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Samenvatting
Het cluster concept is erg populair in de beleidswereld, het staat voor innovatie en economische
groei. In dit onderzoek is het logistieke cluster in Gelderland onderzocht. De focus van het
onderzoek lag op de ontwikkelingen van werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen in het
cluster en de specifieke context waarin deze ontwikkelingen zich afspeelden. Om deze te
onderzoeken is gebruik gemaakt van deskresearch (o.a. beleidsdocumenten), kwantitatieve
analyse (provinciale werkgelegenheidsenquête) en kwalitatieve analyse (interviews).
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Wat waren de ontwikkelingen van het aantal bedrijfsvestigingen in de logistieke sector en het
aantal werknemers in de Logistics Valley in de periode 2000-2015 en in hoe verre strookt dit met
het gevoerde beleid van de provincie Gelderland en de huidige beleidsdiscussies die zij voeren? En
wat zijn de hieruit af te leiden aandachtspunten ter verbetering van het beleid?’
Deze hoofdvraag is opgedeeld in verschillende deelvragen die nu achtereenvolgens besproken
zullen worden.
Deelvraag 1
Hoe is het Provinciale regionaal economisch beleid voor Logistics Valley geformuleerd in de
periode 2000-2015, hoe wordt en werd dit ingevuld in de regio en in hoeverre sluit dit beleid aan
op de uit de literatuur gevonden beleidshandvatten voor regionale economische ontwikkeling?
Het Provinciale beleid van 2000-2015 is op te delen in twee subperiodes. De eerste periode die
ongeveer van 2000-2012 loopt, kenmerkt zich door de lage prioriteit die gegeven werd aan de
logistieke sector. De oorzaak hiervan was de grote weerstand jegens een multimodaal
transportcentrum dat de provincie wilde realiseren. De provincie besloot dit project te staken en
nam daarmee ook afstand van de sector in zijn geheel. Het beleid dat gemaakt werd richtte zich
hoofdzakelijk op infrastructuur. Sommige projecten hiervan zijn nog steeds niet gerealiseerd.
Daarmee werd maar aan één aspect (‘key factor input’) van de in de literatuur gevonden
beleidshandvatten voldaan en zelfs daar leek maar weinig aandacht aan besteed te worden. Rond
2012 kwam daar verandering in. De programma’s logistiek als Gelderse motor voor de periodes
2012-2016 en 2016-2019 behelzen namelijk ook ‘innovation and productivity policies’ (het
tweede deel van de beleidshandvatten). Zo wordt er bijvoorbeeld ook beleid gemaakt voor het
specifieke cluster en is er aandacht voor andere ‘key factor inputs’, een voorbeeld hiervan is dat
er gewerkt wordt aan de scholing van arbeidskrachten.
Deelvraag 2
Wat zijn de afgelopen 15 jaar de ontwikkelingen geweest rondom werkgelegenheid en
bedrijfsvestigingen in de logistieke sector en daaraan gerelateerde bedrijfstakken en hoe zien deze
ontwikkelingen er in ruimtelijk perspectief uit?
Het aantal vestigingen in Logistics Valley is gestegen in de periode 2012-2015. Dit terwijl het
aantal werkplekken steeg tot 2008, waarna het aantal banen afnam. De oorzaak hiervoor ligt
waarschijnlijk in de toename in het aantal zelfstandigen. Met name in de postsector stijgt het
aantal zelfstandigen. Ruimtelijk gezien concentreert het aantal werkplekken in de logistieke sector
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zich met name in het Zuid-Westen en het Noord-Oosten van het cluster. De ligging ten op zichtte
van vervoersassen is een belangrijke verklarende factor voor de gevonden patronen. In
gemeenten die over het algemeen weinig bedrijfsvestigingen hebben, kan de komst of het
verdwijnen van een groot bedrijf grote invloed hebben op de gevonden locatie quotiënt, evenals
de sterke groei van een groot bedrijf. Verder is er een groeiende concentratie van
bedrijfsvestigingen te zien in het gebied tussen Nijmegen en Westervoort. Over het algemeen
laten grote bedrijven een constant of groeiend aantal werknemers zien. Bij micro, kleine en grote
bedrijven is er meer variëteit te zien, zo zijn er ook bedrijven die krimpen of verdwijnen.
Deelvraag 3
In hoeverre spoort het huidige regionaal economisch beleid met de waargenomen
ontwikkelingen?
Omdat de provincie lange tijd weinig heeft gedaan op het gebied van logistiek, kan gesteld
worden dat het beleid in de eerste subperiode niet goed aansloot op de waargenomen
ontwikkelingen. Op het moment dat hier verandering in kwam, is de aansluiting van het regionaal
economische beleid op de waargenomen ontwikkelingen verbeterd. Zo heeft zij bijvoorbeeld
beleid gevormd op de gebieden van de dreigende tekorten van aanbod op de arbeidsmarkt en zijn
ze bezig met infrastructurele projecten die als knelpunten worden ervaren. Één van de
belangrijkste punten is echter het lage gehalte van innovaties in het logistieke cluster. De vele
MKB bedrijven die de Valley rijk is, zijn veelal bezig met de problematiek van alledag en kunnen
nogal conservatief zijn. Hoewel de provincie haar beleid hierop richt is het de vraag of deze
aandacht voldoende aangezien de provincie met name wil faciliteren.
Deelvraag 4
Wat zijn de implicaties van de confrontatie tussen het huidige beleid en de waargenomen
ontwikkelingen, oftewel welke aandachtspunten zijn er te formuleren m.b.t. het huidige beleid?
Het belangrijkste aandachtspunt dat naar voren gekomen is, heeft betrekking op kennisbronnen.
Kennis wordt onvoldoende verspreid tussen de verschillende actoren in de provincie. Hier is al wel
wat aandacht voor in het beleid, maar deze lijkt veel te zwak ingezet. Met name het MKB heeft
hierbij ondersteuning nodig. Een ander belangrijk punt zijn de menselijke hulpbronnen. In de
toekomst worden er grote tekorten van arbeidskrachten verwacht in de sector. De provincie is
hier al bewust mee bezig, maar er zou nog gekeken kunnen worden naar de rol die de Radboud
Universiteit hierin zou kunnen spelen, aangezien deze momenteel niet erg betrokken is met de
sector. Op het gebied van infrastructuur lijkt het de goede kant op te gaan. Door de matige
aandacht voor de sector in de eerste subperiode zijn er weinig projecten van de grond gekomen.
Momenteel is de provincie wel actief bezig met het realiseren van bepaalde projecten. Er liggen
hier kansen op het gebied van slimme infrastructuur. Verder komen bedrijven over het algemeen
goed aan financiële middelen. Van subsidies wordt echter weinig gebruik gemaakt. Dit is in
principe geen probleem aangezien gezonde bedrijven via andere wegen aan hun financiële
benodigdheden kunnen voldoen. Ook op het gebied van kapitaalmiddelen en grondstoffen zijn er
geen echte knelpunten aan te wijzen.
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1. Inleiding
Toenemende globalisering en de ontwikkelingen in de ICT sector hebben ervoor gezorgd dat
kennis een steeds grotere rol speelt in de economie. Globalisering gaat namelijk gepaard met een
toename van competitie tussen bedrijven en de ontwikkelingen in de ICT sector hebben ervoor
gezorgd dat het verzenden, bewerken en opslaan van informatie marginaal gezien vrijwel niets
meer kost. Zodoende is de kennisintensiteit in de economie vergroot (Houghton & Sheenan,
2000). Volgens de Interdepartementale Programmadirectie Kennis en Innovatie worden :
‘Welvaart en welzijn … in toenemende mate bepaald door de mate waarin we er in slagen om te
innoveren’(2009, p.7).
Vanuit de beleidswereld is er dan ook veel aandacht voor de creatie en de valorisatie van kennis
en innovaties. Daarbij wordt de Sillicon Valley regio veelal als voorbeeld genomen. In het verleden
stond de regio bekend om haar boomgaarden, maar deze is uiteindelijk uitgegroeid tot het
bekende technologie cluster. De regio wordt ook wel ‘het centrum van de hightech innovatie’
genoemd. Wereldwijd proberen beleidsmakers het succes van Sillicon Valley te repliceren door
economische clustering te stimuleren.
Ook de Nederlandse overheid houdt zich bezig met het cluster concept. In 2004 werd met de
nota pieken in de delta de focus van het regionale economische beleid gelegd op regio specifieke
kansen. Later volgde de bedrijfslevennota waarin niet de regio centraal staat maar de sector. In
deze nota zijn negen topsectoren aangewezen (water, agro en food, tuinbouw en
uitgangsmaterialen, hightech, systemen en materialen, life sciences, chemie, energie, logistiek en
creatieve industrie) welke de overheid wil stimuleren. Clusters zouden een belangrijke factor zijn
voor de economische ontwikkeling van de topsector (Raspe et al., 2012, pp. 9-12). In beide nota’s
wordt veel verantwoordelijkheid gelegd bij de provincies, omdat zij meer inzicht hebben in hun
eigen regionale economie.
Zodoende heeft de provincie Gelderland de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan clusters in
haar economische beleid. Nu is de vraag in hoeverre deze clusters bijgedragen hebben aan het
economische klimaat in de provincie. Deze thesis behoort tot een vierdelige studie waarin het
Gelderse clusterbeleid onderzocht wordt. Elk van deze studies richt zich op één van de Valleys
(clusters) in Gelderland. Het betreffen de Health Valley, Food Valley, Maintenance Valley en
Logistics Valley. Zodoende kan inzicht gegeven worden in de staat van de Gelderse clusters. Deze
thesis zal licht werpen op één van deze clusters, namelijk de Logistics Valley. Hierin wordt er
gekeken naar de economische ontwikkelingen van de logistieke sector op het gebied van het
aantal bedrijfsvestigingen en de werkgelegenheid.
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1.1 Projectkader
Maatschappelijke relevantie
In 2004 heeft het ministerie van Economische Zaken een beleidsdocument gepubliceerd waarin
het bekend maakte dat het de focus op de sectoren met veel potentie uit de regio wilde leggen, in
plaats van op het gelijktrekken van de regio’s . In het kader van het motto van het Rijk:
’decentraal wat kan, centraal wat moet’ werd de verantwoordelijkheid om deze sectoren met
hoog potentieel te benutten bij de provinciën neergelegd. (Ministerie van Economische Zaken,
2004, p.11). De provincie Gelderland heeft zich beziggehouden met haar regionale economie.
Onder het programma ‘Logistiek als Gelderse motor’ heeft zij in de periode 2012-2015
verschillende projecten gerealiseerd om de logistieke sector te stimuleren. Dit beleid
concentreerde zich met name op de logistieke hotspots de Liemers, het Rivierenland en Nijmegen
en omstreken. Samen vormen deze de Logistics Valley (provincie Gelderland, 2015). Met
‘Logistiek als Gelderse motor’ wil de provincie haar economische positie versterken. Zo stelt de
provincie: ‘’De belangrijkste ambities zijn een goed multimodaal vervoersnetwerk en een
economisch gezonde en sterke logistieke sector met een aantrekkelijk vestigingsklimaat’’ ( 2013,
p.5).
Er wordt veel geld besteed aan regionaal cluster beleid. Zo heeft de provincie 21,5 miljoen
uitgetrokken voor het programma ‘Logistiek als Gelderse motor’ (provincie Gelderland, 2013, p.5).
Vanuit maatschappelijk oogpunt is het dan ook van belang om op te maken in hoeverre het beleid
effectief is geweest en wat er verbeterd kan worden om de impact ervan te vergroten. Zeker
gezien er na de periode 2012-2015 is besloten dat het programma in de nieuwe coalitie periode
door zal lopen (provincie Gelderland, 2013, p.2). Dit onderzoek kan meer inzicht geven in de stand
van zaken in de Logistics Valley en kan zodoende bijdragen aan het maken van een besluit
omtrent deze.
Wetenschappelijke relevantie
Clusterbeleid is een populaire manier om de economie te stimuleren. Hoewel beleidsmakers
vooral naar de positieve kanten van clustering kijken, komen in de wetenschappelijke literatuur
ook veel kritische geluiden naar voren. Zo stellen Tötdling & Trippl dat beleid meestal
geformuleerd wordt aan de hand van ervaringen uit succesvolle regio’s. Het is echter zo dat
regio’s erg van elkaar verschillen en dus ook met verschillende problemen te kampen hebben. Zij
pleiten dan ook voor een meer gedifferentieerde aanpak (2005).
Een ander probleem omtrent clusterbeleid dat gevonden kan worden, is de richting van de
causaliteit die hierin wordt aangenomen: een hogere dichtheid van bedrijven leidt tot een hogere
productiviteit. Men zou het echter ook kunnen omdraaien: hoge lonen (en dus vaardige
werknemers) en voorzieningen van goede kwaliteit trekken bedrijven aan. Hoge productiviteit
zorgt dus voor een hogere dichtheid van bedrijven. Hoe geaglomereerde economieën werken is
dus onduidelijk, wat het formuleren van beleid bemoeilijkt (Brakman & Marrewijk, 2013, pp. 223225).
Daarnaast spelen speciale omstandigheden een grote rol. Voor het succes van het film industrie
cluster in Bollywood was bijvoorbeeld de emigratie van vele Indiërs naar de Verenigde Staten in
de jaren 50 van belang. Deze zorgden er namelijk voor dat er een grote export markt ontstond
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voor de films uit Bollywood (Saxenian, 1994, in Brakman & Marrewijk, 2013, p.225). Dit soort
omstandigheden zijn niet goed te voorspellen, waardoor het voor de overheid lastig te bepalen is
in welke sectoren zij het beste kan investeren.
Een ander probleem met clusters is dat het begrip op zich nogal vaag is, wat het eveneens lastig
maakt om beleid te maken. Het is namelijk moeilijk vast te stellen waarop het beleid zich zou
kunnen en moeten richten (Brakman & Marrewijk, 2013).
Hieruit valt op te maken dat clusters complexe systemen zijn die erg van elkaar kunnen
verschillen en waarvan we niet precies weten hoe ze werken. Tot nu toe zijn clusters met name
geëvalueerd met technieken zoals die bij beleid voor ruimtelijke ordening toegepast worden.
Deze technieken gaan er echter vanuit dat er een relatie is tussen het gevoerde beleid en de
resultaten, terwijl het in het geval van clusterbeleid juist van belang is om deze relatie te
onderzoeken (Raines, 2002, pp.2-3). Door het onderzoeken van de Gelderse Valleys kan meer
inzicht gegeven worden in de factoren die relevant zijn voor cluster beleid. In dit onderzoek wordt
er namelijk naast dat er gekeken wordt naar de ontwikkeling van bedrijfsvestigingen en
werkgelegenheid, ook gekeken naar de beleidsdiscussies die er worden gevoerd en de visie die
verschillende actoren hier op hebben.

1.2 Doelstelling
Deze thesis richt zich op de clustering van bedrijven en werkgelegenheid in de logistieke sector
die zich in de provincie Gelderland bevindt. Het is de bedoeling dat uit dit beschrijvende en deels
evaluerende onderzoek een beleidsaanbeveling tot stand komt waarmee de provincie Gelderland
haar beleid ten aanzien van de logistieke sector kan verbeteren. Met dit laatste in gedachte is de
volgende doelstelling tot stand gekomen:
‘Inzicht krijgen in het huidige regionaal economisch beleid rondom Logistics Valley en de
ontwikkelingen op het gebied van regionale werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen in deze
sector en gerelateerde bedrijfstakken, om deze vervolgens met elkaar te vergelijken en uitspraken
te kunnen doen over de ‘blinde vlekken’ binnen het gevoerde regionaal economisch beleid.’

1.3 Vraagstelling
Hoofdvraag
Bij het eerder geformuleerde doel hoort een centrale onderzoeksvraag die als volgt luidt:
Wat waren de ontwikkelingen van het aantal bedrijfsvestigingen in de logistieke sector en het
aantal werknemers in de Logistics Valley in de periode 2000-2015 en in hoe verre strookt dit met
het gevoerde beleid van de provincie Gelderland en de huidige beleidsdiscussies die zij voeren? En
wat zijn de hieruit af te leiden aandachtspunten ter verbetering van het beleid?’
Deelvragen
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:
1. Hoe is het Provinciale regionaal economisch beleid voor Logistics Valley geformuleerd in
de periode 2000-2015, hoe wordt en werd dit ingevuld in de regio en in hoeverre sluit dit
beleid aan op de uit de literatuur gevonden beleidshandvatten voor regionale
economische ontwikkeling? (incl. actuele beleidsdiscussies)
9

