beschouwd

Bijlage 4C: Belangrijkste concurrenten van Zuid-Holland naar sector

Investeringen in Kennisintensieve Procesindustrie  
en Grondstofwinning

Investeringen in Hoog-Technologische Industrie

Regio Belangrijkste Stad Overlap Regio Belangrijkste Stad Overlap

Haut-Normandie Le Havre 0.674 Ile-de-France Paris 0.708

Antwerpen Antwerpen 0.643 Lombardia Milano 0.700

Düsseldorf Düsseldorf 0.595 Közép-Magyarország Budapest 0.699

Highlands and Islands Inverness 0.581 Inner London London 0.672

Rhône-Alpes Lyon 0.579 Hertfordshire Luton 0.653

Sachsen-Anhalt Magdenburg 0.554 Darmstadt Frankfurt 0.572

Śląskie Katowice 0.552 Bayern München 0.557

Köln Köln 0.531 Noord-Brabant Eindhoven 0.548

Valencia Valencia 0.527 Limburg (NL) Maastricht 0.529

Mazowiecki Warschau 0.521 South and Eastern (IE) Dublin 0.528

Investeringen in Transportdiensten Investeringen in Financiële en Zakelijke Diensten

Regio Belangrijkste Stad Overlap Regio Belangrijkste Stad Overlap

Praha Praha 0.623 Northern Ireland Belfast 0.722

Inner London Londen 0.580 West Midlands Birmingham 0.714

Brussel Brussel 0.565 South Western Scotland Glasgow 0.672

Düsseldorf Düsseldorf 0.545 Köln Köln 0.640

Noord-Holland Amsterdam 0.534 Andalucia Sevilla 0.636

Közép-Magyarország Budapest 0.530 Tyne and Wear Newcastle 0.633

Rhône-Alpes Lyon 0.530 Greater Manchester Manchester 0.611

Hamburg Hamburg 0.527 Lazio Roma 0.591

Zuid-Finland Helsinki 0.500 Attiki Athína 0.579

Darmstadt Frankfurt 0.497 Eastern Scotland Edinburgh 0.565

NB: In de schattingen voor de sectoren zijn Sales & Marketingkantoren niet meegenomen
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Bijlage 4D: Belangrijkste concurrenten van Zuid-Holland naar functie

Investeringen in Hoofdkantoren Investeringen in Productiefaciliteiten

Regio Belangrijkste Stad Overlap Regio Belangrijkste Stad Overlap

South Western Scotland Glasgow 0.625 Rhône-Alpes Lyon 0.715

Ile-de-France Paris 0.612 Köln Köln 0.709

Comunidad de Madrid Madrid 0.600 Düsseldorf Düsseldorf 0.701

Eastern Scotland Edinburgh 0.571 Valencia Valencia 0.700

Praha Antwerpen 0.561 Haut-Normandie Le Havre 0.627

Hovedstaden Kopenhagen 0.560 Antwerpen Antwerpen 0.580

Düsseldorf Düsseldorf 0.552 Sachsen-Anhalt Magdenburg 0.575

Rhône-Alpes Lyon 0.530 Dolnoslaskie Wroclaw 0.570

Hampshire Southampton 0.510 Pas-de-Calais Calais 0.569

Zürich Zürich 0.501 Zapadne Slovensko Nitra 0.564

Investeringen in Research & Development Investeringen in Logistiek

Regio Belangrijkste Stad Overlap Regio Belangrijkste Stad Overlap

Ile-de-France Paris 0.722 Düsseldorf Düsseldorf 0.633

Oxfordshire Oxford 0.652 Inner London London 0.591

Mazowiecki Warschau 0.630 Praha Praha 0.529

Midlands and Western (IE) Galway 0.613 Limburg Maastricht 0.513

Acquitaine Bordeaux 0.593 Köln Köln 0.512

South and Eastern (IE) Dublin 0.582 Lombardia Milano 0.505

Lombardia Milano 0.526 Ile-de-France Paris 0.502

Jihozápad Plzen 0.519 Noord-Holland Amsterdam 0.496

Rheinhessen-Pfalz Ludwigshafen 0.519 Aragon Zaragoza 0.495

Wien Wenen 0.481 Noord-Brabant Eindhoven 0.490

Bijlage 4E: Regressiemodel voor mate van concurrentie tussen regio’s in Europa

Model 1
Ln(Cji)

Model 2
Ln(Cji)

Regionaal Niveau

Verschil marktgrootte -0.00 (.007) -0.00 (.007)