2. Wat zijn de afgelopen 15 jaar de ontwikkelingen geweest rondom werkgelegenheid en
bedrijfsvestigingen in de logistieke sector en daaraan gerelateerde bedrijfstakken en hoe
zien deze ontwikkelingen er in ruimtelijk perspectief uit?
3. In hoeverre spoort het huidige regionaal economisch beleid met de waargenomen
ontwikkelingen?
4. Wat zijn de implicaties van de confrontatie tussen het huidige beleid en de waargenomen
ontwikkelingen, oftewel welke aandachtspunten zijn er te formuleren m.b.t. het huidige
beleid?
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2. Theorie
2.1 Theoretisch kader
In het theoretisch kader zal allereerst toegelicht worden wat het cluster concept inhoudt en hoe
dit concept in verbinding staat met economische groei en innovatie. Vervolgens zal het diamant
model van Porter worden besproken. Deze geeft inzicht in de ontwikkeling van clusters. Dan zal er
gekeken worden naar de rol die de overheid kan spelen op het gebied van economische groei en
innovatie. Dit zal gedaan worden aan de hand van de Economic growth policy pyramid van Ezell,
Atkinson & Wein. Ten slotte zullen deze worden samengevoegd in het conceptuele model.
2.1.1. Wat zijn clusters?
Porter is een invloedrijke en veel genoemde naam op het gebied van clusterliteratuur. Zijn
definitie en ideeën vormen de grondslag van veel beleid. Hij hanteert de volgende definitie: ‘’A
cluster is a geographically proximate group of interconnected companies and associated
institutions in a particular field, linked by commonalities and complementarities’’ (Porter, 2000,
p.16). Deze definitie is echter vrij breed op te vatten. Zo stellen Martin en Sunley dat dit concept
ontzettend vaag is omtrent geografische afbakening en interne sociaal economische dynamiek.
Dit zou leiden tot zowel conceptuele als empirische verwarring (2003, p. 10). Anderzijds past het
wel bij het dynamische karakter van een cluster, het verandert van samenstelling en omvang. Ook
andere definities zijn onduidelijk en staan open voor verschillende interpretaties. Zo ziet
Krugman een cluster als een ‘dynamic arrangement’ (Krugman 1991 in Boja, 2011, p.35) en
Morosini beschrijft het als een gemeenschap van mensen en economische actoren (2003, p. 307).
Hieruit kan men concluderen dat clusters vooral worden gezien als een sociaal netwerk dat zich
op een bepaalde locatie bevindt. Het analyseren van het sociale netwerk en de dynamiek hierin
ligt buiten de mogelijkheden van dit onderzoek. Vandaar dat clusters in dit onderzoek benaderd
zullen worden als bedrijven uit de logistieke sector en hieraan gerelateerde industrieën die dicht
bij elkaar gelegen zijn in geografische zin. Deze definitie heeft daarmee meer weg van een
agglomeratie dan van een cluster.
Er zijn verschillende soorten van clusters. Markusen heeft verschillende typen clusters vastgesteld
op basis van de rol en de interacties van cluster actoren. Deze typen zijn: het ‘Marshallian
industrial district’, ‘hub-and-spoke district’, ‘satellite platform district’ en de ‘state-centered
district’. Deze zijn weergeven in figuur 1, de grote cirkels staan hierin voor de grenzen van de
regio. De verschillende cluster typen zullen nu achtereenvolgens besproken worden.
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Figuur 1. Firm size, connections, and local versus nonlocal embeddedness (Uit Markusen,
1996, p.297)
In het ‘Marshallian industrial district’ zijn
er weinig relaties met bedrijven die zich
buiten de regio bevinden. De relaties
buiten het cluster om hebben met name
betrekking op het inkopen van
grondstoffen en diensten die niet binnen
de regio te verkrijgen zijn. In de regio zelf
bevinden zich vele kleine lokale
bedrijven die met elkaar handelen.
Omdat mensen verbonden zijn aan de
regio ontstaat er een vrij stabiele
gemeenschap met gemeenschappelijke
kennis welke gebonden is aan bepaalde
industrieën.
In een ‘hub-and-spoke district’ zijn er, in
tegenstelling tot het het ‘Marshallian
industrial district’ enkele grote bedrijven
die ook wel als de ‘hubs’ worden
aangeduid. Deze ‘hubs’ hebben een
dominante rol in de regio. Om deze
bedrijven heen zijn er veel leveranciers
en gerelateerde bedrijvigheid te vinden,
zij vormen de ‘spokes’ en hebben veelal
een ondergeschikte positie ten opzichte
van de ‘hubs’. Er wordt veel
samengewerkt tussen bedrijven in de
regio en die daar buiten.
Bij ‘Satellite platform districts’ wordt er
nauwelijks samengewerkt binnen de
regio. Er zijn voornamelijk
nevenvestigingen gesitueerd, welke
worden aangestuurd door
hoofdkantoren buiten de regio.
Het ‘state-centered district’, welke niet weergeven wordt in het figuur, lijkt op het ‘hub-and-spoke
district’. Het is dan een overheidsinstantie die de rol van ‘hub’ vervult. Indien de instantie
nauwelijks verbonden is met de regio, zal deze meer weg hebben van ‘Satellite platform
districts’(Markusen, 1996, pp. 296-307).
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Hoewel het niet mogelijk is om de relaties tussen alle cluster actoren te achterhalen, kan er wel
gekeken worden naar de bedrijfsgrootte van de bedrijven en het aantal multinationals in het
cluster om zo een beter beeld te krijgen van het cluster.
2.1.2. Clusters, innovatie en economische groei
De relatie tussen het aantal bedrijven en clusters is niet eenduidig. Clusters kunnen bedrijven
aantrekken maar ook afstoten. Krugman legde dit uit aan de hand van ‘centripetal’ en ’centrifugal
forces’. Waar ‘centripetal forces’ krachten beschrijven die geografische clustering van productie
bevorderen, zijn ‘centrifugal forces’ krachten die deze juist tegengaan. Bij ‘centripetal forces’ valt
te denken aan de externe schaal economieën van Alfred Marshall.
Volgens Marshall dalen de kosten per product als de gehele industrie (waarin het bedrijf opereert)
in het cluster groeit. Dit zou goed zijn voor de concurrentiepositie van de bedrijven en dus ook
voor de economische groei. De kosten zouden dalen door ‘labor market pooling’, ‘specialized
suppliers’ en ‘knowledge spill over’. Deze zullen nu één voor één besproken worden.
‘Labor market pooling’ gaat over gespecialiseerde arbeiders die zich in de buurt van het cluster
vestigen. Dit is gunstig voor zowel de werkgever als de werknemer. De werkgever profiteert
omdat deze niet lang hoeft te zoeken naar de arbeiders met de juiste kennis en vaardigheden. De
werknemer profiteert omdat deze snel een baan kan vinden die bij zijn scholing aansluit.
‘Specialized suppliers’ heeft te maken met de marktomvang voor gespecialiseerde
toeleveranciers. Als een bedrijf zich buiten een cluster bevindt en heel specifieke goederen of
diensten nodig heeft, zal het lastig zijn om deze te vinden. Één afnemer voor een sterk
gespecialiseerd goed of dienst is namelijk erg weinig voor een bedrijf om te overleven. In een
cluster vindt zo een toeleverancier een grote groep afnemers die zijn bestaan mogelijk maken.
‘Knowledge spillovers’ hebben betrekking op kennis die gedeeld wordt tussen de werknemers van
de bedrijven in het cluster. De nabijheid van de bedrijven vergroot de kans dat de werknemers
van deze verschillende bedrijven zich bij informele aangelegenheden ontmoeten. Als zij
informatie uitwisselen ontstaan nieuwe ideeën en innovaties. (Krugman, Obstfeld & Melitz, 2012,
pp.138-142). Dit is ook naar voren gekomen in een studie naar innovatie in het Verenigd
Koninkrijk door Baptista & Swann. Een hogere geografische concentratie van werknemers uit een
bepaalde sector zou de kans op innovaties laten toenemen (Baptista & Swann, 1998).
Vanuit deze redenering is het dus interessant voor bedrijven om zich in een cluster te vestigen.
Ook startende ondernemers profiteren namelijk erg van clusters. Zo is de kans dat de bedrijven
van deze ondernemers blijven voortbestaan groter in een cluster, dan die van startende
ondernemers buiten het cluster (Wennberg & Lindqvist, 2010). Men zou dan ook een groeiend
aantal bedrijfsvestigingen verwachten naarmate het cluster zich ontwikkeld.
De ‘centrifugal forces’ gaan dit echter tegen. Krugman geeft immobiele productiefactoren als
voorbeeld. Deze zorgen er voor dat productie niet op één plek kan plaatsvinden. Ook noemt
Krugman de ‘pure diseconomies’. Hier gaat het om dingen als congestie die ontstaat door de
clustering. Een ander nadelig gevolg van clustering is dat de prijzen voor land omhoog worden
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gedreven. De bedrijven willen immers allemaal in het zelfde gebied zitten. De verhoging van deze
kosten maakt het onaantrekkelijk voor een bedrijf om zich in een cluster te vestigen (Krugman,
1998, pp. 2-4). Er zijn dus verschillende krachten aanwezig in clusters die elkaar tegenwerken.
2.1.3 Porter’s diamant
Porter heeft een economisch model opgesteld over concurrentie. Volgens hem is de manier
waarop bedrijven met elkaar concurreren bepalend voor de productie omvang en dus de welvaart
die gecreëerd wordt. Zo stelt hij dat ‘’National productivity ultimately is set by the sophistication
(e.g., technology, skill) with which companies compete’’ (Porter, 2000, p.19).Hoe geavanceerd hun
concurrentie is, hangt af van het implementeren van best-practices en de strategie waarmee een
bedrijf zich differentieert van anderen. Daarnaast is de omgeving waarin een bedrijf zich bevindt
ontzettend belangrijk, denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van gespecialiseerde
arbeiders (Porter, 2000, p.19). In 1990 schreef Porter ‘The Competitive Advantage of Nations’
waarin hij het effect van locatie op concurrentie modelleerde. Dit model is bekend onder de naam
Porter’s diamond en bestaat uit vier verschillende factoren die ook onderling effect op elkaar
hebben (zie figuur 2). Deze factoren bestaan uit ‘context for firm strategy and rivalry’, factor
conditions’, ‘demand conditions’ en ‘related and supporting industries’. Deze zullen nu
achtereenvolgens besproken worden.
‘Context for firm strategy and rivalry’ hebben betrekking op regels, normen en prikkels voor
bedrijven om met elkaar te concurreren. Ze zijn bepalend voor het soort en de intensiteit van de
concurrentie op een bepaalde plek.
Figuur 2. Government Influences on Cluster Upgrading (Uit Porter, 2000, p.28)
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‘Factor conditions’ bestaan uit middelen die je inzet bij de productie en de infrastructuur die
daarvoor nodig is. Factor conditions moeten efficiënter en gespecialiseerder worden zodat de
productiviteit omhoog kan (Porter, 2000). Ze zijn te categoriseren in human resources, fysieke
middelen, kennisbronnen, kapitaalmiddelen en infrastructuur (Porter, 1990a).
‘Demand conditions’ gaan over lokale vraag naar meer gespecialiseerde goederen. Als er vanuit de
consument op een bepaalde locatie vraag is naar een bepaald soort product, biedt dit bedrijven
de mogelijkheid zich te differentiëren van anderen. Er is zo te zeggen een gat in de markt dat zij
kunnen vullen. Bedrijven die gevestigd zijn in dit bepaalde gebied hebben hierin een voordeel ten
opzichte van concurrenten elders in de wereld, omdat zij er dicht tegen op zitten en deze gaten in
de markt dus makkelijker kunnen identificeren (Porter, 2000, pp.19-21).
‘Related and supporting industries’ hebben betrekking op de aanwezigheid van gerelateerde en
ondersteunende industrieën. Als deze in de nabije omgeving gevestigd zijn, doen zich voordelen
voor wegens korte communicatielijnen. Hierdoor kan makkelijk informatie uitgewisseld worden.
Ideeën en innovaties worden snel met elkaar gedeeld (Porter, 1990b, pp. 82-83).
Maar dan stelt zich nog de vraag hoe dit samenhangt met clusters.’A Cluster is the manifestation
of the diamond at work. Proximity, arising from the co-location of companies, customers,
suppliers, and other institutions, amplifies all of the pressures to innovate and upgrade’ aldus
Porter (2000, p.21). Hieruit kan men dus opmaken dat clustering een resultaat is van het
samenspel van de hierboven genoemde factoren. Let wel dat clusters niet alleen bestaan uit
concurrentie maar ook uit samenwerking tussen bedrijven (Porter, 2000, p. 25).
Porter kent een grote rol toe aan de overheid. Hij ziet het faciliteren van cluster ontwikkeling
namelijk als een economische taak van de overheid. Dit zou zij kunnen doen door het verwijderen
van obstakels, regels te ontscherpen en inefficiënties te verminderen. In figuur 2. zijn
verschillende stappen beschreven die een overheid zou kunnen nemen om clustering te
stimuleren. Daarbij zijn de verschillende overheidslagen van belang (Porter, 2000, pp.27-29).
Het diamant model is bruikbaar in deze bachelorthesis gezien het inzicht geeft in de factoren die
leiden tot de ontwikkeling van een cluster. Het biedt dus de mogelijkheid het gevoerde beleid
naar factor te analyseren. Het geeft echter geen inzicht in de soorten beleid die de overheid kan
voeren om clustering ofwel economische groei te stimuleren.
2.1.4. Economic growth policy pyramid van Ezell, Atkinson & Wein
Ezell, Atkinson &Wein stellen dat beleid met name gericht zou moeten zijn op productiviteit en
innovatie om duurzame economische groei te realiseren (p.86). Dit zou kunnen worden bereikt als
overheden zich richten op de volgende punten: ‘key framework conditions’,’effective tax, trade
and regulatory environment’, ’key factor inputs’ en ‘innovation and productivity policies’. Deze
weergeeft Ezell in zijn economic growth policy pyramid (zie figuur 3.) Deze zullen nu stuk voor
stuk besproken worden aan de hand van enkele voorbeelden.
‘Key frame work conditions’ bestaan uit verschillende onderdelen. Aller eerst is de wet een
belangrijke factor. Dit gezien deze bepalend is voor de manier waarop bedrijven mogen handelen.
Net als Porter hecht Ezell et al. belang aan concurrentie. Deze stimuleert bedrijven namelijk om te
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innoveren. Het bevorderen van een competitieve markt ziet hij dan ook als één van de key frame
work conditons. Daarnaast moet intellectueel eigendom goed beschermd worden. Anders is het
niet erg interessant om in onderzoek te investeren, anderen kunnen jou innovatie dan gewoon
kopiëren.
’Effective tax, trade and regulatory environment’ gaan zoals de naam al doet vermoeden over
belastingen, handel en regelgeving. Met het instellen van lage belastingen en flexibele regelgeving
kunnen overheden het aantrekkelijk maken voor bedrijven om te investeren. Bij handel gaat het
om de markt waarin de bedrijven concurreren. Door bedrijven bloot te stellen aan internationale
concurrentie worden zij gestimuleerd te innoveren en hun productie te verhogen.
‘Key factor inputs’ hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van een bepaalde fysieke
en digitale infrastructuur. De overheid zou in deze moeten investeren gezien deze worden gezien
als de grondslag voor een hogere productiviteit en meer innovatie.
‘Innovation and productivity policies’ omvatten een breed scala aan verschillende vormen van
beleid. Het gaat hierbij om beleid dat gericht is op het aansporen van technologische
ontwikkeling, het bevorderen van kennisuitwisseling tussen publieke kennis instituties en de
private sector en het helpen van mkb’ers. Daarnaast kan de overheid bijdragen door zelf nieuwe
technologieën aan te wenden (Ezell et al., 2013, pp.58-68).
De theorie van Ezell et al. heeft betrekking op beleid op nationaal niveau. Ondanks dat, is zijn
theorie ook toepasselijk op provinciaal beleid. Ook al zijn provinciën beperkt wat betreft het
uitvaardigen van wetten, toch kunnen zij bijvoorbeeld wel invloed uitoefenen op dingen als de
fysieke infrastructuur. Met name de bovenste twee lagen zijn voor dit onderzoek van belang,
gezien de onderste lagen voornamelijk onder invloedssfeer van de nationale overheid staan. De
theorie geeft inzicht in de soorten beleid dat de overheid kan voeren. Hiermee vult de ‘economic
growth policy’ de diamant van Porter dus aan.
Figuur 3. The Economic Growth Policy Pyramid (Uit Ezell, 2013, p.58)
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2.2

Conceptueel model en operationalisatie

De provincie Gelderland werkt samen met de kennisinstituties, ondernemers en andere
overheidsinstanties aan het versterken van het logistieke cluster. Gezien deze partijen actief
betrokken worden kan men spreken van ‘governance’ in plaats van alleen beleid.
Figuur 4. Het conceptuele model (Bron: eigen figuur)

Het is moeilijk om een causaal verband aan te tonen tussen het gevoerde beleid/governance en
ontwikkelingen in de maatschappij. Er is namelijk geen sprake van ceteris paribus, governance
vindt plaats in een dynamische context. Het kan dus goed zijn dat er andere factoren dan
governance zijn die invloed hebben gehad op de ontwikkelingen op het gebied van
werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen in de logistieke sector. Zo zal bijvoorbeeld de
economische crisis die in 2008 begon een grote impact op de Gelderse economie hebben gehad
en dus ook op de werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen in de provincie. Het is niet
mogelijk om de complete context waarin het cluster plaats vindt mee te nemen in het
conceptuele model. Omdat clusters zelf ook complex zijn, is het modeleren van deze een lastige
taak. Zo beslaat het diamant model van Porter een omvangrijk scala aan factoren die onderling
allemaal relaties tot elkaar hebben. Kritiek op dit model is echter dat er bepaalde componenten
ontbreken. Tot mijn weten zijn er tot nu toe geen modellen die de werking van clusters helemaal
uiteenzetten. Bovendien zou het te ver streven voor deze thesis om een model te gebruiken dat
alle dynamiek die zich in een cluster voordoet meeneemt. Vandaar dat dit onderzoek zich op
bepaalde delen van deze dynamiek en context richt. Het beleid van de provincie Gelderland focust
zich met name op de ‘factor conditions’ die we ook terug zien in het model van Porter. Deze zijn
dan ook opgenomen in het conceptuele model. Samen vormen deze factoren een kring om de
governance, welke bestaat uit de eerste twee delen van de ‘economic growth policy pyramid’ van
Atkinson & Ezell. Zoals gezegd zijn de onderste lagen van de piramide in dit geval minder relevant
omdat deze met name gaan over de invloedssferen van de nationale overheid. Daar het hier een
onderzoek naar het provinciale beleid betreft, worden deze nu buiten beschouwing gelaten. In
het conceptuele model (figuur 4) is duidelijk te zien dat governance zich afspeelt in en gemaakt
wordt voor een bepaalde context. Er is dus in zekere zin sprake van een wisselwerking tussen
deze twee. Deze wisselwerking heeft wederom invloed op de ’economische ontwikkeling’ van de
logistieke sector in de provincie, welke hier wordt gezien als de omvang van de werkgelegenheid
en het aantal bedrijfsvestigingen.
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In dit onderzoek zal aan de hand van een SWOT-analyse gekeken worden naar de sterktes,
zwaktes, bedreigingen en kansen op het gebied van de ‘factor conditions’. Daarmee leent de
SWOT-analyse zich goed voor zowel het beschrijvende als het evaluerende aspect van dit
onderzoek. Enerzijds wordt het inzichtelijk wat de staat is waarin deze condities zich bevinden,
anderzijds wordt duidelijk welke condities nog verder uitgediept kunnen worden. Deze manier
van analyseren sluit dan ook goed aan op de behoeften van beleidsmakers, enerzijds biedt het
namelijk de mogelijkheid om de verschillende ontwikkelingen, die invloed hebben op de
bedrijven, op een schematische manier te weergeven en anderzijds komen ook de strategische
implicaties die dit met zich mee brengt in beeld. (Rugman & Verbeke, 1993, p.288). Vandaar dat
de keuze op deze analyse vorm gevallen is.
Om daadwerkelijk met het onderzoek te kunnen beginnen, was het noodzakelijk een vertaalslag
te maken van het conceptuele model naar meetbare variabelen. De vijf ‘factor conditions’ van
Porter zijn als volgt geoperationaliseerd:
Tabel 1. Operationalisatie factor conditions (Bron: eigen figuur)
Factor condition

Operationalisatie

Human resources

Potentiële beroepsbevolking (personen tussen de 15 en de AOW- leeftijd) die een
opleiding hebben voltooid op het gebied van logistiek.

Fysieke middelen

Aanwezigheid van benodigde kapitaalgoederen en grondstoffen.

Kapitaalmiddelen

Toegang tot financiering via de bank en de mogelijkheden om subsidiering aan te
vragen.

Infrastructuur

De fysieke en digitale infrastructuur die logistieke bedrijven nodig hebben om te kunnen
functioneren op een efficiënte wijze.

Kennis bronnen

Mogelijkheden om kennis uit te wisselen met kennis instituten, andere ondernemers in
de regio en de provincie Gelderland.