Verschil inkomen per hoofd -0.08 (.018)** -0.08 (.018)**

Verschil toegankelijkheid lucht -0.26 (.020)** -0.26 (.020)**

Verschil toegankelijkheid weg -0.05 (.007)** -0.05 (.007)**

Verschil urbanisatiegraad -0.03 (.005)** -0.03 (.005)**

Verschil uurloon -0.09 (.021)** -0.09 (.021)**

Verschil Research & Development uitvagen -0.42 (.385) -0.38 (.386)

Verschil aandeel hoogopgeleiden -0.25 (.052)** -0.24 (.053)**

Verschil rijkdom grondstoffen  0.60 (.710)  0.58 (.701)

Fysieke afstand (km) -0.07 (.007)** -0.05 (.007)**

Land niveau

Verschil werkgeverslasten  0.00 (.086)

Verschil bedrijfsbelastingen  -0.05 (.077)

Gelokaliseerd in ander land -0.07 (.013)**

Waarnemingen 59780 59780

‘Importer’ dummies YES YES

‘Exporter’ dummies YES YES

R-squared 0.67 0.67

Root MSE 0.72 0.72

**p<0.01, *p<0.05, robuuste standaardfouten tussen haakjes
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Functie Onderdeel van de  
Economische Agenda 

van Zuid-Holland 
(J/N)

Meer dan 1% van het 
aantal investeringen 
in Europa gaat naar 
Zuid-Holland (J/N)

Relatieve  
Overrepresentatie  

in Zuid-Holland  
(LQ > 1, J/N)

A. Hoofdkantoren J N J

B. Kantoren N N N

C. Sales & Marketing N J J

D. Research & Development J N N

E. Logistiek J J J

F. Productie N N N

G. IT & Internet Infrastructuur N N N

Sector Onderdeel van de  
Economische Agenda 

van Zuid-Holland 
(J/N)

Meer dan 1% van het 
aantal investeringen 
in Europa gaat naar 
Zuid-Holland (J/N)

Relatieve  
Overrepresentatie  

in Zuid-Holland  
(LQ > 1, J/N)

Inbedding in Economie 
(Strenght of  

Opportunity in Neffke  
deelonderzoek)

1. Steenkolen, Olie en Gas J J J J

2. Alternatieve Energie J J J J

3. Voedingsmiddelen N J J J

4.  Chemische en Petro chemische Industrie J J J J

5. Life Sciences J N N J

6. Machinebouw N N N N

7. Software & IT J N J J

8. Transportdiensten J J J J

9. Financiële dienstverlening J N N J

10. Zakelijke dienstverlening N N N J

Segment Onderdeel van de  
Economische Agenda 

van Zuid-Holland 
(J/N)

Meer dan 1% van het 
aantal investeringen 
in Europa gaat naar 
Zuid-Holland (J/N)

Relatieve  
Overrepresentatie  

in Zuid-Holland  
(LQ > 1, J/N)

Inbedding in Economie 
(Strenght of  

Opportunity in Neffke  
deelonderzoek)

A4 Hoofdkantoren & Ondersteunende 
Diensten – Transportdiensten

J J J J

A7 Hoofdkantoren – Software & IT J J J J

A910 Hoofdkantoren – Financiële en  
Zakelijke Dienstverlening

J N N J

D5 Research & Development en  
Ontwerp – Life Sciences

J N J J

D7 Research & Development en  
Ontwerp – Software & IT

J N N J

F2 Productiefaciliteiten – Alternatieve 
Energie

J N* J J

F8 Productiefaciliteiten – Chemie en 
Petrochemie

J J J J

■ concurrentievoordeel  ■ gemiddeld  ■ geen concurrentievoordeel; 

Belangrijkste criteria zijn relatieve en absolute overrepresentatie

Bijlage 5: 
Locatiefactoren, buitenlandse investeringen en regionaal beleid 

Bijlage 5A: Concurrentiekracht Zuid-Holland m.b.t. functies, sectoren en segmenten
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Bijlage 5B: Evaluatie van aantrekkelijkheid van functies, sectoren en segmenten 

Functie Hoogwaardige  
Functie volgens  

NFIA (J/N)

Meer dan Gemiddelde 
Groei in Jaarlijks  

Aantal Investeringen 
2003-11 (J/N)

Gemiddeld Aantal  
Banen per Project

Gemiddelde  
Kapitaalinvestering 

 per Project (mln)