Human resources gaan over het menselijke kapitaal dat ingezet kan worden tijdens de productie.
Deze is dus geoperationaliseerd als potentiële beroepsbevolking. Deze bestaat uit ‘’het deel van
de bevolking dat gelet op zijn leeftijd in aanmerking komt voor deelname aan het arbeidsproces’’
(CBS, n.d.). Het is natuurlijk zo dat er mensen zijn die door willen werken nadat zij de
pensioenleeftijd hebben bereikt. Het gros van het menselijke kapitaal zal echter vallen onder de
potentiële beroepsbevolking en daarmee is de potentiële beroepsbevolking geschikt als
uitgangspunt.
Fysieke middelen gaan over kapitaalgoederen en grondstoffen. Ieder bedrijf heeft andere
benodigdheden op dit gebied. Een verdere afbakening zou dan ook limiterend zijn. Het gaat erom
dat bedrijven de kapitaalgoederen en grondstoffen die zij nodig hebben voor de productie, ook
kunnen verkrijgen. Het gaat dus om de vraag: zijn er belemmeringen op het gebied van het
verkrijgen van de benodigde fysieke middelen? Deze belemmeringen kunnen wederom erg
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verschillend zijn, wellicht is er schaarste of zijn er bijvoorbeeld wetten en regels die het moeilijk
maken de juiste fysieke middelen te vergaren. In dit onderzoek is er gekeken naar deze
belemmeringen en mogelijkheden van de ‘factor conditions’. Omdat we niet opzoek zijn naar een
bepaalde soort belemmering of mogelijkheid, is het niet wenselijk om deze verder af te bakenen.
Kapitaalmiddelen zijn eveneens heel breed gedefinieerd, maar ook hier zijn tal van
mogelijkheden. Bedrijven hebben wellicht veel eigenvermogen of komen tot financiering middels
de verkoop van aandelen. Het is irrelevant welke van deze methoden om tot financiering te
komen worden gebruikt. Het gaat om de problemen die bedrijven ondervinden indien zij geld
nodig hebben bij uitbreiding of innovaties. Deze laatste twee zijn namelijk verbonden aan het doel
van het clusterbeleid: economische groei.
Zeker voor de logistieke sector is infrastructuur een belangrijke factor. Het gaat hierbij om ’het
geheel van auto-, spoor-, waterwegen, havens, vliegvelden, elektrische installaties, kabels enz.’
(Van Dale, 2016). Dus zowel de fysieke als digitale infrastructuur zijn van belang.
Kennisbronnen hebben betrekking op de sociale netwerken waarin en de instituties waardoor
kennis wordt verspreid in de Valley. Het kan dus gaan over ondernemers die onderling een band
hebben opgebouwd of bijvoorbeeld over kennisinstanties als universiteiten. Kennis kan
uitgewisseld worden met alle actoren in de Valley, dus ook met de provincie.
De ‘factor conditions’ zijn dus over het algemeen open geoperationaliseerd. Voordeel hiervan is
dat er op een vrije manier kan worden gezocht naar kansen, bedreigingen, sterktes en zwakten
van de ‘factor conditions’. Er wordt niet van te voren bepaald dat een in de categorie x vallende
kans niet meegenomen wordt.
Naast de ‘factor conditions’ moeten de begrippen werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen
geoperationaliseerd worden. Gezien er in dit onderzoek gebruik gemaakt werd van de database
Stichting Lisa (voor meer toelichting zie paragraaf 3.2 onderzoeksmateriaal en verwerking) zijn de
definities van deze begrippen overgenomen van de stichting. De definitie die in dit onderzoek
voor bedrijfsvestiging gehanteerd wordt is dan ook:
‘’Een locatie van een onderneming, instelling of zelfstandige beroepsbeoefenaar (dat wil zeggen
elke fabriek, werkplaats, kantoor, winkel of andere bedrijfsruimte, dan wel elk complex daarvan)
waarin of van waaruit een economische activiteit of zelfstandig (vrij) beroep wordt uitgeoefend
door minimaal 1 werkzaam persoon’’ (Stichting Lisa, 2015, p.6).
Om de toename in werkgelegenheid te kunnen analyseren zal er gekeken worden naar het aantal
werkzame personen. Deze wordt gedefinieerd als:
‘’Arbeidskracht die beroepsmatig (een) betaalde activiteit(en) verricht op of vanuit de vestiging:
meewerkende ondernemer/eigenaar (directeur, bedrijfshoofd), meewerkend gezinslid, zelfstandig
beroepsbeoefenaar, werknemer, uitzendkracht’’ (Stichting Lisa, 2015, p.6).
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3. Methodologie
3.1

Onderzoeksstrategie

Waar men in kwantitatief onderzoek gebruik maakt van cijfermatig materiaal, wordt dat in
kwalitatief onderzoek niet gedaan en wordt er daarentegen gebruik gemaakt van bijvoorbeeld
interviews en observaties. Dit heeft gevolgen voor het soort resultaten dat het onderzoek kan
opleveren: ‘’De beschrijvingen in een kwantitatieve aanpak worden getypeerd door precisie,
terwijl de beschrijvingen in een kwalitatieve aanpak worden gekenmerkt door rijkdom’’ (Braster,
2000, p.27).
Hoewel men met kwantitatief onderzoek vast kan stellen hoe het aantal bedrijfsvestigingen en
het aantal werknemers zich heeft ontwikkeld in de periode 2012-2016 kan men geen uitspraken
doen over waarom deze ontwikkelingen zich zo hebben voorgedaan. Het is echter de bedoeling
een beleidsaanbeveling te geven en daarvoor is het noodzakelijk meer de diepte in te gaan om
inzicht te verkrijgen in de eigenschappen en kenmerken van het cluster. Naast het bestuderen van
de cijfermatige ontwikkeling zal er dan ook ingegaan worden op de huidige beleidsdiscussies om
een beter beeld te krijgen in de sterke punten, zwakke punten, kansen en bedreigingen die het
logistieke cluster heeft. In dit onderzoek zal dan ook gebruik worden gemaakt van zowel de
kwalitatieve als de kwantitatieve onderzoeksmethode. Zoals Philipsen & Vernooy-Dassen stellen,
is het niet zo dat deze twee onderzoeksmethoden elkaar uitsluiten maar dat ze elkaar juist
kunnen aanvullen (2004, p.289). Zodoende kan er een completer beeld gegeven worden van de
ontwikkelingen in de logistieke sector in Gelderland. Om dit beeld te vormen zal er dan ook
gebruik worden gemaakt van verschillende waarnemingsmethoden, er is dus sprake van
triangulatie. Dit brengt voordelen met zich mee op het gebied van de betrouwbaarheid van het
onderzoek. Er wordt namelijk op verschillende manieren naar het cluster gekeken. Indien de
uitkomsten van deze methoden dezelfde richting op wijzen worden de conclusies van het
onderzoek versterkt (Vennix, 2011, pp.267-268).
De onderzoeksstrategie die gekozen is voor dit onderzoek is de casestudy. Bij deze strategie gaat
het namelijk om het bestuderen van een bepaalde case in een hedendaagse context (Yin 2009, in
Creswell, 2013, p.97). In dit geval is de case dus het Gelderse logistieke cluster. Een casestudy is
onderzoek naar een systeem in een bepaalde tijd en een bepaalde locatie (Creswell, 2013, p.97).
Dit is enigszins problematisch in dit geval gezien de ruimtelijke afbakening van een cluster erg
moeilijk is. De vorm van een cluster is namelijk dynamisch en veranderd over tijd. Toch is de keuze
op deze methode gevallen omdat het onderzoek toch betrekking heeft op één specifiek systeem.
Bovendien biedt deze onderzoeksstrategie de mogelijkheid om het cluster in diepte te bestuderen
door gebruik te maken van verschillende informatie bronnen (Creswell, 2013, p.97). Er kan dus
ook gebruik worden gemaakt van zowel kwalitatieve als kwantitatieve data.
Yin maakt onderscheid in enkelvoudige case, waarin één geval wordt bestudeerd en multipele
casestudy waarin meerdere cases worden onderzocht (in Vennix, 2011, p.104). Dit onderzoek
richt zich op de Logistics Valley en kan dus gezien worden als een enkelvoudige casestudy. Een
nadeel van deze aanpak is dat het moeilijk zal zijn resultaten te generaliseren. De externe
validiteit van het onderzoek zal dus laag zijn. Aan de andere kant is het zo dat de vormen en de
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dynamiek van verschillende clusters erg divers zijn, ieder cluster is anders. Dit onderzoek sluit dan
ook aan op Tötdling & Trippl (2005) dat een meer gedifferentieerde aanpak op het gebied van
clusterbeleid gewenst is. Door onderzoek te doen naar één cluster wordt de provincie Gelderland
handvaten geboden om haar beleid op de specifieke omstandigheden van het logistieke cluster
aan te passen. De diepgang die een enkelvoudige casestudy kan bieden weegt in die zin dus op
tegen de lage generaliseerbaarheid van het onderzoek.

3.2 Onderzoeksmateriaal en verwerking
In dit onderzoek zal gebruik worden gemaakt van verschillende soorten onderzoeksmateriaal.
Deze zullen nu besproken worden aan de hand van de deelvragen. Daarnaast zal er ook
toelichting gegeven worden over de verwerking van deze.
Deelvraag 1
De eerste deelvraag heeft betrekking op het gevoerde beleid. Hiervoor zal dan ook met name
gebruik worden gemaakt van de hiervoor relevante beleidsdocumenten. De belangrijkste
documenten die hiervoor gebruikt zijn, vallen in de categorieën: economische visies en
uitvoeringsprogramma’s van de provincie Gelderland, beleidsnota’s van de Rijksoverheid en
whitepapers van de Europese Commissie.
Daarnaast zal er gebruik worden gemaakt van secundaire data, hierbij valt te denken aan de
website van de provincie en de website van Logistics Valley. Uit al dit onderzoeksmateriaal zal de
informatie die van belang is, worden geselecteerd en meegenomen worden in de
beleidsomschrijving.
Tevens zal er gebruik worden gemaakt van interviews om meer inzicht te krijgen in het gevoerde
beleid en om te achterhalen wat de cluster actoren zijn en waar de beleidsdiscussies omtrent
Logistics Valley over gaan. De interviews zullen gehouden worden met beleidsmakers van de
provincie Gelderland, ondernemers van aan logistiek gerelateerde bedrijven en medewerkers van
kennis instanties op het gebied van logistiek. De samenwerking tussen deze actoren speelt
namelijk een belangrijke rol in het creëren van kansen en mogelijkheden in de logistieke sector
volgens de provincie Gelderland (2013, p.3). De volgende instanties en personen zijn hieruit
geselecteerd:
-

-

-

Joost Roeterdink
Roeterdink is beleidsmaker bij de provincie Gelderland. Hij werkt aan het programma
mobiliteit als deelprogramma manager voor logistiek en goederenvervoer.
Matthijs Zwart
Zwart is werkzaam bij Oost NV waar hij de functie van acquisiteur bekleedt. Hiervoor
heeft hij contact met verschillende logistieke bedrijven die interesse hebben in de regio.
Hij is aanspreekpunt voor deze bedrijven en helpt ze met zaken die kunnen variëren van
het vinden van de juiste locatie tot het vinden van juristen en accountancy. Daarnaast is
hij ondernemer, hij heeft namelijk een adviesbureau dat zich richt op
transportoptimalisatie.
Medewerker aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Deze wilde anoniem blijven. Er
zal dan ook naar deze persoon verwezen worden met ‘medewerker aan de HAN’.
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De medewerker aan de HAN houdt zich bezig met praktijkonderzoek in de logistieke
sector. Hierbij worden problemen van bedrijven en instellingen onder de loep genomen.
De interviews waren semi-gestructureerd van aard. Dit heeft als voordeel dat de mogelijkheid
bestond om verder door te vragen indien interessante onderwerpen naar voren komen die niet
opgenomen waren in de interview guide (zie bijlage 1). Zoals gezegd bieden de interviews meer
inzicht in het gevoerde beleid en actuele beleidsdiscussies. Daarnaast werd er ingegaan op de
huidige stand van zaken in het cluster op het gebied van fysieke middelen, kennisbronnen, human
resources, infrastructuur en kapitaalmiddelen. Ook is er gevraagd naar de sterktes, zwaktes,
bedreigingen en kansen zijn voor het logistieke cluster die de respondenten waarnemen. De
interviews zullen worden onderzocht aan de hand van een content analyse. Belangrijke thema’s
zijn hierin natuurlijk de factor conditions van Porter. Er is echter geen gebruik gemaakt van codes
die van te voren zijn vast gelegd. De codering is voortgevloeid uit de analyse van de data met
daarin speciale aandacht voor de factor conditions.
Deelvraag 2
Deelvraag twee bestaat uit twee onderdelen, ‘de kwantitatieve ontwikkeling van
werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen’ en ‘het ruimtelijke perspectief hiervan’. Voor de analyse
van beiden zal gebruik worden gemaakt van gegevens van de Provinciale
Werkgelegenheidsenquête (PWE) van de provincie Gelderland. Het betreft hier namelijk een
vestigingsregister van alle vestigingen waar betaald werk wordt verricht. Iedere
vestigingsregistratie heeft een ruimtelijke component bestaande uit de adres gegevens en x en y
coördinaten (Rijksdriehoekstelsel) en sociaal- economische componenten welke bestaan uit
gegevens over de omvang van werkgelegenheid en de economische hoofdactiviteit (stichting Lisa,
2015, p.6). De PWE beschikt daarmee dus over de benodigde informatie voor de kwantitatieve en
ruimtelijke analyse en draagt daarmee bij aan de interne validiteit van dit onderzoek. De data van
de PWE kan worden opgevraagd middels het programma VR-Plus, welke dan ook gebruikt is in dit
onderzoek.
De respons van op de PWE ligt rond de 90% en kan daarmee een betrouwbaar beeld geven van de
werkgelegenheid en de bedrijfsvestigingen in de provincie (provincie Gelderland, 2016a). De data
bestaat uit panel data. Dit houdt in dat respondenten op meerdere tijdstippen zijn ondervraagd
(Vennix, 2011, p.86). De bedrijven worden met de PWE jaarlijks ondervraagd over de situatie
waarin zij zich bevinden op 1 april (stichting Lisa, p.50). In bijlage 3 is de vragenlijst van de PWE
zoals die in 2016 aan de bedrijven is voorgelegd te vinden.
De kwantitatieve analyse van deze data bestaat uit beschrijvende statistieken. Er is gebruik
gemaakt van het programma Excel om grafieken te maken die het aantal bedrijfsvestigingen en de
werkgelegenheid weergeven in de periode 2000-2015 voor Gelderland in zijn geheel en in het
cluster. Hiervoor was het noodzakelijk de logistieke sector af te bakenen. In het data bestand
wordt gebruik gemaakt van Standaard Bedrijfsindeling (SBI) codering. Daarnaast is in het
programma VR-plus een afbakening van de topsector logistiek beschikbaar aan de hand van de
SBI. Deze is gebaseerd op een (voorlopige) afbakening van de sector door het ministerie ELI.
Hierin worden de bedrijven met de volgende hoofd activiteiten meegenomen:
4910
Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
4941
Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
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5020
5040
5110
5121
5210
5221
5222
5223
5224
5229
5310
5320

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)
Personenvervoer door de lucht
Goederenvervoer door de lucht
Opslag
Dienstverlening voor vervoer over land
Dienstverlening voor vervoer over water
Dienstverlening voor de luchtvaart
Laad-, los- en overslagactiviteiten
Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en
meting
Nationale post met universele dienstverplichting
Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

(PWE-Gelderland, 2015)
Daarnaast is er ook nog een afbakening beschikbaar op basis van de nota Pieken in de Delta. In
tegenstelling tot de topsector afbakening wordt het onderdeel groot handel hierin meegenomen.
Het gaat hier voornamelijk om SBI coderingen die beginnen met 46. De categorieën ‘nationale
post met universele dienstverplichting’ en ‘post zonder universele dienstverplichtingen en
koeriers’ maken echter geen onderdeel uit van deze categorisering (PWE-Gelderland, 2015). Voor
een compleet overzicht van de verschillen tussen de afbakeningen van het topsectoren beleid en
de nota Pieken in de Delta zie bijlage 2.
Het klantenbestand van een groothandel bestaat uit bedrijfsmatige afnemers. Daarmee kan het
gezien worden al een soort van schakel in het logistieke netwerk van bedrijven. Anderzijds is het
een winkel en dan zou men ook kunnen stellen dat winkels met niet-commerciële afnemers
eveneens een schakel vormen in het logistieke netwerk. Het zijn immers ook afhaalpunten. Dit
maakt de categorisering gebaseerd op pieken in de delta minder interessant dan die in de
topsectoren, waar deze categorie niet is meegenomen. Hierin zijn bovendien postbedrijven
meegenomen die nadrukkelijk bezig zijn met het vervoeren van goederen. De keuze is dan ook
gevallen op de categorisering gebaseerd op topsectoren.
Overigens bevatten beide categoriseringen personenvervoer. Het is maar de vraag in hoeverre
deze passen in het kader van het door de provincie beoogde beschrijving van de logistieke sector
in het kader van Logistics Valley. Zo komt in hun beleidsprogramma ‘Logistiek als Gelderse Motor’
terug dat zij zich willen richten op goederen vervoer (provincie Gelderland, 2013). Vandaar dat er
voor gekozen is om de SBI codes 5110 (Personenvervoer door de lucht), 5010 (Zee- en kustvaart
(passagiersvaart en veerdiensten)) en 4910 (personen vervoer per spoor) buiten beschouwing te
laten in dit onderzoek.
Verder valt op dat er geen kennisinstituties zijn opgenomen, terwijl deze juist een belangrijke rol
spelen op het gebied van innovaties. Er bestaan echter geen SBI codes voor instanties met als
hoofdactiviteit onderzoek in de logistieke sector. Bovendien kan het goed zijn dat deze niet de
hoofdactiviteit van de vestiging zijn. Zo beschikt de hogeschool Arnhem Nijmegen over een kennis
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distributie centra logistiek maar richt deze zich met name op niet-universitair hoger onderwijs.
Om dit op te lossen zou men de HAN mee kunnen nemen in de analyse, maar dit zou een
vertekend beeld kunnen geven gezien waarschijnlijk maar een klein onderdeel van dit
kennisinstituut zich op de logistiek richt. Zodoende is het erg lastig om een reëel beeld te creëren
van de kennisinstituties op het gebied van logistiek en zal deze dan ook niet toegevoegd worden
in de categorisering. Samenvattend maakt dit onderzoek gebruik van de topsectoren
categorisering zonder de codes die betrekking hebben op personenvervoer.
Een ander belangrijk punt is de definitie voor werkgelegenheid. In VR-Plus waren hiervoor
verschillende opties beschikbaar. Uiteindelijk is gekozen voor ‘WP+UITZ’, wat staat voor
werkzame personen plus uitzendkrachten. Uitzendkrachten kunnen namelijk een substantieel
deel uit maken van het personeel dat bij een vestiging werkzaam is. Het weglaten van deze zou
het beeld dan ook kunnen vertekenen. Vandaar dat besloten is deze ook mee te laten tellen
onder werkgelegenheid. Onder werkzame personen wordt het volgende verstaan:
- alle personen in vaste loondienst
- personeel in tijdelijke dienst
- meewerkende eigenaren
- meewerkende gezinsleden
- burgerpersoneel op militaire basis
- beroepsmilitairen
- thuiswerkers voor zover deze voorkomen op loonlijst
- personen op bedrijfsscholen voor zover deze voorkomen op loonlijst
- personen werkzaam in WSW-verband
(PWE-Gelderland, 2000, p.49)
Nu de logistieke sector en de werkgelegenheid per vestiging zijn gedefinieerd is kan een algemeen
beeld over de ontwikkeling van de logistieke sector in Gelderland worden weergeven. Natuurlijk
kan deze plaatselijk erg verschillen, de ruimtelijke analyse van de PWE zal hier meer inzicht in
scheppen.
De ruimtelijke analyse zal gedaan worden met behulp van arcGIS. Er zijn verschillende methoden
om clustering te meten. Dit kan gedaan worden aan de hand van frequentietellingen, relatieve
maten en afstandsmaten. Bij frequentietellingen gaat het om het absolute aantal
bedrijfsvestigingen in een regio. Problematisch aan deze aanpak is echter dat het moeilijk vast te
stellen is wanneer er sprake is van veel bedrijfsvestigingen in een bepaalde sector. Twee regio’s
kunnen niet met elkaar vergeleken worden gezien de ene regio wellicht heel groot is ten op
zichtte van de andere regio’s.
Bij relatieve maten denkt men snel aan percentages. Hoewel je aan de hand van deze methode
wel uitspraken kunt doen over de omvang van een sector in verhouding tot andere sectoren in de
regio, is het nog steeds onduidelijk of dat veel of weinig is ten op zichtte van andere regio’s.
Onder relatieve maten vallen echter ook vergelijkingsmaten zoals de locatiequotiënt.
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De locatie quotiënt wordt als volgt berekend:
Xrs= Totaal aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente in sector s
𝐿𝑄 =