A. Hoofdkantoren J J 84 25

B. Kantoren N J 22 11

C. Verkoop & Marketing N J 13 4

D. R&D J N 88 26

E. Logistiek N N 142 66

F. Productie J N 232 94

G. ICT & Internet Infrastructuur N N 82 105

Sector Kennisintensief  
(J/N)

Meer dan Gemiddelde 
Groei in Jaarlijks 

Aantal Investeringen 
2003-11 (J/N)

Gemiddeld Aantal 
Banen per Project

Gemiddelde  
Kapitaalinvestering 

 per Project (mln)

1. Steenkolen, Olie en Gas N N 151 330

2. Alternatieve Energie N J 87 148

3. Voedingsmiddelen N N 108 27

4. Chemische en Petrochemische industrie J N 42 30

5. Life Sciences J N 77 33

6. Machinebouw J J 89 20

7. Software en ICT J J 47 18

8. Transportdiensten N J 108 61

9. Financiële dienstverlening J J 35 16

10. Zakelijke dienstverlening J J 217 43

Segment Kennisintensief  
(J/N)

Meer dan Gemiddelde 
Groei in Jaarlijks 

Aantal Investeringen 
2003-11 (J/N)

Gemiddeld Aantal 
Banen per Project

Gemiddelde  
Kapitaalinvestering 

 per Project (mln)

A7 Hoofdkantoren – Software & ICT J J 64 30

A8 Hoofdkantoren & Ondersteunende 
Diensten – Transportdiensten

J J 23 6

A910 Hoofdkantoren – Financiële en 
Zakelijke Dienstverlening

J J 86 19

D5 R&D en Ontwerp – Life Sciences J N 76 32

D7 R&D en  Ontwerp – Software & ICT J J 83 13

F2 Productiefaciliteiten – Alternatieve 
Energie

N J 108 145

F8 Productiefaciliteiten – Chemie en 
Petrochemie

N N 48 43

■ aantrekkelijk  ■ gemiddeld aantrekkelijk  ■ niet aantrekkelijk
Belangrijkste criterium is hoogwaardigheid/kennisintensiteit, gevolgd door aantal banen/kapitaal en of het een groeisector betreft.
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Bijlage 5C: Meegenomen locatiefactoren

Los van een selectie van de gewenste functies en 
sectoren die een regio wil aantrekken is het van 
belang inzicht te verkrijgen in waarom sommige 
regio’s meer investeringen ontvangen dan andere 
regio’s en welke locatiefactoren belangrijk zijn 
voor het aantrekken van DBI. Uitgaande van de 
besproken literatuur hebben we een aantal 
statistische modellen opgesteld om de gevonden 
Europese patronen van aantallen greenfield 
investeringen te verklaren. Omdat we absolute 
aantallen (investeringen) verklaren, is een toege-
sneden schattingsmethode gebruikt (een zoge-
naamd negatief binominaal model, zie Burger et 
al., 2009). De 19 variabelen die we opnemen ter 
verklaring van de verdeling van de aantallen 
investeringen over regio’s zijn onderverdeeld in  
4 categorieën: (1) marktgrootte en infrastructuur, 
(2) kosten van kapitaal en arbeid, (3) kennis en 
technologie en (4) institutionele omgeving en 
leefomgeving.

(1)  Marktgrootte, agglomeratievoordelen 
en infrastructuur
1.  Bruto regionaal product. Dit is in de literatuur  

de belangrijkste variabele voor market-seeking 
investeringen en gerelateerd aan marktgrootte.

2.  Toegankelijkheid via de weg. Dit kan de 
marktpotentiaal sterk bevorderen en nabijheid 
van klanten en toeleveranciers vergroten 
(market-seeking en resource-seeking).

3.  Toegankelijkheid via de lucht. Dit kan niet  
alleen leiden tot een grotere bereikbaarheid  
van een regio, maar ook tot inbedding in 
wereldwijde stedelijke netwerken (market-see-
king en strategic asset-seeking). Maakt naar 
verwachting een regio vooral aantrekkelijk  
voor een aantal dienstverlenende sectoren 
(financiële en zakelijke dienstverlening) en 
functies (hoofdkantoren) die afhankelijk zijn  
van kenniswerkers.

4.  De nabijheid van een zeehaven. Leidt tot een 
toename van de bereikbaarheid van de regio en 
zorgt voor mogelijke creatie van een transport-
knooppunt (market-seeking en resource-seeking).

5.  Kwaliteit internet infrastructuur. Maatstaf voor 
digitale toegankelijkheid van een regio. Vooral 
van belang voor aantrekken van bedrijvigheid 
die afhankelijk is van snel internet (market- 
seeking en resource-seeking).