𝑋𝑟𝑠/𝑋𝑟
𝑋𝑠/𝑋

Xr= Totaal aantal bedrijfsvestigingen in de gemeente
Xs= Totaal aantal bedrijfsvestigingen in heel Gelderland in sector s
X= Totaal aantal bedrijfsvestigingen in heel Gelderland

Deze quotiënt weergeeft de verhouding tussen het regionale aandeel van bedrijfsvestigingen in
een sector tegenover het nationale aandeel in de deze sector. Als de locatie quotiënt een waarde
heeft van 1 betekent dit dus dat er regionaal een even groot aandeel van de sector is als
nationaal. Is deze waarde kleiner dan 0, is het aandeel bedrijven in de sector kleiner dan op
nationaal niveau. De sector is zogezegd ondervertegenwoordigd. Een quotiënt boven de 1 houd in
dat het aandeel bedrijven in de sector oververtegenwoordigd is. Hoewel het met deze methode
mogelijk is om regio’s met elkaar te vergelijken, zijn er nog steeds een aantal nadelen. Zo wordt
de concentratie van bedrijfsvestigingen onderschat in regio’s waar de stedelijke concentratie
hoog is omdat er veel andere bedrijvigheid aanwezig is. Andersom geld dit ook voor gebieden met
weinig vestigen, een sector wordt al snel als oververtegenwoordigd gezien (Geurden-Slis et. al.
2013; Raspe et. al. 2012)
Alle hiervoor genoemde methoden om clustering te meten zijn daarnaast onderworpen aan het
zogenoemde “Modifiable Areal Unit Problem” (Geurden-Slis et. al. 2013). Dit probleem bestaat uit
twee onderdelen: het verschil in uitkomsten die uit één data set verkregen kan worden door deze
op verschillende schaalniveaus the analyseren en de invloed die de afbakening van gebieden
heeft op de resultaten (Yang, 2005). Deze problematiek is duidelijk grafisch weergeven door
Scholl & Brenner (2012), zie figuur 5. Zo verandert de regio B door het wisselen van schaalniveau
(van kaart a naar kaart b) van een regio met zowel zwarte als witte bedrijven in een regio met
alleen zwarte bedrijven. En het wisselen van regio indeling (van kaart a naar kaart c) maakt regio
A een stuk kleiner en verwijdert alle zware bedrijven uit de regio. Deze veranderingen hebben dan
ook een groot effect op de uitkomsten van de analyse.
Figuur 5. Measuring spatial concentration: Aggregated and none aggregated
approaches (Uit, Scholl & Brenner, 2012, p. 8)
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De cluster-index is een afstandsmaat die hierop is aangepast en de problematiek met MAUP
ondervangt. De afstand van de bedrijven onderling ligt ten grondslag aan deze methode in plaats
van ruimtelijke indelingen. Hierbij wordt de som berekend van de omgekeerde afstand tussen één
bepaalde vestiging en de rest van de vestigingen uit de sector. De formule luidt:
𝐽

1
𝐷𝑖 =
∑ (𝑓(𝑑𝑖,𝑗 ))−1
𝐽−1
𝐽=1,𝐽≠𝑖

Het eerste deel van de formule 1/(J-1) is bedoeld om de index onafhankelijk te maken van het
aantal vestigingen. En het tweede deel weergeeft de som van de omgekeerde afstand tussen
vestiging i en de andere vestigingen. Een hogere Di waarde hoe hoger de mate van clustering
(Scholl & Brenner, 2012).
In dit onderzoek zijn kaarten gemaakt met zowel de locatie quotiënt als de cluster-index om de
logistieke sector in beeld te brengen. De cluster-index kan helaas niet toegepast worden op het
aantal werkplekken, je zou dan namelijk de afstand tussen de werkplekken moeten nemen.
Vandaar dat er voor het aantal werkplekken gebruik wordt gemaakt van de locatie quotiënt. Het
aantal bedrijfsvestigingen kan wel geanalyseerd worden met de cluster-index, zoals gezegd is
deze gunstiger gezien de MAUP problematiek met deze voorkomen kan worden.
Er zijn kaarten gemaakt voor de jaren 2000, 2007 en 2015. Er is gekozen om een kaart te maken
tussen het begin en eindjaar omdat de economische crisis die in 2008 begon, grote invloed kan
hebben gehad op de staat van de logistieke sector. Zo kan voorkomen worden dat er verkeerde
conclusies getrokken worden.
Om te bepalen of ontwikkelingen met name gedragen worden door vestigingsbeslissingen van
grote bedrijven of dat ook kleine en middel grote bedrijven hierin een rol spelen, wordt er
gekeken naar een aantal micro ontwikkelingen. Hiervoor is het noodzakelijk bedrijfsgrootten af te
bakenen.
In deze thesis wordt gebruik gemaakt van de bedrijfsklassen die gehanteerd worden door de
kamer van koophandel. Deze is gebaseerd op de activa, netto-omzet en het gemiddeld aantal
werknemers. Omdat de PWE data geen inzicht verschaft in de eerste twee variabelen is de
indeling gemaakt aan de hand van het aantal werknemers.
Tabel 2. Indeling bedrijfsgrootte
Bedrijfsklasse

Gemiddeld aantal werknemers

Micro

<10

Klein

10-50

Middelgroot

50-250

Groot

>250

(Bron: Kamer van Koophandel, n.d.)
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Zodoende kan er een compleet ruimtelijk beeld gegeven worden van de ontwikkelingen binnen
de logistics Valley op het gebied van werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen. Hiermee
kan deelvraag twee worden beantwoord.
Deelvraag 3
Door het gevoerde beleid, welke beschreven wordt onder deelvraag één, met de (ruimtelijke)
ontwikkelingen van het aantal bedrijfsvestigingen en de omvang van de werkgelegenheid,
gevonden onder deelvraag twee, met elkaar te vergelijken kan deelvraag drie worden
beantwoord. Het is namelijk de bedoeling te achterhalen in hoeverre deze met elkaar sporen.
Deelvraag 4
Voor het beantwoorden van deelvraag vier wordt gebruik gemaakt van een SWOT-analyse die
ingevuld kan worden aan de hand van de interviews die afgenomen zijn. In de interviews wordt
namelijk onder andere gesproken over de vijf factor conditions van Porter en wordt er gevraagd
naar gaten in het provinciale beleid. Naast de interviews zijn ook de uitkomsten van voorgaande
deelvragen relevant.
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4. Casusbeschrijving Logistics Valley
De casusbeschrijving bestaat uit een algemene beschrijving van Logistics Valley, waarin onder
andere de ligging en een aantal economische aspecten aan bod komen. Daarnaast zal het beleid
onder de loep worden genomen. Tenslotte zal er gekeken worden of het provinciale beleid
strookt met de in de literatuur gevonden beleidshandvatten.

4.1 Het Logistieke cluster
In deze paragraaf zal het logistieke cluster allereerst afgebakend worden. Vervolgens zullen de
infrastructurele kenmerken besproken worden gevolgd door een beschrijving van de
beroepsbevolking en de ontwikkeling van het BBP.
Het logistieke cluster bestaat uit de logistieke hotspots de Liemers, het Rivierenland en regio
Nijmegen, welke zijn weergeven in figuur 7. De provincie zelf biedt in haar beleidsstukken
omtrent ‘Logistiek als Gelderse motor’ geen gedetailleerdere afbakening van het gebied. Om toch
tot een afbakening te komen, is er gekeken naar de gemeentes die als partner zijn vermeld op de
websites van de hotspots of logistieke expertise centra (LEC). De volgende gemeentes zijn
aangesloten bij Logistic hotspot Rivierenland: Buren, Culemborg, Druten, Lingewaal,
Geldermalsen, Maasdriel, Neder Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel en West Maas en Waal
(Logistic Hotspot Rivierenland, n.d.). Bij het LEC Liemers zijn de gemeentes: Duiven, Zevenaar,
Montferland en Westervoort aangesloten (Logistiek expertise centrum Liemers, 2014, p.12) . En
ten slotte zijn de gemeentes: Beuningen, Groesbeek (welke nu onder de naam Berg en Dal gaat),
Heumen, Lingewaard, Nijmegen, Overbetuwe en Wijchen aangesloten bij het LEC regio Nijmegen
(Logistiek expertise centrum regio Nijmegen, n.d.). Daarmee telt het cluster 22 gemeenten in het
zuiden van de provincie Gelderland (zie figuur 6).
Figuur 6. Afbakening Logistics Valley
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Het cluster ligt aan de vervoersas die Rotterdam met Duitsland verbindt. Twee derde van de
goederen tussen Rotterdam en Duitsland gaat via Gelderland (provincie Gelderland, 2013, p. 5).
Deze vervoersas bestaat met name uit wegen, spoorwegen en waterwegen. Zo zijn de A15 en de
A12 , de Betuwe route en de Waal de belangrijkste verbindingen tussen Oost en West (provincie
Gelderland 2012, p.4). Ook vanuit Europees perspectief ligt de provincie op een belangrijke
locatie. De Rhine-Alpine Corridor en de North Sea-Baltic Corridor doorkruisen Gelderland. De
eerste hiervan loopt door het cluster, de tweede ligt ten noorden hiervan (zie figuur 7). Deze
corridors maken deel uit van het zogenaamde Trans-European Network for Transport (TEN-T). Dit
TEN-T netwerk bestaat uit negen corridors. De EU wil deze versterken door onder meer te
investeren in de ontbrekende schakels. Verder bevinden zich twee containerterminals binnen het
cluster, in Medel en in Nijmegen. Daarnaast zijn er al een aantal LNG tankstations gerealiseerd.
In het cluster bevinden zich veel gemeenten met een relatief kleine beroepsbevolking zoals
Druten, Heumen en Lingewaard waar dit aantal rond of onder de 10.000 bedraagt. Er is één
gemeente die er uit springt op dit gebied en dat is de gemeente Nijmegen, waar de
beroepsbevolking in de periode 2000-2012 een omvang van rond de 80.000 en 90.000 kent.
Daarnaast is er een heel aantal gemeenten dat een beroepsbevolking rond de 20.000 heeft, dit
zijn gemeenten als Overbetuwe en Lingewaard. Over het algemeen wordt de beroepsbevolking
groter over de jaren heen, zowel binnen als buiten het cluster (zie bijlage 4).
Figuur 7. Logistiek en goederenvervoer in Gelderland (Uit, provincie Gelderland, 2013,
pp.6-7)
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Helaas bleek er geen data over het BBP op gemeentelijk niveau beschikbaar te zijn. Hierdoor was
het niet mogelijk om het BBP op cluster niveau te bespreken en zal dit op provinciaal niveau
gedaan worden. Zoals in figuur… te zien is, groeide het BBP in Gelderland tot dat deze werd
geraakt door de crisis tussen 2008-2009. Het BBP daalde tot 2010 en beleefde rond 2011 een
korte opleving. In 2012 en 2013 is er weer een krimp in de Gelderse economie zichtbaar welke
werd gevolgd door een periode van groei. De economie in Gelderland heeft in de onderzochte
periode heel wat schommelingen laten zien.
Figuur 8. Ontwikkeling BBP Gelderland (Uit, Walsweer, n.d. p.14)

4.2 Logistics Valley
Logistics Valley is een samenwerkingsverband tussen de drie logistieke hotspots de Liemers, het
Rivierenland en regio Nijmegen, de provincie Gelderland en Oost NV. Zij hebben zichzelf voor de
volgende missie gesteld: ‘’het creëren van een ondernemingsklimaat dat internationale bedrijven
naar onze regio trekt door allerlei faciliteiten en groei mogelijkheden te bieden in het kader van
het one-stop-shopping concept’’ (vrij vertaald van Logistics Valley, n.d.a.) Dit willen zij op een
duurzame manier doen.
Duurzaamheid benaderen ze aan de hand van het ‘People, Planet and Profit’ concept. Wat betreft
het eerste punt wordt op de website van Logistics Valley gesteld dat er een hoge levensstandaard
is in de regio en dat er voldoende goed opgeleide werknemers te vinden zijn. In het kader van het
Planet concept wordt er gebruik gemaakt van wind- en zonne-energie. Daarnaast wordt er
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van binnenvaartterminals en spoor terminals om het
wegennetwerk te ontlasten. En door het stimuleren van nieuwe ondernemingen, netwerken en
technieken wordt het punt ‘Profit ’ ingevuld (Logistics Valley, n.d.b.).
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4.3 Beleid Europa
In 2007/2008 werd ook de Europese economie hard geraakt door de economische crisis. Hierop
reageerde de Europese Unie onder andere met de visie ‘’Europe 2020’’ waarin zij de toekomst
van haar sociale markt economie uittekende. De drie pijlers waar deze visie op berust zijn: slimme
groei (het verder ontwikkelen van een economie die gebaseerd is op kennis en innovatie),
duurzame groei (het streven naar een milieuvriendelijkere economie) en inclusieve groei ( door
hoge werkgelegenheid zou sociale en territoriale cohesie ontstaan). Kennis en innovatie spelen
dus een belangrijke rol in het Europese beleid. Ze willen op dit gebied een stijging in R&D,
verbeteringen van educatie en de digitale infrastructuur realiseren (European Commission,, 2010,
pp.8-10).
Het Europese beleid ‘’research and innovation strategies for smart specialisation’’(RIS3) bouwt
hierop voort. Regio’s zouden gebruik moeten maken van datgene wat er al aan economische
activiteit en kennis aanwezig is. Hierdoor zouden zij kunnen profiteren van onder andere
schaalvoordelen en kennis spillovers, wat gunstig is voor hun competitieve positie (European
Commission, 2012, p.11). Een smart specialisation beleid is echter niet hetzelfde als een cluster
beleid, zo hebben deze bijvoorbeeld verschillende doelen: waar clusterbeleid zich richt op het
versterken van het al aanwezige cluster is het smart specialisation beleid bedoelt om een transitie
in de economie op gang te brengen naar nieuwe kennis intensieve domeinen. Het clusterbeleid
kan echter wel een belangrijk onderdeel uit maken van het smart specialisation beleid. Het smart
specialisation beleid zal echter een bredere aanpak omvatten (European Commission, 2013, pp.46).
Naast dat de EU een algemeen innovatie beleid heeft, is er ook beleid dat specifiek gericht is op
de logistieke sector. De EU wil haar lidstaten verbinden en zij ambieert dan ook ‘’… een
transnationaal infrastructuurnetwerk en een structuurversterking van de logistieke sector.’’
(provincie Gelderland 2012, p. 5). Transport is vanuit economisch oogpunt ontzettend belangrijk ,
maar het transportnetwerk moet volgens de EU ook sociaal en milieuvriendelijk zijn. In de periode
2001 en 2010 was het de bedoeling om naar een meer gebalanceerd transport systeem te gaan.
Een groot deel van het transport ging namelijk over de weg. Om dit te bereiken zou er onder
andere worden ingezet op de revitalisering van vervoersmiddelen anders dan die over de weg en
zou er geïnvesteerd worden in het trans-Europese vervoersnetwerk. (Commission of the
European Communities, 2001, pp.3-6). Ook in de periode die daarop volgde stelde de Europese
Unie zich het doel om economische vooruitgang en het vergroten van competitie tussen markten
te ondersteunen met haar transportbeleid. Zo moet het multimodale TEN-T kernnetwerk
functioneel zijn in 2030. In de twintig jaar die daarop volgen moet er gewerkt worden naar een
netwerk met hoge capaciteit en kwaliteit (European Commission, 2011, p.5).