6.  Urbanisatiegraad. Een hoge dichtheid van 
bevolking en bedrijven is aantrekkelijk omdat 
het ook nabijheid van klanten met zicht 
meebrengt. Daarnaast profiteren bedrijven in 
een stedelijke omgeving van een grotere en 
multifunctionele arbeidsmarkt (agglomeratie-
voordelen). Wel brengt een stedelijke omgeving 
ook beperkingen met zich mee. Zo zijn kosten 
van land relatief hoog en kunnen in verband 
met milieuoverwegingen niet alle economische 
activiteiten even goed in een verstedelijkt  
gebied geaccommodeerd worden.

7.  Specialisatie sector (alleen voor sectorale 
analyses). Bedrijven die gevestigd zijn in een 
cluster met bedrijven actief in dezelfde sector 
kunnen profiteren van nabijheid van gespeciali-
seerde toeleveranciers, een gespecialiseerde en 
flexibele arbeidsmarkt en aanwezige specifieke 
kennis en technologie (agglomeratievoordelen).

(2) Kosten van kapitaal en arbeid
8.  Het niveau van de loonkosten in een regio. 

Regio’s met relatief hoge loonkosten zullen 
gemiddeld minder investeringen aantrekken 
(efficiency-seeking).

9.  De mate van werkloosheid in een regio. 
Enerzijds kan dit duiden op een aanwezig 
arbeidspoten tieel, maar plausibeler is dat dit 
een indicator is voor een kwalitatief slechte  
en slecht werkende arbeidsmarkt (efficiency-
seeking en strategic-asset seeking). In de laatste 
interpretatie zal het minder investeringen aan - 
trekken – vooral de kwalitatief hoogwaardiger.

10.  Belastingsniveau voor bedrijven (nationaal). Dit 
kan investeringen van allerlei soort faciliteren 
(efficiency-seeking). 

(3) Kennis en technologie
11.  Aandeel hoger opgeleiden in een regio. Dit  

kan investeringen in hoogwaardiger functies 
aantrekken (strategic asset-seeking).

12.  Aanwezigheid topuniversiteit (beste 50 van 
Europa) in regio. De mogelijkheden om samen 
te werken met topuniversiteiten evenals de 
aanwezigheid van zeer hoogopgeleide en 
gespecialiseerde arbeidskrachten kunnen  
van belang zijn voor strategic asset-seeking 
investeringen.

13.  De uitgaven aan Research & Development als 
percentage van het bruto regionaal product. 
Indicator voor innoverend vermogen van een 

< inhoudsopgave



113Bijlage 5

Weerbare Regio, De strijd om kapitaal

regio en een attractiefactor voor strategic 
asset-seeking investeringen. 

(4) Kwaliteit institutionele omgeving en  
leefomgeving
14.  Kosten van opstarten van bedrijf als % van 

inkomen per hoofd (institutionele omgeving). 
Kosten gerelateerd aan het aantal procedures 
dat doorlopen moeten worden om een bedrijf 
op te starten evenals het aantal dagen dat dit 
kost. Gerelateerd aan bureaucratie, efficiëntie 
van overheidsdiensten en complexiteit van 
wetgeving (kwaliteit institutionele omgeving).

15.  Aanwezigheid hoofdstad in regio. Dit kan van 
belang zijn voor institutionele dichtheid en 
wellicht toegankelijkheid tot subsidies en 
daartoe belangrijke instanties (kwaliteit 
institutionele omgeving).

16.  Congestie. Meer files maakt een regio minder 
aantrekkelijk om te werken en wonen. Vanzelf-
sprekend is dit agglomeratienadeel ook gerela-
teerd aan de toegankelijkheid van een regio  
via de weg (kwaliteit leefomgeving).

17.  Nabijheid natuurgebieden. Nabijheid van 
natuurschoon verhoogt de aantrekkelijkheid 
van een regio, maar maakt het tevens voor 
zware industrie onaantrekkelijk i.v.m. milieu-
wetgeving (kwaliteit leefomgeving).

18.  Omvang horecasector. Is een indicator voor 
aantrekkelijkheid van een regio in termen  
van de aanwezigheid van voorzieningen 
(kwaliteit leefomgeving).

19.  Temperatuur in januari. Regio’s met gunstigere 
klimatologische omstandigheden kunnen  
meer buitenlandse investeringen aantrekken 
(kwaliteit leefomgeving).

Een aantal andere variabelen is uiteindelijke 
specificaties niet opgenomen, omdat ze teveel  
met andere variabelen correleren. Indien twee 
variabelen worden opgenomen die hetzelfde 
fenomeen meten (multicolineariteit) schaadt  
dit het model. De niet opgenomen variabelen 
betreffen “aantal patenten” (correlatie met 
Research & Development investeringen, bruto 
regionaal product), “aantal toeristen” (correlatie 
met bruto regionaal product en omvang horeca), 
investeringsniveau (correlatie met bruto regionaal 
product) en bureaucratie/overheidsefficiëntie  
(hoge correlatie met kosten van opstarten bedrijf, 
aandeel hoogopgeleiden in de beroepsbevolking en 

bruto regionaal product). De variabele bruto 
regionaal product is, omdat het in de literatuur  
de belangrijkste is, overal gehandhaafd.
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Bijlage 5D: Regressiemodel voor aantal greenfield investeringen in Europese regio’s 
naar functie.

Totaal Hoofd-
kantoren

Kantoren Sales & 
Marketing

Research & 
Development

Logistiek Productie IT &  
Internet 
Infra-
structuur

Bruto Regionaal Product (ln) 0.419*** 0.431** 0.255* 0.904*** 0.511*** 0.620*** 0.324*** 0.103

(0.047) (0.138) (0.103) (0.079) (0.106) (0.088) (0.057) (0.215)

Toegankelijkheid Lucht (ln) 0.449*** 2.522*** 1.352*** 1.605*** 0.891*** 0.425 -0.014 1.772***

(0.095) (0.274) (0.211) (0.150) (0.207) (0.219) (0.114) (0.420)

Toegankelijkheid Weg (ln) 0.145*** -0.024 -0.076 0.039 -0.033 0.247** 0.189*** -0.250

(0.029) (0.072) (0.053) (0.040) (0.072) (0.094) (0.040) (0.132)

Nabijheid Zeehaven (ln) -0.127 -0.109 0.011 -0.024 -0.219*** -0.033 -0.156*** -0.201*

(0.022) (0.057) (0.040) (0.029) (0.049) (0.041) (0.028) (0.085)

Kwaliteit Internetinfra. (ln)  1.151*** -0.350 1.877*** 0.500  0.969* -0.192 -0.661* 4.532***

(0.238) (0.441) (0.414) (0.295) (0.419) (0.436) (0.297) (0.692)

Urbanisatiegraad (%)  1.531 -1.018 5.662 -1.889 -5.655 -7.577** -4.612* -8.057

(2.793) (2.793) (3.127) (1.960) (3.146) (2.931) (2.036) (4.916)

Gemiddeld Loon Werknemer -0.653*** 0.433* -0.518*** -0.882*** -0.395** -0.665*** -0.766*** 0.089

(0.067) (0.213) (0.134) (0.115) (0.135) (0.122) (0.082) (0.283)

% Langdurig Werklozen 1.746* 3.427 -1.847 -3.159* 0.547 -0.110 2.783** 6.907*

(0.772) (2.001) (1.610) (1.269) (1.659) (1.382) (0.890) (3.188)

% Bedrijfsbelastingen -7.412*** -11.888*** -4.492*** -5.209*** -9.864*** -4.207*** -6.920*** -8.612***

(0.472) (1.025) (0.886) (0.774) (0.828) (0.885) (0.585) (1.614)

% Hoogopgeleiden (HBO/WO) 3.162*** 6.253*** 3.335*** 3.734*** 4.783*** 2.343*** 2.374*** 3.377*

(0.288) (0.724) (0.519) (0.423) (0.597) (0.551) (0.357) (1.367)

Uitgaven Research &  
Development (% BRP)

-1.241 4.076 2.598 3.275 11.857*** -13.241*** -9.778*** -0.567

(2.044) (3.914) (3.264) (2.508) (3.422) (3.506) (2.544) (7.499)

Aanwezigheid Topuniversiteit 0.239*** 0.312** 0.156 0.154* 0.283** 0.431*** 0.167* 0.077

(0.054) (0.111) (0.093) (0.073) (0.097) (0.092) (0.068) (0.203)

Opstartkosten Bedrijf (% BNP) -1.406*** 0.090 -1.528** -1.220** -1.449* 0.656 -2.264*** -0.495

(0.282) (0.845) (0.574) (0.449) (0.677) (0.528) (0.349) (1.197)

Hoofdstad 0.368*** -0.490** 0.897*** 0.721*** -0.258* 0.351** 0.188* 0.394

(0.066) (0.154) (0.118) (0.093) (0.123) (0.117) (0.080) (0.246)