4.4 Beleid nationale overheid
Voor het jaar 2000 kenmerkte het beleid van de Nederlandse overheid zich door haar
egaliserende karakter. Dit houdt in dat deze zich met name richt op het gelijk trekken van de
verschillende regio’s. In 2004 kwam daar verandering in en richtte het beleid zich met name op
efficiëntie, ofwel het verhogen van de productiviteit en het benutten van de regio specifieke
mogelijkheden. De Bedrijfsleven nota die in 2011 volgde paste ook in dit kader (Raspe et al., 2012,
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p. 9) Om inzicht te verkrijgen in het beleid dat de nationale overheid heeft gevoerd ten aanzien
van clusters en de logistieke sector zullen deze nota’s besproken worden.
In Pieken in de Delta zijn economische kerngebieden aangewezen. Dit zijn gebieden waarin de
belangrijkste stuwende bedrijvigheid plaatsvindt. Deze zouden economisch goed moeten
functioneren en het rijk wou hier dan ook op toezien. Dit deed zij door kansen en knelpunten voor
de gebieden weer te geven en te helpen met het realiseren van verschillende projecten
(ministerie van Economische Zaken, 2004, p. 45). In Gelderland vormen Arnhem-Nijmegen,
Twente, het WERV-gebied (Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal) en de Stedendriehoek
(Apeldoorn, Zutphen en Deventer) samen het economische kerngebied. Er zou voor deze met
name toekomst liggen in het benutten van de kennisconcentraties die aanwezig zijn. Daarnaast
wordt ook genoemd dat er in het Zuiden van Gelderland kansen liggen op het gebied van
hoogwaardige logistiek, gezien er veel Europese hoofdtransportassen door het gebied lopen.
Projecten die hierop aansluiten zijn het wegnemen van knelpunten op de A12 en de ruimtelijke
reservering voor het doortrekken van de A15 naar de A12 (ministerie van economische zaken,
2004, pp.50-52).Kennis en innovatie worden hierin nog niet in verband gebracht met de logistieke
sector. Dit komt echter wel naar voren in de bedrijfslevennota.
Met deze nota streeft de overheid er naar dat Nederland in 2020 in de top vijf van
kenniseconomieën in de wereld staat. Daarnaast zouden R&D inspanningen 2,5% van het BBP
moeten uitmaken in 2020 en wil zij Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) oprichten
(kabinet, 2011, p.7). In deze TKI’s zou onderzoek worden gedaan door onderzoeksorganisaties
samen met bedrijven. Zowel de private als de publieke sector zouden deze financieren
(Rijksoverheid, n.d.).
Er is bijzondere aandacht voor negen topsectoren in de dit beleid. De logistieke sector is één van
deze sectoren. Ook voor deze zijn er ambitieuze doelen geformuleerd. Zo zou Nederland in 2020
een internationale toppositie hebben in ´´ (1) de afwikkeling van goederenstromen, (2) als
ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten, en (3) als land met een aantrekkelijk
innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven´´ (Rijksoverheid,
2012, p.1) . Het beleid richt zich onder meer op de mogelijkheden die de ICT te bieden heeft en
synchromodale transport systemen. Verladers kiezen in deze systemen niet wat voor transport
systeem gebruikt wordt, er wordt dus op a-modale basis gewerkt. Zodoende kunnen alle
transportmogelijkheden op een flexibele en duurzame wijze worden ingezet (Rijksoverheid, 2011,
pp.46-47; Rijksoverheid, 2012, p.1). Waar de nota Pieken in de Delta vooral een regionaal
uitgangspunt heeft, is het uitgangspunt in deze nota sectoraal van aard.
Samenvattend kunnen we stellen dat het beleid van het rijk in de periode 2000-2015 met name
gericht was op efficiëntie. In beide nota’s is er veel aandacht voor kennis en innovatie hoewel
deze in Pieken in de Delta niet in verband wordt gebracht met de logistieke sector.

4.5 Beleid provincie
Om het beleid van de provincie in kaart te brengen zal er allereerst ingegaan worden op de
economische visies/beleidsplannen die in de periode 2000-2015 relevant waren. Hiermee wordt
duidelijk welke positie de logistieke sector heeft gehad in het kader van het provinciale beleid.
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Vervolgens zal er gekeken worden naar specifieke beleidsprogramma’s om te concretiseren wat
het beleid omtrent de logistieke sector inhoudt.
4.5.1 Economische visies (beleidsplannen)
In het beleidsplan ‘Trekkracht Gelderland’(2001-2006) legt de provincie haar prioriteit bij het
zorgen voor voldoende bedrijventerreinen, er dreigden namelijk tekorten te komen. Omdat het
niet de bedoeling was dat bedrijven zich verspreid over de provincie zouden vestigen, werd de
economische hoofdstructuur geïntroduceerd. Hierin zijn gebieden geselecteerd waar bedrijven
zich konden concentreren. Om congestie en onnodige milieubelasting te voorkomen zouden de
locaties van deze bedrijventerreinen goed bereikbaar moeten zijn. In ‘Trekkracht Gelderland’ zijn
er dan ook een aantal plannen te vinden met betrekking tot de logistieke sector:
‘’Wij willen de zuidflank van Gelderland laten ontwikkelen tot een sterke logistieke zone, waar het
transitovervoer van en naar Rotterdam efficiënt en met zo min mogelijk milieubelasting wordt
afgehandeld en waar Gelderse bedrijven op een duurzame wijze aan kunnen sluiten op de
internationale markten.’’ (provincie Gelderland, 2001, p. 20)
Concreet zou de provincie bijdragen aan een multimodaal transport centrum in Valburg en een
Halteplaats in Arnhem. Daarnaast zou zij zich inzetten voor het doortrekken van de A18 en de A73
en de versnelde aanleg van de A15 tussen Ressen en de A12 (provincie Gelderland, 2001, pp. 1920)
In de sociaaleconomische visie die hierop volgt,’ Maak het in Gelderland’ (2007-2011), wordt er
in tegenstelling tot het beleidsplan daarvoor weinig aandacht besteed aan de logistieke sector. Zo
kwam deze niet terug in de speerpunten van de visie:
• het verzilveren van onze kennis- en innovatiepositie,
• ruim baan voor ondernemen met minder regeldruk
• investeren in de fysieke bedrijfsomgeving.
(provincie Gelderland, 2007, p.7)
In het eerste speerpunt zijn met name de Food Valley, de Health Valley en het Innovatieplatform
Twente van belang. Gezien Logistics Valley toen nog niet opgericht was, is het niet opmerkelijk
dat deze nog geen deel uit maakte van dit rijtje. Onder de noemer investeren in de fysieke
bedrijfsomgeving zou met name gekeken worden naar het herstructureren van verouderde
bedrijventerreinen (provincie Gelderland, 2007, pp.7-8), dus wederom wordt de logistieke sector
niet meegenomen. Dit betekent uiteraard niet dat deze helemaal niet genoemd wordt in het
document. Er zou namelijk geprofiteerd moeten worden van de gunstige ligging van de provincie
tussen West-Nederland en Duitsland. Dit zou bereikt worden door ‘het verbeteren van de
internationale bereikbaarheid via de Deltalijn en de Betuweroute, het verbeteren, uitbreiden en
beter benutten van het hoofdwegennet en de wegen naar de steden en het opwaarderen van het
openbaar vervoer, w.o. de stationsontwikkeling en railoverslag ’’ (provincie Gelderland, 2007,
p.34).
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In de economische visie ‘Op weg naar een duurzame, innovatieve en internationaal
concurrerende regio’ (2012-2016) komt de logistieke sector meer naar voren en wordt zelfs als
veelbelovend omschreven. De sector zou haar marktpositie kunnen verbeteren middels een
innovatieve aanpak (provincie Gelderland, 2011, p. 3). In lijn met het nationale topsectorenbeleid,
stelt de provincie zich als doel te excelleren in haar topsectoren. De logistieke sector wordt
echter niet als topsector aangemerkt gezien deze niet naar voren kwam in de herijking van het
sociaaleconomisch beleid 2007-2011. De provincie wil echter extra aandacht besteden aan de
logistieke sector, zodat deze in de toekomst wel onder de categorie Gelderse topsector zou
kunnen vallen De aanpak hiervoor zou neerkomen op het verbeteren van ruimtelijke ordening,
transport, logistiek, bereikbaarheid en innovatie. Daarbij wordt er op gelet dat niet alleen de
Randstad de vruchten plukt van deze aanpak, maar ook de Gelderse bedrijven. Hiervoor zou een
‘achterlandtafel’ opgericht worden, waar met relevante partijen samengewerkt wordt (provincie
Gelderland, 2011, pp.5-7).
Uit de economische visies kunnen we dus herleiden dat er altijd wel in meer of mindere mate
aandacht was voor de logistieke sector. Met name in de laatste visie komt de logistieke sector
naar voren. Ook wordt er hier voor het eerst verwezen naar de rol van kennis en innovatie, wat
een belangrijk element is als het om clusters gaat. Er is dus vrij laat aandacht voor de factor
conditions human resources en kennisbronnen. De factor condition infrastructuur komt
daarentegen voor in alle economische visies. Daarnaast valt op dat in de economische visie
Trekkracht in Gelderland al wordt gesproken van een logistieke zone in het zuiden van de
provincie. Dat er hier potentie ligt in de logistieke sector is dus niet nieuw.
4.5.2. Beleidsprogramma’s
In 2009 werd het uitvoeringsprogramma ‘’Transport in Balans’’ opgesteld. Hierin wilde men de
verwachte groei in het goederenvervoer over de weg en de daaraan gerelateerde negatieve
effecten het hoofd bieden. In de jaren voorafgaand aan het programma maakte het vervoer over
de weg namelijk een steeds groter onderdeel uit van het totaal aantal vervoersbewegingen. Het
was de bedoeling dat er meer goederenvervoer over spoor en waterwegen zou gaan
plaatsvinden. Om dit te realiseren werden projecten als het uitbreiden van overslagcapaciteit van
verscheidene havens, en het Rail Opstap Punt nabij Valburg genoemd (provincie Gelderland,
2009, p.1.). Daarnaast zou de provincie projecten omtrent slim en schoon goederenvervoer
ondersteunen. Hierin is het kennis aspect natuurlijk van belang: ‘’Een klimaat van kenniscirculatie
en samenwerking is een belangrijke randvoorwaarde om het goederenvervoer slimmer te
organiseren. Wij willen dit klimaat stimuleren door organisaties in het werkveld te steunen bij
initiatieven om de samenwerking in de ketenlogistiek te versterken‘’(provincie Gelderland, 2009,
p.19). Hoewel het hier gaat om ideeën die vanuit de markt komen en niet uit kennisinstituties is
het duidelijk dat er aandacht is voor innovatie. Zo zouden er in dingen als Value Added Logistics,
waarbij er naast het vervoeren van de goederen ook toegevoegde waarde wordt gecreëerd,
kansen liggen (provincie Gelderland, 2009, p. 27).
In het uitvoeringsprogramma dat hier op volgt, ‘’Logistiek als Gelderse motor’’ (2012-2016) wordt
de link met kennis nog duidelijker: ‘’ Om de logistieke sector te versterken zetten wij in op
innovatie, kennisdeling, duurzaamheid en een goede scholings- en arbeidsmarkt. De provincie
ondersteunt het
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Gelderse logistiek netwerk waarbinnen overheden, kennisinstellingen en bedrijven hieraan
samenwerken’’(provincie Gelderland 2013, p.5). Zo bestaat de mogelijkheid om subsidies aan te
vragen voor initiatieven op het gebied van innovatie en zijn er regionale centra voor technologie
waar bedrijven in contact worden gebracht met kennisinstellingen. (provincie Gelderland 2013,
p.10). Dit valt onder de actielijn ‘’versterken van logistiek als economische sector’’’. Maar in het
programma is met name vrij zwaar ingezet op infrastructuur aldus Roeterdink. (mondelinge
communicatie). De tweede actielijn van het beleid was dan ook ‘’ Voorzien in een goed toegerust
multimodaal vervoernetwerk’’ (provincie Gelderland, 2012 ,p.4) Zo werd bijvoorbeeld de barge
container terminal in Nijmegen uitgebreid en wordt er een laad- en loswal gerealiseerd in
Lochem. Daarnaast werd er opnieuw gekeken naar de mogelijkheden voor een Rail Opstap Punt
aan de Betuwelijn. Deze zou nog niet verder van de grond zijn gekomen omdat in de drie
afgelopen coalitie periodes wisselende prioriteit werd verleend aan de logistieke sector (provincie
Gelderland, 2015, pp.10-13). Joost Roeterdink verklaart deze wisselende aandacht voor de sector
aan de hand van verzet vanuit gemeenten tegen een multimodaal transportcentrum. In 1990
ontstonden de eerste ideeën voor dit transportcentrum tussen Nijmegen en Arnhem. Dit
centrum zou 400 hectare groot worden en beschikken over onder andere een eigen haven en
spoorterminal. De dorpen in het betreffende gebied zagen dit als een grootschalige ontwikkeling
die niet paste binnen het landschap. Er was dan ook veel weerstand tegen de plannen voor het
multimodale transportcentrum. In 2002 heeft de provincie de plannen dan ook stopgezet en heeft
haar handen toen ook van logistiek en goederenvervoer af getrokken. Er volgde een periode
waarin er met name aandacht was voor de health, food, energie en milieutechnologie. Na 10 jaar
is er vanuit de provincie hernieuwde aandacht voor de logistieke sector ontstaan. Er werd
namelijk veel geïnvesteerd vanuit markt partijen en daarnaast waren er verschillende regio’s die
zich meer met de sector bezig gingen houden, waardoor er bij de provincie het besef ontstond dat
er kansen lagen in de sector (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016). Er is dus
een hele tijd lang weinig gebeurt omtrent de logistieke sector vanuit de provincie. Daar is in 2012
verandering in gekomen.
Ook in het uitvoeringsprogramma ‘’Logistiek als Gelderse motor’’ (2016-2019) zijn er hoge
ambities:
‘’1. Logistics Valley staat in 2019 in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland;
2. Inzet op vergroting van het aantal banen en het aandeel van de logistieke sector in de totale
economie van Gelderland.’’ (provincie Gelderland, 2016b, p.19 )
Met het nieuwe programma wil de provincie er voor zorgen dat partijen de voorzieningen die er
zijn beter gaan benutten. Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de verschillende
modaliteiten. Daarnaast wil zij het vestigingsklimaat verbeteren. Er moeten voldoende
bedrijventerreinen beschikbaar zijn die een groot kavel oppervlakte hebben. Momenteel vindt
zich namelijk een schaalvergroting plaats in de logistieke sector en is er sprake van een
overaanbod aan bedrijventerreinen in Gelderland. Verder wil de provincie gaan inzetten op het
voorzien in de vraag naar logistiek personeel. Ondernemers hebben nu al aangegeven dat het
lastig is om geschikte werknemers te vinden en in de toekomst zou dat nog lastiger worden. Er
moet dus een betere aansluiting komen tussen onderwijs en arbeidsmarkt (J. Roeterdink,
persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
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4.5.3 Overeenstemming beleid en the Economic Growth Policy Pyramid
De provincie heeft met name invloed op de twee bovenste lagen van de ‘economic growth policy
pyramid’, en ‘innovation and productivity policies’. Zodoende zou het beleid bijdragen aan
productiviteit en innovatie, essentiële ingrediënten voor economische groei. In deze paragraaf zal
worden nagegaan in hoeverre het provinciale beleid spoort met de twee bovenste, door Ezell,
Atkinson & Wein genoemde lagen van de pyramide. Het beleid zal wederom in chronologische
volgorde besproken worden.
Vanuit de provincie is er in het begin van de hier onderzochte periode (2000-2015) weinig
gebeurd ten aan zien van de logistieke sector. Zo zijn projecten als het Rail Opstap Punt nog
steeds niet gerealiseerd. Het beleid richtte zich aanvankelijk met name op het verbeteren van de
fysieke infrastructuur, welke onder de categorie key factor input van Ezell et al. valt. De ‘key
factor inputs’ behelzen echter ook de digitale infrastructuur, een geschoolde beroepsbevolking
en kennisontwikkeling . Van innovation and productivity policies was er nog geen sprake. Het
beleid is dus een lange tijd niet in lijn geweest met de bovenste lagen van de piramide.
Hier kwam rond 2009 langzamerhand verandering in met het uitvoeringsprogramma ‘’Transport
in Balans’’ waar er meer gekeken wordt naar de rol van kennis. Hiermee wordt er dus ook het een
en ander gedaan op het gebied van ‘innovation and productivity policies’. Dit komt nog meer naar
voren in het uitvoeringsprogramma ‘’Logistiek als Gelderse motor dat hierop volgt waar er naar
Logistics Valley wordt gekeken. Hierin wordt het cluster specifiek ondersteund. Niet alleen wordt
er meer gedaan op het gebied van de bovenste laag van de piramide, er wordt ook gekeken naar
de scholingsmarkt wat betrekking heeft op de tweede laag. Dit wordt ook doorgezet in het
vervolg van het programma dat tot 2019 loopt. Zo is het de bedoeling om scholieren meer in een
bedrijf op te leiden in plaats van op de schoolbanken en meer projecten op te starten waarin
scholieren kennis maken met het bedrijfsleven (provincie Gelderland, 2016b, p. 18). Ook vertelde
Roeterdink dat er plannen zijn om een portal te maken waarop bedrijven verschillende dingen
met elkaar kunnen delen. Zoals informatie over personeel, mogelijkheden om lading te bundelen
en klussen (J. Roeterdink persoonlijke communicatie, 28 april, 2016). Hiermee wordt er dus ook
gewerkt aan de digitale infrastructuur.
De hierboven genoemde omslag is ook duidelijk terug te zien in de economische visies van de
provincie. Waar men in de jaren ervoor vooral bezig was met bedrijventerreinen, de Health Valley
en de Food Valley komt de logistieke sector in Op weg naar een duurzame, innovatieve en
internationaal concurrerende regio’ (2012-2016) duidelijk naar voren. Het gaat hier niet alleen om
investeringen in infrastructuur, kennis en innovatie nemen een belangrijke positie in deze visie.
Dit is ook in overeenstemming met het nationale beleid waarin er gepoogd wordt de topsector
verder te ontwikkelen.
4.5.4. Actuele beleidsdiscussies
Logistics Valley is vrij jong en zodoende moet er nog gezocht worden naar manieren waarop er
samengewerkt kan worden. De Valley bestaat uit drie logistieke hotspots en het is de vraag wat
doe je als regio zelf en wat doe je regio overschrijdend. Vragen als: wie voert de regie? En in
hoeverre moeten ze samenwerken? sluiten daarop aan. Roeterdink denkt dat dit de lastigste
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discussie is rondom Logistics Valley (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
Ook Matthijs Zwart noemt dit als een punt waar nodig naar gekeken moet worden. Hij ziet graag
een centrale organisatie in plaats van drie hotspots die ieder voor zich projecten kunnen
starten(M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016).
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5. Ontwikkelingen in werkgelegenheid en bedrijfsvestigingen.
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid en het aantal
bedrijfsvestigingen besproken. Hiervoor zal er allereerst gekeken worden naar kwantitatieve
ontwikkelingen in de logistieke sector in heel Gelderland waarna er in zal worden gegaan op de
kwantitatieve ontwikkelingen die zich in het cluster voordoen. Vervolgens zal dit in ruimtelijk
perspectief geplaatst worden.