Congestie -0.020 -0.246 -0.283 -0.046 -0.781** 0.265 -0.101 -0.071

(0.129) (0.279) (0.230) (0.182) (0.274) (0.212) (0.162) (0.633)

Nabijheid Natuurgebieden (ln) -0.040 -0.106 -0.218*** 0.041 -0.093 -0.027 0.056 -0.192

(0.035) (0.101) (0.061) (0.054) (0.072) (0.059) (0.051) (0.132)

Omvang Horecasector (ln) 0.434*** 0.615*** 0.838*** 0.282*** 0.566*** 0.152 0.420*** 0.454*

(0.047) (0.130) (0.099) (0.075) (0.103) (0.096) (0.059) (0.219)

Temperatuur in januari 0.005 0.007 -0.069***  -0.035** 0.036* -0.019 0.016 -0.065

(0.008) (0.024) (0.016) (0.013) (0.017) (0.015) (0.010) (0.046)

Jaardummies JA JA JA JA JA JA JA JA

N 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Schattingsmethodiek: Negatief Binominaal, Newton-Raphson algorithme.
Robuuste standaardfouten tussen parenthesen. * p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.001
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Bijlage 5E.1: Regressiemodel voor aantal greenfield investeringen in Europese regio’s 
naar sector.

Steenkolen, 
Olie en Gas

Alternatieve
Energie

Voedings-
middelen

Chemie en 
Petrochemie

Life 
Sciences

Machine-
bouw

Bruto Regionaal Product (ln) 0.138 0.418** 0.279** 0.739*** 0.709*** 0.482***

(0.154) (0.134) (0.106) (0.142) (0.127) (0.104)

Toegankelijkheid Lucht (ln) 0.466 -0.800*** 0.122 0.403 1.241*** 0.424*

(0.286) (0.230) (0.260) (0.289) (0.221) (0.211)

Toegankelijkheid Weg (ln) 0.077 -0.103 0.356*** 0.581*** 0.101 0.285***

(0.093) (0.081) (0.106) (0.127) (0.069) (0.083)

Nabijheid Zeehaven (ln) 0.088 -0.047 -0.037 0.090 -0.306*** -0.202***

(0.062) (0.068) (0.060) (0.064) (0.062) (0.047)

Kwaliteit Internet infra. (ln) 1.581* 0.196 -1.070 0.480 -0.834 -0.457

(0.670) (0.787) (0.606) (0.684) (0.513) (0.461)

Urbanisatiegraad (%) -4.607 -4.996 -1.664 -18.561** -2.232 -4.358

(4.526) (5.011) (4.358) (5.736) (3.252) (2.952)

Specialisatie Sector 35.015*** -4.471 9.80*** 35.998*** 22.022*** 4.81***

(5.494) (6.404) (1.530) (4.473) (3.610) (1.251)

Gemiddeld Loon Werknemer -0.351 -0.781*** -0.477** -0.699*** -0.358 -0.680***

(0.205) (0.189) (0.157) (0.210) (0.189) (0.148)

% Langdurig Werklozen -4.102 -0.488 0.326 4.137 1.418 3.295*

(2.686) (2.453) (1.861) (2.327) (1.982) (1.575)

% Bedrijfsbelastingen -4.043** 0.984 -5.761*** -4.609** -11.831*** -8.510***

(1.417) (1.584) (1.068) (1.459) (1.006) (0.957)

% Hoogopgeleiden (HBO/WO) 2.860** 0.511 4.503*** 2.822*** 3.999*** 3.501***

(0.964) (0.865) (0.696) (0.838) (0.605) (0.569)

Uitgaven Research & Development (% BRP) -0.289 -10.641 -9.961* -16.754** 8.464* -3.508

(6.225) (5.641) (5.072) (5.403) (3.574) (4.094)

Aanwezigheid Topuniversiteit -0.170 0.400* 0.106 0.278 0.361*** 0.155

(0.191) (0.157) (0.120) (0.146) (0.107) (0.103)

Opstartkosten Bedrijf (% BNP) -1.183 -1.906* -0.974 -0.319 -2.140** -3.148***

(0.953) (0.764) (0.632) (0.843) (0.681) (0.585)

Hoofdstad 0.797*** 0.579** 0.389** 0.568** 0.197 -0.014

(0.178) (0.208) (0.150) (0.186) (0.142) (0.136)