5.1 Kwantitatieve ontwikkelingen in Gelderland Algemeen

(Bron: PWE-Gelderland, 2015)
Zoals te zien is in figuur 9 is het aandeel van de logistieke bedrijfsvestigingen relatief klein ten
opzichte van het totaal aantal vestigingen. Daarnaast valt op dat het totale aantal
bedrijfsvestigingen in Gelderland fors is gestegen in de periode 2000-2015. Ook in de logistieke
sector heeft zich een stijging van afgerond 19% voorgedaan in deze periode.
De logistieke sector laat dus groei in het aantal vestigingen zien, maar het is de vraag of dit terug
te zien is in de gehele sector of dat bepaalde sub-sectoren meer groeien in dit opzicht dan andere
sub-sectoren. In figuur 10 is het aantal vestigingen gesplitst in het aantal sub-sectoren. Hieruit valt
te concluderen dat met name het aantal bedrijven met als hoofdactiviteit: ‘Post zonder universele
dienstverplichting en koeriers’ is gestegen. Volgens Joost Roeterdink heeft dit er mee te maken
dat postbedrijven tegenwoordig nauwelijks nog werken met vaste contracten. Van het oude
personeel zijn er velen ZZP’er geworden, hierdoor neemt het aantal vestigingen natuurlijk sterk
toe. Dit is ook terug gevonden in de analyse van de micro ontwikkelingen in paragraaf 5.5.3.
Roeterdink verwacht dat deze grafiek er in een aantal jaar weer heel anders uit ziet: ‘’ Post NL
heeft onlangs aangekondigd dat ze mensen ook weer vast in dienst gaan nemen’’ (J. Roeterdink,
persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
Verder is in de grafiek te zien dat het aantal vestigingen op het gebied van ‘expediteurs,
cargodoors en bevrachters’ stijgt in de periode 2000-2008, waarna deze lichtelijk afneemt. De
grootste sub-sector ‘Goederenvervoer over de weg’ schommelt rond de 1400 vestigingen. Andere
sub-sectoren zijn vrij constant wat betreft het aantal bedrijfsvestigingen.
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10. Aantal vestigingen logistiek naar subsectoren
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(Bron: PWE-Gelderland, 2015)
Ook op het gebied van het aantal werkplekken speelt de logistieke sector een relatief kleine rol in
Gelderland (zie figuur 11). Het aantal werkplekken in de logistieke sector lijkt vrij constant, hoewel
er een lichte stijging te zien is rond 2006 die aanhoudt tot 2011. Onder 5.2 clustering is dit ook te
zien maar dan met een kleiner interval op de verticale as waardoor fluctuaties beter zichtbaar
zijn. In alle sectoren samen stijgt het aantal wekplekken tot de crisis. Hierna volgt een periode
waarin het aantal werkplekken vrijwel constant blijft tot 2013 vanaf waarna er een lichte daling te
zien is.

(Bron: PWE-Gelderland, 2015)
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In figuur 12 is te zien in welke sub-sector de eventuele stijging of daling zich voordoet. Waar we in
het in ‘post zonder universele dienstverplichting en koeriers’ een stijging zagen in het aantal
vestigingen, zien we juist een daling in het aantal werkplekken in de sector. Dit gebeurt
voornamelijk tussen 2014 en 2015. Daarentegen is er wel een stijging te zien in het aantal
werkplekken op het gebied van ‘nationale post met universele dienstverplichting’. Roeterdink
meent dat ook dit te linken valt aan de ontwikkeling omtrent de ZZP’ers maar hoe dat precies zit
kan hij niet precies duiden (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016). De grootste
sector, ‘goederenvervoer over de weg’ laat een daling in het aantal werkplekken zien na het begin
van de economische crisis. De groei van het aantal werkplekken op het gebied van ‘expediteurs,
cargadoors en bevrachters’ en ‘dienstverlening voor vervoer over water vlakken af na de crisis’.
Het aantal werkplekken in andere sectoren is vrij constant.

12. Aantal werkplekken logistiek naar subsector
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(Bron: PWE-Gelderland, 2015)
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5.2 Kwantitatieve ontwikkelingen in het logistieke cluster
Het aantal logistieke bedrijfsvestigingen in de provincie en in het cluster lopen vrijwel parallel (zie
figuur 13). Dit heeft waarschijnlijk te maken met de afbakening van het cluster welke 22 van de 54
gemeentes betreft. Het aantal vestigingen in de provincie groeit met 19% echter net iets sneller
dan in het cluster welke met afgerond 16,5% groeide in de periode 2000-2015. De lijnen in de
grafiek divergeren dan ook lichtelijk.
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13. Aantal vestigingen logistieke sector

(Bron: PWE-Gelderland, 2015)
Ook de ontwikkeling van het aantal werkplekken in de logistieke sector zijn vergelijkbaar in het
cluster en in de provincie (zie figuur 14). Er is een stijging te zien in de periode 2000-2008 waarna
er een periode volgt waarin het aantal werkplekken daalt. Deze omslag valt samen met de
economische crisis. Er is echter nog wel een kleine piek te zien in 2011/2012.
Hoewel het aantal werkplekken na de crisis afneemt, is er wel een toename in het aantal
vestigingen te zien. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn, is dat een deel van de mensen die
voorheen in dienst bij een bedrijf waren en hun baan kwijt raakten er voor kozen om zelfstandig
te worden. Hierdoor zou het aantal werkplekken stijgen bij een afnemend aantal werkplekken,
aldus Roeterdink (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
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5.3 Ontwikkelingen in sectoren buiten de afbakening
Zoals in de methodologie naar voren is gekomen is er voor gekozen om de topsectoren
afbakening van de logistiek sector te hanteren. De SBI codes met betrekking tot groothandel
worden hierin buiten beschouwing gelaten. Om inzicht te geven in de codering gebaseerd op
Pieken in de Delta zijn de ontwikkelingen van het aantal bedrijfsvestigingen met als hoofdactiviteit
groothandel en handelsbemiddeling die gevestigd zijn in het logistieke cluster weergeven in figuur
15 Hierin valt duidelijk te zien dat het aantal bedrijfsvestigingen in een rap tempo steeg voor de
crisis en dat deze daarna rond de 3750 vestigingen bleef hangen. Als deze mee zou worden
genomen in de analyse zou het contrast tussen de periode voor en na de crisis dan ook iets
duidelijker zichtbaar worden.

Aantal vestigingen

15. Totaal bedrijven groothandel en handelsbemiddeling
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(Bron: PWE-Gelderland, 2015)
Op het gebied van werkplekken in groothandel en handelsbemiddeling is er een stijging in de
periode 2000-2008 te zien, waarna het aantal werkplekken lichtelijk daalde tot en met 2015 (zie
figuur 16). Ook voor de ontwikkeling op het gebied van werkplekken geldt dat als groothandel en
handelsbemiddeling meegenomen zouden worden, het contrast voor en na de crisis wat
duidelijker wordt.

16. Totaal aantal werkplekken groothandel en
handelsbemiddeling
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Ook SBI categorieën die betrekking hebben op personenvervoer zijn niet meegenomen in de
analyse. Toch zal er voor de volledigheid ook gekeken worden naar de ontwikkelingen in deze
sub-sectoren. Zoals te zien is in figuren 17 en 18 zijn er zowel weinig werkplekken als vestigingen
op het gebied van personenvervoer door de lucht. Het weglaten van deze categorie zal dan ook
geen significante invloed hebben gehad op de analyse van het cluster. Wat betreft
personenvervoer per spoor is dat een ander verhaal. Hoewel deze sector op het gebied van
vestigingen niet erg omvangrijk lijkt te zijn, is deze dat wel op het gebied van het aantal
werkplekken. In de periode 2000-2015 waren dit er rond de 350. Opvallend is dat het om één
vestiging in Nijmegen gaat waar het gros van het aantal werkplekken te vinden is met daarnaast
een aantal kleinere vestigingen. Hoewel het aantal werkplekken zou stijgen door
personenvervoer per spoor mee te nemen in de analyse, zijn de fluctuaties relatief klein. Het is
zelfs zo dat het aantal werkplekken voor de crisis aan het dalen is en daarna lichtelijk stijgt, dit zou
dus de trend die te zien is in figuur 14 (stijging voor de crisis en daling na de crisis) doen afvlakken.
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5.4 Ruimtelijke ontwikkelingen in de logistieke sector
5.4.1 Werkplekken
Om uitspraken te kunnen doen over de ruimtelijke verdeling van het aantal werkplekken in de
logistieke sector wordt er, zoals in hoofdstuk 3.2 beschreven staat, gebruik gemaakt van de
locatie quotiënt. Als een gemeente een locatiequotiënt van boven de 1 heeft, betekent dit dat er
in verhouding meer werkplekken in de logistieke sector zijn dan gemiddeld in Gelderland. Een
quotiënt onder de 1 betekent dat het er in verhouding minder zijn.
In figuur 19 valt te zien dat er zich in het cluster in verhouding meer werkplekken in de logistieke
sector te vinden zijn. Het cluster is donkerder gekleurd dan een groot deel van de omgeving. Met
name het westen en het noordoosten van Logistics Valley laten hogere concentraties zien. Echter
zijn er ook binnen het cluster gemeenten waar de logistieke sector op het gebied van
werkplekken ondervertegenwoordigd is. Het gaat dan over de gemeenten: Lingewaal, Tiel,
Nijmegen, Groesbeek, West Maas en Waal, Westervoort en Zevenaar. Het is nogal opvallen dat
Nijmegen een lage locatie quotiënt heeft, dit komt waarschijnlijk omdat er in een stad vele andere
sectoren zitten. ‘’Dat heeft puur met die verhouding te maken’’ (M. Zwart, persoonlijke
communicatie, 10 mei, 2016). Dit betekent dus niet per se dat de logistieke sector klein is. Als je
bijvoorbeeld kijkt naar het aantal vestigingen springt Nijmegen er juist uit (zie figuur 22).
Figuur 19 Locatie quotiënt 2000 (Bron: PWE-Gelderland, 2015)

In de periode 2000-2007 zijn de locatie quotiënten van Lingewaal, Tiel en Zevenaar boven de 1
gestegen (zie figuren 19 en 20). De groei van Tiel en omgeving heeft sterk te maken met de
geografisch gunstige ligging van dit gebied. Er zijn daar namelijk goede Oost-West en Noord-Zuid
verbindingen. Bedrijven die de Randstad uit willen, zullen niet verder naar het oosten de A15 af
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gaan omdat zij dan een omweg naar deze Noord-Zuid verbinding creëren. Deze verbindingen zijn
met name interessant voor bedrijven die zich op de Benelux richten, zij kunnen dus voordelen
halen uit deze vestigingslocatie. Grote bedrijven als Blokker en de Albert Heijn hebben zich hier
dan ook gevestigd (M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). Daarnaast zijn de
quotiënten van Maasdriel, Lingewaard en Wijchen ook gestegen in categorie. Gedaald zijn Druten,
Beuningen, Groesbeek (Berg en Dal), Heumen en Zaltbommel. De gemeente Groesbeek (Berg en
Dal) is eigenlijk ook geen logistiek gebied. Deze ligt namelijk te ver af van snelwegen en
waterwagen. Dit verklaart de lage quotiënt in dit gebied. Dit geldt echter niet voor een gebied als
Heumen. Deze gemeente ligt namelijk langs de A73. Er waren ook enkele grote bedrijven zoals HS
express Neederasselt gevestigd, maar het verhuizen van deze heeft veel impact gehad op de
locatie quotiënt van Heumen (M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). In het cluster
zijn de ontwikkelingen dus erg wisselend per gemeente. Buiten het cluster om zijn de locatie
quotiënten over het algemeen gedaald, zie bijvoorbeeld Arnhem, Elburg, Heerde, Hattem,
Zutphen en Aalten.
Figuur 20 Locatie quotiënt 2007 (Bron: PWE-Gelderland, 2015)

Tussen 2007 en 2015 zijn de quotiënten in Tiel, Beuningen en de Overbetuwe gestegen. Met
name Overbetuwe springt hier uit. ‘’Overbetuwe heeft natuurlijk erg sterk geprofiteerd van de
groei van Kruidvat’’ (M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). In 2018 verwacht
Matthijs Zwart dat de locatiequotiënt nog verder is gestegen. Lidl en Heinz gaan hier namelijk
nieuwbouw realiseren.
De quotiënten van de Neder-Betuwe, Wijchen, Lingewaard, Duiven en Heumen zijn juist gedaald.
Buiten het cluster om is er nu ook een wisselend beeld te zien (zie figuren 20 en 21)
Montferland heeft constant een hoge locatie quotiënt. In deze gemeente zijn grote bedrijven als
Wimbosman en JCL gevestigd. Deze profiteren van de nabijheid van de grote terminal in
Emmerich (M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). Via deze Rhein Waal terminal
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kunnen containers van vrachtwagens, binnenvaartschepen en treinen worden verladen (Rein
Waal Terminal, n.d.).
Hieruit kunnen we dus concluderen dat er met name in het westen en het noordoosten van het
cluster meer werkplekken te vinden zijn in de logistieke sector in verhouding tot in de provincie
Gelderland. In het zuidoosten van het cluster bevinden zich er een aantal gemeenten, zoals
Groesbeek waar relatief weinig werkplekken in de logistieke sector te vinden zijn. Over de jaren
heen laten de gemeenten een wisselend beeld zien wat betreft de veranderingen in
locatiequotiënten. Er is ook geen groot verschil te zien in de veranderingen in de periodes 20002007 en 2007-2015.
Figuur 21 Locatie quotiënt 2015 (Bron: PWE-Gelderland, 2015)

5.4.2. Bedrijfsvestigingen
Voor het analyseren van het aantal bedrijfsvestigingen is gebruik gemaakt van de clusterindex,
deze weergeeft als het ware de mate van centraliteit aan. Hoe hoger de index, hoe hoger de
clustering ofwel hoe meer logistieke bedrijven in de buurt van de betreffende vestiging liggen.
Een nadeel aan deze methode is echter wel dat bedrijfsvestigingen aan de randen van de kaart
een te lage index waarde toebedeeld krijgen. Er liggen in de omliggende gemeenten, die niet op
de kaart weergeven zijn, natuurlijk ook bedrijfsvestigingen. Omdat deze niet worden
meegenomen is de som van de afstanden vanuit het midden van de kaart lager dan vanuit de
randen. Dit is problematisch gezien de index gebaseerd is op afstanden tussen bedrijfsvestigingen.
Dit probleem is ook terug te zien in figuren 22, 23 en 24 waar de randen meestal groen van kleur
zijn met uitzonderingen van het westen van Ede.
De clusterindex wordt dus voor iedere bedrijfsvestiging apart berekend. In de kaarten is iedere
vestiging weergeven middels een punt symbool. Indien zich op een bepaalde plek geen vestiging
bevindt, is de grijze kleur van de basis kaart zichtbaar.
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In figuur 22 welke de clusterindex in 2000 weergeeft is een hogere mate van clustering te zien in
grote steden als Apeldoorn en Nijmegen. Verder vallen Tiel, Apeldoorn, het westen van Ede en
Barneveld op als locaties waar meer clustering te vinden is. Rondom Geldermalsen zijn er met
name groene stippen te vinden. Dit is opmerkelijk gezien dit gebied doorgaans hoge locatie
quotiënten kent voor het hoge aandeel logistieke werknemers. Een mogelijke verklaring hiervoor
zou de ligging aan de rand van de kaart kunnen zijn. Gemeenten als Heumen en Groesbeek
kennen naast een lage locatie quotiënt voor het aantal werkplekken in de logistieke sector ook
een lage clusterindex. Dit komt dus wel overeen met de verwachtingen, alhoewel een meetfout
veroorzaakt door ligging aan de rand ook hier een rol kan hebben gespeeld.
Figuur 22 Clusterindex 2000 (Bron: PWE-Gelderland, 2015)

In de periode 2000-2007 is de clusterindex in het gebied rondom Nijmegen en Westervoort
gestegen. Verder valt de toenemende mate van clustering in het oosten van Geldermalsen en in
Culemborg op. Rondom Maasdriel lijkt de clustering echter af te nemen, wat opvallend is gezien
de locatie quotiënt voor de werkgelegenheid wel stijgt in deze periode (zie figuren 22 en 23)
In de periode 2007-2015 neemt de clustering in de gemeente Tiel toe. Dit komt overeen met de
ontwikkelingen die zijn gevonden middels de locatie quotiënt. Er hebben zich meer bedrijven in
de omgeving gevestigd en het aantal werknemers is toegenomen. Ook is er in het oosten van
Overbetuwe en in Druten is een hogere mate van clustering zichtbaar. Het lijkt er dus op dat
Overbetuwe niet alleen geprofiteerd heeft van de groei van Kruidvat, er zijn ook meer bedrijven
geclusterd in de omgeving. Verder is er in Culemborg wederom er een stijging zichtbaar. Deze
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ontwikkeling lijkt echter niet samen te gaan met een stijging van de locatie quotiënt (zie figuren
23 en 24).
Buiten Logistics Valley om is er tussen 2000-2015 een duidelijk een verhoging van clustering te
zien in het gebied tussen Wageningen en Harderwijk. Deze lijn zou zelfs doorgetrokken kunnen
worden naar Nunspeet, Elburg en Oldebroek. De clusterindexen in deze gemeenten zijn nog niet
erg hoog maar laten wel een stijging zien. In het Oosten van de provincie veranderd er niet veel,
zo zijn de indexen van bedrijven in de gemeenten Berkeland en Winterswijk bijvoorbeeld vrij
constant gebleven.
Figuur 23. Clusterindex 2007 (Bron: PWE-Gelderland, 2015)
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Figuur 24. Clusterindex 2015 (Bron: PWE-Gelderland, 2015)

5.5 Micro ontwikkelingen
De inhoud van deze paragraaf bevat gevoelige informatie. Daarom is deze paragraaf niet
openbaar gemaakt.
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6. Kansen en knelpunten in Logistics Valley
In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de kansen en knelpunten in Logistics Valley. Om deze in
perspectief te kunnen plaatsen zal eerst kort ingegaan worden op algemene ontwikkelingen in de
Valley en in de logistieke sector. Hierna zullen onder andere de samenwerking en innovatie in de
regio worden behandeld, waarna de vijf factor conditions van Porter zullen worden besproken.
Vervolgens zal het gevoerde beleid geconfronteerd worden met de verschillende analyses die in
dit onderzoek aanbod zijn gekomen.