Congestie -0.203 -0.179 -0.492 0.118 -0.521 0.120

(0.390) (0.375) (0.295) (0.335) (0.282) (0.244)

Nabijheid Natuurgebieden (ln) -0.066 0.092 -0.055 0.028 0.157 0.084

(0.108) (0.136) (0.098) (0.095) (0.082) (0.080)

Omvang Horecasector (ln) 0.195 0.507*** 0.536*** 0.137 0.140 0.394***

(0.154) (0.129) (0.110) (0.143) (0.121) (0.109)

Temperatuur in januari 0.034 0.031 0.021 -0.021 0.103*** 0.009

(0.026) (0.022) (0.021) (0.025) (0.021) (0.017)

Jaardummies JA JA JA JA JA JA

N 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Schattingsmethodiek: Negatief Binominaal, Newton-Raphson algorithme.
Robuuste standaardfouten tussen parenthesen. * p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.001
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Bijlage 5E.2: Regressiemodel voor aantal greenfield investeringen in Europese regio’s 
naar sector

Software & IT Transportdiensten Financiële
Dienstverlening

Zakelijke
Dienstverlening

Bruto Regionaal Product (ln) 0.522*** 0.815*** 0.082 0.575***

(0.096) (0.100) (0.098) (0.095)

Toegankelijkheid Lucht (ln) 1.063*** 0.701** 0.717** 1.383***

(0.209) (0.222) (0.219) (0.231)

Toegankelijkheid Weg (ln) -0.058 0.107* -0.182** -0.059

(0.058) (0.052) (0.067) (0.056)

Nabijheid Zeehaven (ln) -0.130*** 0.060 -0.009 -0.057

(0.032) (0.044) (0.044) (0.041)

Kwaliteit Internet infra. (ln) 1.397*** -0.447 1.681*** 1.314**

(0.360) (0.478) (0.404) (0.410)

Urbanisatiegraad (%) -0.377 -1.409 -3.393 2.599

(2.530) (2.881) (2.804) (2.762)

Specialisatie Sector 3.915* 15.595*** 25.771*** -0.728

(1.546) (2.369) (3.465) (1.766)

Gemiddeld Loon Werknemer -0.403** -0.796*** -0.574*** -1.000***

(0.128) (0.135) (0.146) (0.121)

% Langdurig Werklozen 2.189 -0.511 -3.419* 3.635**

(1.356) (1.520) (1.725) (1.389)

% Bedrijfsbelastingen -8.549*** -2.957** -6.557*** -6.270***

(0.777) (0.966) (1.029) (0.829)

% Hoogopgeleiden (HBO/WO) 4.623*** 1.672** 1.873** 4.332***

(0.524) (0.613) (0.614) (0.531)

Uitgaven Research & Development (% BRP) 4.777 -8.788* 0.711 -2.660

(2.757) (3.745) (3.855) (3.555)

Aanwezigheid Topuniversiteit 0.244** 0.245* 0.022 0.091

(0.078) (0.105) (0.123) (0.096)

Opstartkosten Bedrijf (% BNP) -0.288 1.061 1.028 -0.874

(0.549) (0.569) (0.607) (0.570)

Hoofdstad 0.272** 0.259* 0.669*** 0.553***

(0.098) (0.120) (0.117) (0.113)

Congestie -0.630* -0.003 -0.069 0.040

(0.248) (0.220) (0.240) (0.230)

Nabijheid Natuurgebieden (ln) -0.131* 0.074 -0.106 -0.034

(0.061) (0.065) (0.064) (0.089)

Omvang Horecasector (ln) 0.598*** 0.054 1.205*** 0.478***

(0.089) (0.099) (0.103) (0.094)

Temperatuur in januari -0.012 -0.057*** -0.078*** -0.010

(0.015) (0.017) (0.017) (0.017)

Jaardummies JA JA JA JA

N 1870 1870 1870 1870

Schattingsmethodiek: Negatief Binominaal, Newton-Raphson algorithme.
Robuuste standaardfouten tussen parenthesen. * p<0.05, ** p<0.01,*** p<0.001
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Bijlage 5F: Regressiemodel voor aantal greenfield investeringen in Europese regio’s 
naar segment

HQ TD HQ FZ HQ SI RD LS RD SI PD AE PD CH

Bruto Regionaal Product (ln) 1.300** 0.101 0.574* 0.409 0.444** 0.519*** 0.816***

(0.450) (0.291) (0.271) (0.213) (0.170) (0.149) (0.174)

Toegankelijkheid Lucht (ln) 1.675 3.397*** 1.999** 1.273** 0.770* -1.151*** 0.347