6.1 Ontwikkelingen Logistics Valley en in de logistieke sector
6.1.1. Algemene ontwikkelingen Logistics Valley
Uit de interviews zijn verschillende ontwikkelingen in de Valley en in de sector naar voren
gekomen. Deze zijn van belang omdat ze bijdragen aan het verkrijgen van een completer beeld
en daarmee ook van belang kunnen zijn voor het verklaren van bepaalde uitkomsten. De
ontwikkelingen die naar voren zijn gekomen zullen nu een voor een besproken worden.
-

-

-

-

-

Vanuit bedrijven is er steeds meer vraag naar grote kavels van een hectare of vijftien.
Zulke kavels vind je niet overal. Maar deze worden wel aangeboden in de provincie
Gelderland. De afgelopen tijd zijn er dan ook een aantal grote bedrijven die besloten
hebben om een logistieke vestiging op te richten op park 15 (Heinz, Lidl en Mars). Ook van
belang bij deze ontwikkeling is de interesse van investeerders. De kantorenmarkt is niet
meer zo lucratief en logistiek vastgoed vormt een goed alternatief. (J. Roeterdink,
persoonlijke communicatie, 28 april, 2016 & M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10
mei, 2016).
Zowel de Rijksoverheid als de Europese Unie heeft aandacht voor de regio als het gaat om
logistiek. Zo heeft het Rijk een MIRT studie gestart naar de goederencorridor Oost
Nederland en kent Europa het TEN-T beleid (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28
april, 2016).
De spoorweg verbinding naar Azië gaat belangrijker worden. Via deze modaliteit kunnen
goederen sneller worden vervoerd dan over het water. Bovendien zijn veel minder vooren natransporten nodig, goederen kunnen immers langs de route worden ingeladen of
uitgeladen. Hierdoor kan op kosten op voor- en natransport worden bespaard (M. Zwart,
persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016).
Veel regio’s kiezen ervoor zich te profileren met de logistieke sector. Dit is voor hen
interessant omdat zij een overaanbod aan bedrijventerreinen hebben en logistieke
bedrijven veel ruimte vragen. Als zij dan een logistiek bedrijf weten binnen te halen,
kunnen zij in één keer veel hectares uitgeven. Bovendien gebeurt er op dit moment
weinig op het gebied van de kantorenmarkt en richten investeerders zich op logistiek
vastgoed. Het feit dat er wel beweging zit in deze markt maakt de logistieke sector
eveneens aantrekkelijker voor gemeenten. Dit kan ten koste gaan van focus (J.
Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
ICT speelt een steeds grotere rol in de logistieke sector (J. Roeterdink, persoonlijke
communicatie, 28 april, 2016 & medewerker HAN, persoonlijke communicatie, 2 juni,
2016).
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6.1.2. Samenwerking
Er wordt steeds meer samengewerkt door de drie logistieke hotspots, overleg vindt op een steeds
grotere schaal plaats waardoor de mogelijkheden om van elkaar te leren toenemen (medewerker
HAN, persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016). Dit komt ook terug in het interview met Joost
Roeterdink, zo stelt hij over de samenwerking tussen de drie logistieke hotspots: ’’ Ja ik heb het
idee dat het wel meer naar elkaar toegroeit. Dat ze mekaar meer leren kennen en dat er ook wel
meer gezamenlijk gaan oppakken’’. Maar er is wel vertrouwen nodig tussen de hotspots. Vroeger
was er veel concurrentie tussen verschillende gemeenten om bedrijven binnen te halen. Het idee
is dat leads van bedrijven die interesse hebben in de Valley gedeeld worden. Maar hoe dat het
beste gedaan kan worden, is nog een zoektocht (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28
april, 2016). Matthijs Zwart ziet een probleem in deze concurrentie strijd: ‘’…, die samenwerking
die je eerst hebt gecreëerd die wordt dan toch door een interne concurrentie overschaduwd, en
dat is zonde’’. Een oplossing zou wellicht een centrale uitgifte kunnen zijn (M. Zwart, persoonlijke
communicatie, 10 mei, 2016).
6.1.3. Innovatie
In het begin was Logistics Valley met name gericht op acquisitie en branding. Het kwam erop neer
dat geprobeerd werd meer bedrijven naar de regio te trekken en te laten zien dat de regio sterk is
in de logistieke sector. Daar is laatst verandering in gekomen, Logistics Valley wil zich gaan
neerzetten als een Slimme Logistieke regio. Maar het is de vraag hoe innovatief de regio op het
moment is. ‘’Dat is het nog niet. Maar het heeft wel die ambitie. Als je kijkt naar onze regio op
logistiek gebied dan ligt er eigenlijk heel veel potentie.’’ Aldus een medewerker van de HAN. Er
zijn vernieuwende bedrijven als Cornelissen Transport gevestigd in de regio. Het zijn met name de
grote bedrijven die zich op innovaties richten, zij hebben hier vaak hun eigen programma’s voor.
Bij MKB bedrijven ligt dat anders, deze richten zich met name op problemen van alle dag
(medewerker HAN, persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016). ‘’… logistieke bedrijven zijn ook nog
wel eens conservatief dus je moet ze echt bij de hand nemen om ze te helpen innoveren’’ aldus
Joost Roeterdink. De provincie wil echter meer een faciliterende rol spelen op het gebied van
innovaties in plaats van zelf een koers uit te zetten. ‘’…, wij gaan dat niet zelf trekken zo’n
innovatie, dat zal wel echt vanuit de markt moeten komen’’ (J. Roeterdink, persoonlijke
communicatie, 28 april, 2016). Zodoende kan de provincie meekijken en ontwikkelingen helpen te
versnellen.
6.1.4. Infrastructuur
Infrastructuur staat aan de basis van de vestigingskeuze van bedrijven in de logistieke sector.
Hiervoor zijn bedrijventerreinen en de beschikbaarheid van de drie modaliteiten van belang (M.
Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). Als je het hebt over de eerste van deze punten
moeten er voldoende en grote kavels beschikbaar zijn voor bedrijventerreinen. Momenteel is er
een overaanbod aan bedrijfskavels. Deze voldoen echter niet altijd aan de eisen van bedrijven.
Zodoende zijn er bedrijventerreinen op de verkeerde plaatsen ontstaan en dat zit toekomstige
ontwikkelingen in de weg (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016). Ook Matthijs
Zwart ziet hier een knelpunt ‘’Nou op het gebied van bedrijventerreinen vind ik dat de provincie
echt veel meer een leidende rol kan nemen in de uitgifte van bedrijfskavels’’ (M. Zwart,
persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016).
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Wat betreft de drie modaliteiten is de aanleg van de A15 van groot belang. Het besluit hiervoor is
al genomen maar nu moet hij er nog komen (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april,
2016). Vandaag de dag gaat een groot deel van het verkeer via de route Eindhoven-VenloDuitsland en op het moment dat de doortrekking van de A15 voltooid is, zal er waarschijnlijk veel
verkeer langs deze alternatieve route rijden. Hierdoor is de kans groot dat er files gaan ontstaan.
De verbreding van de A15 is dus mogelijkerwijs te zwak ingezet (M. Zwart, persoonlijke
communicatie, 10 mei, 2016). Een ander punt is de railterminal, zoals onder paragraaf 4.5.2. is
beschreven liggen de plannen voor deze terminal al een hele poos op tafel maar is er tot op
heden niks van gekomen (M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016 & J. Roeterdink,
persoonlijke communicatie, 28 april, 2016 & medewerker HAN, persoonlijke communicatie, 2
juni, 2016).
Het beleid van de provincie is erg gericht op het slimmer maken van het goederenvervoer. Het
merendeel van het verkeer over de weg bestaat echter uit personenvervoer. Door
openbaarvervoer aantrekkelijker te maken, zou er al een groot deel van de drukte op de weg
ondervangen kunnen worden (M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). Andere
kansen op het gebied van infrastructuur liggen onder andere op het gebied van slimme projecten.
Dit houdt bijvoorbeeld in dat als nieuwe infrastructuur aangelegd wordt, er meteen ook sensoren
en zonnecollectoren worden aangebracht (medewerker HAN, persoonlijke communicatie, 2 juni,
2016). Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil middels het gebruik van techniek
verkeersstromen meer regisseren en innovatieve mobiliteit stimuleren. Zo kunnen er hopelijk
meer knelpunten worden weggehaald (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
Op infrastructureel gebied kunnen ook de containerterminal in Nijmegen (BCTN), de Oversteek in
Nijmegen (nieuwe brug), en de aankomende brug naar Ewijk als kans worden gezien. (M. Zwart,
persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016).
Onder infrastructuur vallen ook digitale aspecten. Dingen als glasvezel zijn allemaal prima
geregeld volgens Matthijs Zwart. Het zijn hoofdzakelijk de bedrijventerreinen en de drie
modaliteiten die echt van belang zijn (M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016).
6.1.5. Kennisbronnen
Er zijn verschillende projecten in de Valley die kennisdeling moeten stimuleren. Zo is de HAN
bijvoorbeeld bezig met de talent innovatie pool, welke bedoeld is voor het MKB. Er zijn vaak maar
weinig hoger opgeleiden in deze bedrijven. Zij hebben allerlei ideeën maar hebben niemand om
deze mee uit te wisselen en feedback te krijgen. Één keer in de twee weken organiseert de HAN
bijeenkomsten voor hun, waar ze de mogelijkheid hebben om ideeën uit te wisselen (acht tot tien
deelnemers). De HAN geeft hierin ook input en tevens zitten er studenten bij die in het bedrijf
kunnen meehelpen (medewerker HAN, persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016). Joost
Roeterdink beschrijft het als: ‘’een soort van workpool om na te denken over logistieke
vraagstukken die eigenlijk dat individuele bedrijven overstijgt’’. Daarnaast is de HAN bezig met het
INNVALL project, waarbij er training wordt gegeven aan het MKB en waarin gekeken wordt hoe er
meerwaarde gecreëerd kan worden in de logistiek. De eerste twee bedrijven hebben de training
al voltooid en de HAN is nu aan de slag met een derde bedrijf (medewerker HAN, persoonlijke
communicatie, 2 juni, 2016). Verder zijn er plannen om een digitale platform op te zetten waar

53

bedrijven allerlei informatie met elkaar kunnen delen, dit zou in de toekomst een belangrijke
kennisbron kunnen worden (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
Het is echter lastig om verbinding te leggen tussen kennisinstituten en ondernemers.
Theoretische mensen (waaronder ook ambtenaren) en de logistieke sector sluiten niet goed op
elkaar aan. ‘’… vanuit het logistieke expertise centrum hebben wij een aantal pogingen gedaan
maar dat is gewoon niet gelukt’’ (M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). Ook Joost
Roeterdink noemt het ontsluiten van kennis die door de verschillende partijen gecreëerd is, een
lastig punt (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
6.1.6. Fysieke middelen
Er is een trend gaande waarin bedrijven steeds meer leasen en huren. Zo is bijvoorbeeld een
groot deel van de vrachtwagens bij Selman via leaseconstructies aan het bedrijf verbonden. Dit
maakt het mogelijk voor bedrijven om snel te groeien. Volgens Matthijs Zwart is er in Logistics
Valley voldoende toegang tot de kapitaalmarkt en hij ziet dan ook geen problemen op dat gebied
(M. Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). Ook Joost Roeterdink kan zo geen
knelpunten aanwijzen. Wel wijst hij erop dat ICT een steeds grotere rol gaat spelen in de sector en
dat dit goed bijgehouden moet worden door de bedrijven (J. Roeterdink, persoonlijke
communicatie, 28 april, 2016).
6.1.7. Financiële middelen
Voor gezonde bedrijven is het geen probleem om aan financiering te komen. Bovendien hebben
de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt positieve gevolgen voor de financieringsstructuur en
liquiditeit van de bedrijven. Momenteel wordt er namelijk veel geïnvesteerd in logistiek vastgoed.
Het is zelfs zo dat bedrijven niet meer willen investeren in vastgoed en dit aan de ontwikkelaars
overlaten. Er wordt dus veel gewerkt met huurcontracten (M. Zwart, persoonlijke communicatie,
10 mei, 2016).
Van overheidssubsidies voor innovaties wordt echter weinig gebruik gemaakt door de bedrijven. ‘’
Administratief is het vaak lastig om subsidie aan te vragen het kost over het algemeen vrij veel
tijd…’’ (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016). De subsidieaanvragen die
binnenkomen zijn meestal van collectieven. Onderwijsinstellingen of ondersteunende platforms
zoals Logistics Valley maken hier vaak deel van uit of organiseren deze (medewerker HAN,
persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016 & J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april,
2016). Grote bedrijven weten de subsidie potjes overigens wel beter te vinden dan het MKB. Dit
omdat het MKB erg gericht is op de problemen van alle dag (medewerker HAN, persoonlijke
communicatie, 2 juni, 2016).
Vanuit de provincie wordt er ook minder geld uitgetrokken voor de sector in vergelijking met
concurrerende regio’s als Brabant, Limburg en Rotterdam. (M. Zwart, persoonlijke communicatie,
10 mei, 2016). ‘’Er wordt geld uitgetrokken maar dat kan nog wat meer’’ (medewerker HAN,
persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016).
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6.1.8. Human resources
Er zijn verschillende kennisinstellingen aanwezig in de regio . Op de Hogeschool Arnhem Nijmegen
studeren zo’n 600 studenten logistiek. Dit kunnen zij zowel in het Engels als in het Nederlands
doen en verder bestaat de mogelijkheid om een duaal traject te volgen. Daarnaast is er op de
HAN ook een lectoraat. Docenten zijn dus ook bezig met onderzoek in de logistieke sector,
waardoor zij meer inzicht verkrijgen in wat er speelt in het bedrijfsleven. Zodoende kunnen zij
ervoor zorgen dat het onderwijsprogramma aansluit op de beroepspraktijk (medewerker HAN,
persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016). Daarnaast gaan het ROC Nijmegen, ROC Rivor in Tiel en
het graafschap college in Doetichem meer samenwerken op het gebied van logistieke scholing en
bestaat er de ambitie om een practoraat te ontwikkelen. Hier wordt net als in het lectoraat
gekeken hoe je dat wat er in het bedrijfsleven speelt, kunt inbrengen in het onderwijsprogramma.
De Wageningen University ligt weliswaar buiten het cluster, maar is bezig met food logistics en
werkt samen met de HAN (medewerker HAN, persoonlijke communicatie, 2 juni, 2016).
Daarnaast is er de Radboud Universiteit waar het vak ‘’networks and spaces’ wordt gedoceerd in
samenwerking met de provincie (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016). Een
medewerker van de HAN stelt echter: ‘’De Radboud Universiteit is niet heel actief op het gebied
van logistiek’’. En Matthijs Zwart komt eigenlijk nooit WO’ers tegen in de logistieke sector (M.
Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016).
Ondanks het feit dat al deze onderwijsinstellingen aanwezig zijn, is het nu al lastig om aan
voldoende geschikt personeel te komen in de logistieke sector en men verwacht dat dit steeds
moeilijker zal worden (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016 & M. Zwart,
persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016). Er zijn verschillende problemen op het gebied van de
beroepsbevolking, zo hebben de meeste Nederlanders een slecht beeld bij de logistieke sector,
wat deze minder aantrekkelijk maakt. Verder is de arbeidsethos van Nederlandse medewerkers
minder dan die van Oost-Europese. Deze laatste werken namelijk harder en veroorzaken minder
schade. Ook spreken Nederlandse scholieren en studenten onvoldoende Duits. Dit vormt een
probleem omdat een groot deel van onze handel met Duitsland gedaan wordt (M. Zwart,
persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016).
Op het gebied van aansluiting tussen arbeidsmarkt en beroepspraktijk geeft Matthijs Zwart aan
dat er problemen zijn met de HAN. Hij zou graag willen zien dat er meer duaal wordt opgeleid (M.
Zwart, persoonlijke communicatie, 10 mei, 2016).
Ook het personeel dat momenteel in dienst is, kan scholing gebruiken omdat de benodigde
kwalificaties in de sector veranderen. Zo is e-commerce sterk in opkomst, waardoor medewerkers
te maken krijgen met grote retourstromen die gekeurd moeten worden of dat deze nog
verkoopbaar zijn. Hiervoor zijn andere kwalificaties nodig (medewerker HAN, persoonlijke
communicatie, 2 juni, 2016).
Door in te zetten op de opleiding en daarmee wel voldoende personeel te kunnen leveren, kan de
Valley zich onderscheiden van andere regio’s. Je zou zodoende van je zwakke punt een sterk punt
kunnen maken (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016).
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6.1.9. SWOT-analyse
Om de gevonden ontwikkelingen inzichtelijk te maken zijn deze weergeven in een SWOT-analyse.
Tabel 3. SWOT
Sterktes

Zwaktes

-Samenwerking tussen de logistieke hotspots
komt opgang

- Concurrentie tussen gemeenten op het
gebied van bedrijfskavel uitgifte en
overaanbod bedrijfskavels

- BCTN Nijmegen

- Onvoldoende ontsluiting van kennis

- Bruggen de Oversteek en Ewijk

- A15 nog steeds niet doorgetrokken

- Talent innovatie pool (HAN)

- Railterminal nog steeds niet gerealiseerd

- INNVALL programma (HAN)

- MKB bereikt subsidies moeilijk

- Practoraat en samenwerking ROC’s

- Minder geld vanuit de provincie voor de
sector in vergelijking tot concurrerende
regio’s
- Onduidelijkheid binnen de organisatie van
Logistics Valley over wanneer er
samengewerkt wordt en wanneer niet
Kansen

Bedreigingen

- Gunstige geografische ligging tussen de
Randstad en Noordrijn-Westfalen

- MKB is niet erg gericht op innovatie
- Logistieke bedrijven kunnen vrij conservatief
zijn, wat ongunstig is als je het hebt over
innovatie

-Er zijn grotere bedrijfskavels beschikbaar in
de regio en die vind je niet overal
- Interesse in logistiek vastgoed door
investeerders

- Toekomstige tekorten aan logistiek
personeel (slecht imago logistieke sector),
onvoldoende aansluiting tussen opleiding en
beroepspraktijk (HAN) en weinig aandacht
aan logistiek op de Radboud Universiteit