(1.223) (0.984) (0.615) (0.402) (0.328) (0.266) (0.361)

Toegankelijkheid Weg (ln) 0.128 -0.166 -0.106 -0.054 -0.235* -0.104 0.587***

(0.514) (0.152) (0.118) (0.102) (0.096) (0.094) (0.161)

Nabijheid Zeehaven (ln) 0.189 -0.089 0.088 -0.205 0.196** -0.060 0.116

(0.192) (0.137) (0.094) (0.108) (0.068) (0.072) (0.075)

Kwaliteit Internet infra. (ln) -1.029 -0.194 -0.498 -1.587* -0.124 -0.140 0.372

(1.189) (0.742) (0.740) (0.728) (0.674) (1.101) (0.971)

Urbanisatiegraad (%) -2.410 4.992 -1.500 -4.404 -11.504* -9.427 -21.682**

(9.241) (6.221) -4.807 (5.237) (4.751) (7.102) (7.326)

Specialisatie sector 24.463** 1.081 5.219 14.201 0.869 -1.046 38.061***

(8.284) (3.797) -3.350 (8.829) (2.453) (6.653) (4.999)

Gemiddeld Loon Werknemer -1.046* -0.583 1.262* -0.244 -0.863*** -0.805*** -0.818***

(0.471) (0.357) (0.546) (0.315) (0.220) (0.208) (0.248)

% Langdurig Werklozen -1.295 0.973 7.411* -0.603 3.436 2.094 3.022

(5.863) (4.463) -3.760 (3.527) (2.547) (2.617) (2.606)

% Bedrijfsbelastingen -6.518 -14.734*** -14.215*** -12.346*** -11.430*** 0.550 -3.942*

(3.621) (2.611) -1.748 (1.621) (1.265) (1.759) (1.657)

% Hoogopgeleiden (HBO/WO) 3.308 8.290*** 6.449*** 5.003*** 6.264*** 0.047 2.012*

(2.053) (1.515) -1.521 (1.113) (0.924) (0.982) (0.947)

Uitgaven Research & Development (% BRP) -7.380 2.905 11.773 20.201** 6.565 -10.277 -27.008***

(15.273) (10.726) -6.212 (6.912) (5.466) (6.909) (6.985)

Aanwezigheid Topuniversiteit 0.954* 0.455 0.492* 0.438* 0.046 0.416* 0.450**

(0.374) (0.309) (0.194) (0.179) (0.154) (0.189) (0.164)

Opstartkosten Bedrijf (% BNP) 3.258 1.513 1.648 -0.986 -2.309* -2.630** -0.591

(2.042) (2.105) -1.970 (1.374) (1.146) (0.869) (0.951)

Hoofdstad -0.346 -0.388 -0.783** -0.258 -0.426* 0.338 0.075

(0.390) (0.345) (0.249) (0.259) (0.183) (0.242) (0.246)

Congestie -0.719 -1.106 -0.708 -0.469 -0.397 -0.534 0.085

(0.775) (0.630) (0.566) (0.518) (0.422) (0.451) (0.416)

Nabijheid Natuurgebieden (ln) -0.081 -0.206 -0.385** -0.042 0.040 0.114 0.174

(0.249) (0.299) (0.143) (0.145) (0.176) (0.169) (0.130)

Omvang Horecasector (ln) -0.149 0.960*** 0.906*** 0.525* 1.011*** 0.425** 0.062

(0.419) (0.287) (0.269) (0.209) (0.166) (0.140) (0.170)

Temperatuur in januari -0.085  -0.033 -0.036 0.095* 0.034 0.021 -0.009

(0.064) (0.072) (0.035) (0.038) (0.026) (0.023) (0.034)

Jaardummies JA JA JA JA JA JA JA

N 1870 1870 1870 1870 1870 1870 1870

Schattingsmethodiek: Negatief Binominaal, Newton-Raphson algorithme. Robuuste standaardfouten tussen parenthesen. * p<0.05, ** 
p<0.01,*** p<0.001 HQ TD = Hoofdkantoren en Ondersteunende Diensten Transport; HQ FZ = Hoofdkantoren financiële en zakelijke dienst-
verlening; HQ SI = Hoofdkantoren Software & IT; RD LS = Research & Development en Ontwerp life sciences; RD SI = Research & Development 
en Ontwerp Software & IT; PD AE = Productiefaciliteiten alternatieve energie; PD CH = Productiefaciliteiten chemische en petrochemische 
industrie.
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