- Lease en huur mogelijkheden voor bedrijven
- Aandacht van Rijksoverheid en Europa voor
logistiek in de regio
-Spoorwegverbinding naar Azië
-Het aanleggen van ‘slimme’ infrastructuur
- Doortrekking van de A15
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6.2 Confrontatie analyses
In deze paragraaf zullen de uitkomsten van de beleidsanalyse, de kwantitatieve analyse en de
kwalitatieve analyse van de interviews met elkaar worden geconfronteerd. Zodoende wordt
duidelijk in hoeverre het beleid past binnen de gevonden ontwikkelingen en kenmerken van
Logistics Valley.
Zoals naar voren is gekomen in de beleidsanalyse, is de provincie Gelderland een geruime tijd
nogal inactief geweest op het gebied van de logistieke sector. Dit kwam doordat er veel protest is
geweest jegens een multi modaal transportcentrum dat de provincie wilde realiseren. In 2012
werd de draad weer opgepakt. Sindsdien is de overeenstemming van het beleid met de ‘’The
Economic Growth Policy Pyramid’’ steeds meer toegenomen. In dat opzicht lijkt het dus de goede
kant op te gaan met het provinciale beleid. Het is echter altijd lastig om beleid te koppelen aan
maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien heeft beleid doorgaans een aantal jaren nodig
voordat het weerslag vindt in deze ontwikkelingen. Gezien de provincie pas de laatste jaren van
de onderzochte periode actief is geworden op dit gebied, kan een relatie met de gevonden
ontwikkelingen niet hard gemaakt worden. Wel kan gekeken worden in hoeverre het beleid
aansluit op de gevonden ontwikkelingen. Er zal met name gekeken worden naar het beleid 20162019.
De Valley laat een wisselend beeld zien. Vooral rond Nijmegen, Duiven en Westervoort zijn er
veel bedrijfsvestigingen en werkgelegenheid te vinden in de logistieke sector. Daarnaast doet het
Zuidwesten van de regio het erg goed, dit heeft met name te maken met de gunstige positie
tegenover de verkeersassen. Daarnaast zijn er ook een aantal gebieden waar de logistieke sector
niet zo heel erg aanwezig is. Omdat logistiek zo een grote ruimte vrager is, is deze sector erg
interessant voor gemeenten. Vanuit de provincie of vanuit Logistics Valley zelf is er echter geen
duidelijke afbakening van het cluster, er wordt altijd gewezen op de drie hotspots die samen de
Valley vormen. Op kaarten wordt deze aangegeven door een aantal wazige vlakken.
Het idee achter een cluster is dat kennis wordt gedeeld en er zodoende een vruchtbare bodem
ontstaat voor nieuwe innovaties. Uit de interviews is echter naar voren gekomen dat de logistieke
sector in de Valley niet bepaald innovatief is. Dit heeft verschillende oorzaken, zo is het MKB
bijvoorbeeld heel erg gericht op problemen van alledag en zijn veel bedrijven conservatief. Dat er
meer ondersteuning nodig is op het gebied van innovaties, komt ook terug in interviews die de
provincie heeft gevoerd bij het opstellen van het programma ‘’logistiek als Gelderse motor’’20162019:
Innovatieprocessen zijn vaak complex. Er is behoefte bij bedrijven tot meer samenwerking in Triple
Helix-netwerken. De provincie zou daarin een rol kunnen vervullen proces als aanjager en
verbinder van partijen. Bijvoorbeeld door op projectniveau andere organisaties in de positie te
brengen om de projecten uit te voeren samen met stakeholders. Pas een financiële
stimuleringsregeling zo flexibel mogelijk aan op de innovatiebehoefte van bedrijven en laat
ondernemers hierin een adviesrol vervullen (provincie Gelderland, 2016, pp.29-30).
In het nieuwe beleidsprogramma stelt de provincie Gelderland zich de doelstelling innovatiever te
worden in de logistieke sector. De provincie ziet echter graag dat innovaties uit de markt komen
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en wil deze graag ondersteunen, maar zelf de innovatie trekken staat niet op de agenda. Wel is
de provincie van plan te ondersteunen bij het opstellen van innovatieve business cases en worden
het INNVALL project en Talentinnovatiepool genoemd (provincie Gelderland, 2016, pp.21-22).
Dat MKB bedrijven erg gericht zijn op de problemen van alledag, wordt ook weerspiegeld door de
weinige subsidie aanvragen voor innovaties die vanuit deze bedrijven komen. Voor nu zijn het
met name onderwijsinstellingen en ondersteunende platforms die het voortouw nemen. Voor de
provincie is het interessant als dat zo blijft gezien er dan meteen meer bedrijven van profiteren.
Omdat de provincie haar innovatie beleid met name in verbinding stelt met LEC’s en
onderwijsstelling, zal hier waarschijnlijk weinig aan veranderen.
Ondanks dat er weinig gebruik wordt gemaakt van subsidies, zijn de omstandigheden omtrent
financieringsmogelijkheden over het algemeen goed. Toch zijn er een heel aantal middelgrote,
kleine en micro bedrijven die verdwijnen uit Gelderland, dit kan onder andere te wijten zijn aan
het feit dat zij verhuisd zijn, maar kan ook liggen aan het feit dat zij opgeheven zijn wegens een
faillissement.
Alle geïnterviewden geven aan dat er problemen zijn met het aanbod/omvang van de logistieke
beroepsbevolking. Dit is opmerkelijk gezien het aantal werkplekken in de logistiek in de periode
2008-2015 is gedaald van 20.017 naar 17.813 (PWE-Gelderland, 2015). Bovendien kunnen
ontwikkelingen in de ICT en automatisering de vraag naar arbeid ook doen laten dalen. Zo is
bijvoorbeeld in de interviews naar voren gekomen dat een uitzendbureau in Veghel robots
uitleent die 24 uur per dag kunnen oder picken in magazijnen (medewerker HAN, persoonlijke
communicatie, 2 juni, 2016) en wil de provincie faciliteren op gebieden als platooning. Het gaat
daarbij om een vrachtwagen met een menselijke bestuurder die gevolgd wordt door een aantal
andere vrachtwagens die autonoom rijden. De vrachtwagens zijn wel onderling verbonden via
computers (J. Roeterdink, persoonlijke communicatie, 28 april, 2016). Ondanks deze
ontwikkelingen verwacht men dus nog steeds grote tekorten op het gebied van logistiek
personeel. Hiervoor spreekt wel de groei in het aantal werkplekken in de periode voor de
economische crisis (2000-2008). Het aantal werkplekken steeg hier van 15.780 naar 20.017 (PWEGelderland, 2015). Naast de aantallen zijn er ook problemen op het gebied van kwalificaties, zo
zijn bijvoorbeeld de Duitse taalvaardigheden van scholieren onvoldoende.
Bij de provincie is de problematiek omtrent het vinden van voldoende personeel bekend en er is
hier dan ook beleid voor opgesteld. Er moet meer samengewerkt worden vanuit de
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Door scholieren meer in contact te brengen met de
sector stijgt hopelijk ook de interesse voor de sector. Daarnaast wil de provincie dat studenten
meer worden opgeleid in het bedrijf (provincie Gelderland, 2016, p. 18).
Zowel in het programma logistiek 2012-2016 als 2016-2019 komen ambities op het gebied van
infrastructuur naar voren. Zo wordt in beide documenten de doortrekking van de A15 naar de A12
genoemd. Dergelijke projecten passen zeker bij knelpunten die worden aangewezen door de
geïnterviewden. Het aanleggen van infrastructurele werken kost echter veel tijd en deze
knelpunten kunnen dan ook niet van de ene op de andere dag worden opgelost.
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De vraag wie wat doet in het Logistics Valley verband is een belangrijke beleidsdiscussie die
momenteel gevoerd wordt. Dit komt ook terug in het uitvoeringsprogramma 2016-2019: Een
aandachtspunt is de afstemming tussen de acties van de hotspots. Coördinatie hierop is nodig en
dit wil de provincie oppakken middels samenwerking tussen de 3 hotspots en Oost NV via een
’uitvoeringsprogramma Logistics Valley’. Het is onduidelijk hoe de provincie dit probleem gaat
aanpakken en het is daarom ook niet mogelijk uitspraken te doen over de mate waarop het beleid
aansluit op huidige ontwikkelingen.
Het beleid is dus over de jaren heen beter gaan passen bij de waargenomen ontwikkelingen. Er
zijn echter nog een aantal punten die aandacht vereisen. Zo is het maar de vraag in hoeverre de
regio veranderd kan worden in een innovatieve regio. Het MKB is bezig met de problemen van
alledag en de provincie wil faciliteren. Innovaties moeten dus getrokken worden vanuit
onderwijsinstellingen en de LEC’s. Het is zeer de vraag of projecten als de Talent Innovatie Pool (810 deelnemers) en Innvall (net begonnen aan het derde bedrijf) een omvang hebben die groot
genoeg is om veel meer innovatie in de Valley te weeg te brengen.

59

7. Conclusie
In dit hoofdstuk zal allereerst de conclusie en de beleidsaanbevelingen besproken worden. Dit
wordt gevolgd door een reflectie op het onderzoeksproces en resultaten.

7.1 Conclusie en beleidsaanbevelingen
De hoofdvraag van dit onderzoek is opgedeeld in verschillende deelvragen, welke in de vorige
hoofdstukken zijn beantwoord. De beantwoording van de deelvragen samen vormt het antwoord
op de hoofdvraag:
Wat waren de ontwikkelingen van het aantal bedrijfsvestigingen in de logistieke sector en het
aantal werknemers in de Logistics Valley in de periode 2000-2015 en in hoe verre strookt dit met
het gevoerde beleid van de provincie Gelderland en de huidige beleidsdiscussies die zij voeren? En
wat zijn de hieruit af te leiden aandachtspunten ter verbetering van het beleid?’
Uit de analyse is gebleken dat er in Logistics Valley inderdaad een hogere concentratie van
vestigingen en werkgelegenheid in de logistieke sector te vinden is. Met name in het westen en
noordoosten van de Valley zijn deze hogere concentraties aangetoond. Groei van
werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen loopt vrijwel parallel met de groei in de
provincie. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat Logistics Valley bijna uit de helft van het
totaal aantal gemeenten in de provincie bestaat. Ook gemeenten waarin de logistieke sector
nauwelijks aanwezig is, hebben zich aangesloten bij één van de drie logistieke hotspots en
daarmee ook aan Logistics Valley volgens de gehanteerde definitie van het cluster in dit
onderzoek. Groei van werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen verschillen per
gemeente.
Als we de cluster definitie van Porter erbij leggen ‘’A cluster is a geographically proximate group
of interconnected companies and associated institutions in a particular field, linked by
commonalities and complementarities’’ (2000, p.16) kunnen we dus concluderen dat aan het
criterium geografische nabijheid voldaan is. Echter is uit de analyse van de interviews naar voren
gekomen dat kennisdeling tussen ondernemingen onderling en tussen ondernemingen en
kennisinstituties, nog erg weinig voorkomt. Nu is het zo dat je verbondenheid op vele manieren
kan interpreteren en de ‘factor condition’ kennisbronnen is daar één van. Het onderling delen van
kennis zou leiden tot innovaties en daarmee tot economische groei. Daarmee is dit één van de
aspecten die een cluster zo aantrekkelijk maakt voor beleidsmakers. Mede doordat aan deze
conditie onvoldoende is voldaan, is er van een innovatieve regio dus nog geen sprake.
Geografische nabijheid staat dus niet altijd gelijk aan een cluster.
Het provinciale beleid sloot na verloop van tijd steeds beter aan op de twee bovenste lagen van
de policy pyramid van Ezell et all., welke van belang zijn voor innovatie in de regio. Deze lagen
bestaan uit innovatie en productiviteitsbeleid en investeringen in key factor inputs. Aanvankelijk
was er weinig aandacht voor de logistieke sector en werd er alleen naar infrastructurele aspecten
gekeken (welke valt onder key factor inputs). Later kwam er ook meer aandacht voor de
arbeidsmarkt (key factor input), cluster beleid en kennisdeling tussen de verschillende actoren
(innovatie en productiviteitsbeleid). Elementen die in de literatuur zijn gevonden zijn dus ook
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terug te vinden in de specifieke context van Logistics Valley aan het einde van de onderzochte
periode. Daarmee kan geconcludeerd worden dan het conceptuele model niet goed aansluit op
het beleid tussen 2000-2012, de periode waarin voornamelijk in infrastructuur geïnvesteerd werd.
De provincie deed niet echt pogingen om de context waarin het logistieke cluster zich bevond te
veranderen.
Hoewel het beleid van de provincie over de jaren heen dus steeds meer overeenkomt met de
twee bovenste lagen van de policy pyramid, valt er met name op het gebied van de ‘factor
condition’ kennisbronnen nog winst te behalen. De provincie verwacht dat innovaties door de
markt worden getrokken. Het merendeel van de bedrijven in de regio valt echter onder de
categorie MKB en deze zijn met name gericht op de problemen van alledag en hebben dikwijls
een conservatief karakter. Projecten als het INNVALL en de talentinnovatie pool vanuit de HAN
worden door de provincie ondersteund om kennisdeling op MKB niveau te bevorderen. De schaal
waarop deze projecten plaatsvinden, zullen naar alle waarschijnlijkheid ontoereikend zijn om een
echte omslag te realiseren en om van Logistics Valley een innovatieve regio te maken. Vandaar
ook de aanbeveling om nog eens goed te kijken naar de kennisbronnen in de regio en deze waar
mogelijk te versterken. De provincie zou hiervoor gebruik kunnen maken van zogenaamde
innovatie makelaars. Deze makelaars kijken op bedrijfsniveau naar de knelpunten op het gebied
van innovatie en brengen het MKB in contact met kennisinstituties die kunnen helpen met het
oplossen van deze knelpunten. Deze aanpak stimuleert het MKB om innovatiever te worden en
bevordert daarnaast ook netwerkvorming tussen de verschillende actoren (Asheim, pp.32-33).
Daarnaast zouden er via Logistics Valley bijvoorbeeld meer themabijeenkomsten georganiseerd
kunnen worden, dit zal echt gecombineerd moeten worden met beleid dat de innovatiecultuur
van het MKB versterkt.
Een andere ‘factor condition’ die een zwakke positie heeft in de Valley zijn de human resources. Er
is al een tekort aan gekwalificeerd personeel en dat tekort zal naar verwachting groter worden.
De provincie wil scholieren meer in contact brengen met de logistieke sector en ziet ook het
belang van leren in de praktijk. Een punt dat nog niet onderhanden genomen wordt, is de rol die
de Radboud Universiteit hierin zou kunnen spelen. Wellicht zijn er meer mogelijkheden om de
Universiteit bij het cluster te betrekken.
Op het gebied van fysieke middelen zijn er geen knelpunten naar voren gekomen. Wat betreft de
‘factor condition’ financiële middelen zijn er voor de algemene bedrijfsvoering geen problemen
aangetroffen, bedrijven kunnen aan de financiering komen indien zij deze nodig hebben. Echter is
er vanuit de provincie wel minder geld beschikbaar vergeleken met concurrerende regio’s wat als
een nadeel aangemerkt kan worden. Zeker gezien het feit dat de provincie een geruime tijd maar
weinig actief was op het gebied van logistiek en in die zin ook nog eens ‘achter ligt’ op regio’s
waar logistiek altijd een prominente rol heeft gespeeld in het beleid. Om het beleid meer kracht
bij te zetten, zou de provincie dus meer kunnen investeren in de logistieke sector.
De lage prioriteit die jarenlang aan de logistieke sector gegeven werd, maakt zichzelf ook
merkbaar op het gebied van infrastructuur, de laatste van de ‘factor conditions’. Belangrijke
projecten als de railterminal en de doortrekking van de A15 zijn nog steeds niet voltooid. De
provincie heeft de ambitie om deze te realiseren. De provincie wordt aangeraden deze lijn door te
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zetten en te kijken naar manieren waarop infrastructuur op een slimme wijze kan worden
aangelegd. Door als overheid nieuwe technologieën aan te wenden kan zij ook bijdragen aan
innovatie in de regio aldus Ezell et al. Een voorbeeld hiervan kan gevonden worden in ‘the
internet of things’(IoT), steeds meer objecten staan in verbinding met het internet en verzamelen
informatie middels allerlei sensoren. Deze informatie kan gebruikt worden om logistieke
processen efficiënter in te richten. Uit onderzoek van PB7 is gebleken dat 32% van de 420
onderzochte bedrijven in Nederland bezig is met of overweegt gebruik te maken van IoT op het
gebied van logistiek (Vermeulen, 2016, p.4). Een ‘Long Range Wide Area Network’ (LoRaWan)
maakt internettoegang op lange afstanden mogelijk voor IoT objecten. De provincie zou haar
infrastructuur slimmer kunnen maken door deze te combineren met LoRaWan netwerken,
waardoor het interessanter wordt voor logistieke bedrijven IoT toe te passen.
Het conceptuele model dat gehanteerd is in deze Thesis is gebaseerd op in de literatuur gevonden
factoren die van belang zijn voor clustering, innovatie en economische groei. De overheid zou
zowel volgens Porter als Ezell et al. een belangrijke rol spelen in de vorming van deze factoren.
Ondanks het feit dat lang niet alle factoren meegenomen konden worden in dit onderzoek, zijn er
middels het conceptuele model een aantal zaken aan het licht gekomen die de aandacht van de
provincie verdienen. Voor een vervolg onderzoek zou het dan ook interessant zijn om andere
factoren mee te nemen zoals de, ‘context for firm strategy and rivalry’, ‘demand conditions’ en
‘related and supporting industries’ uit Porter’s diamand. In de literatuur zijn echter nog veel meer
factoren te vinden die van invloed zouden kunnen zijn. Gezien de omvang van het aantal factoren
zou een studie naar het belang van deze verschillende factoren een waardevolle bijdrage kunnen
leveren. Verder onderzoek naar kennisnetwerken zou waardevol zijn in de specifieke context van
Logistics Valley gezien dit één van de belangrijkste knelpunten is die naar voren gekomen is.

7.2 reflectie
In het derde kwartaal van dit studiejaar zijn we begonnen met het schrijven van de thesis. Zowel
in de fase waarin het onderzoeksvoorstel werd opgezet als in de fase van de data verwerking heb
ik veel gehad aan de samenwerking met mijn mede studenten Mark Kuijpers en Jurjen van
Weerdenburg die eveneens onderzoek deden naar clusters in Gelderland. Samen hebben we
kunnen brainstormen over de vorm van het onderzoek, wat inhoudelijk erg waardevol was.
Daarnaast hebben we elkaar kunnen helpen bij het verwerken en analyseren van de data omdat
wij hiervoor dezelfde programma’s hebben gebruikt. Over het algemeen zijn deze twee fases dan
ook goed verlopen.
Het geanalyseerde materiaal bestond enerzijds uit PWE data die we van de provincie Gelderland
tot onze beschikking gesteld kregen en anderzijds uit zelf afgenomen interviews. Voor het
inplannen van de interviews wilde ik het deel van het onderzoek dat gebaseerd is op deskresearch
al hebben afgerond en daarnaast wou ik al goed op weg zijn met de kwantitatieve analyse, zodat
ik gerichter vragen zou kunnen stellen. Hierdoor heb ik een deel van de kwantitatieve analyses
kunnen voorleggen aan Matthijs Zwart en Joost Roeterdink wat tot een groter inzicht in de
gevonden ontwikkelingen heeft geleid. Echter was er zodoende geen tijd meer om andere
mensen te interviewen. Graag had ik nog een aantal ondernemers en medewerkers van het LEC
gesproken.
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Over het algemeen ben ik tevreden met de resultaten van het onderzoek. Er zijn echter een aantal
dingen die ik, naast de extra interviews, had willen toevoegen. Zo had ik graag nog kwantitatieve
data (dus het aantal vestigingen en het aantal werkplekken) gehad over de logistieke sector in
heel Nederland . Hiermee zou namelijk gekeken kunnen worden in hoeverre Logistics Valley eruit
springt als je het vergelijkt met andere logistieke hotspots/regio’s in het land en hoe de Valley
ervoor staat als je deze tegenover het gemiddelde van Nederland zet. De provincie hoopt
logistiek in de toekomst namelijk als één van haar topsectoren te kunnen rekenen en daarvoor is
het van belang om ook vanuit landelijk perspectief naar de Valley te kijken. Daarnaast zou dit een
groot deel van de meetfout in de clusterindex kunnen weghalen (vestigingen aan de randen van
de provincie hebben een lagere index waarde toebedeeld gekregen omdat bedrijven buiten de
provincie niet zijn meegeteld). Nationale data was helaas niet zomaar verkrijgbaar en zou gepaard
gaan met hoge kosten. Om de meetfout in zijn geheel te voorkomen zouden ook nog gegevens
van bedrijven in Duitsland gebruikt moeten worden. Tenslotte had ik graag meer aandacht
besteed aan sociale netwerken tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheidsinstanties.
Natuurlijk is er gevraagd naar de samenwerking tijdens de interviews maar dit was onvoldoende
om diepgaand inzicht te verstrekken in het sociale netwerk. Terwijl deze netwerken naar mijn
mening een essentieel onderdeel vormen van clusters. Bovendien is uit dit onderzoek gebleken
dat de Valley kampt met problemen omtrent kennisdeling en innovatie. Contacten tussen de
cluster actoren zijn een belangrijk onderdeel hiervan.
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Bijlagen
1. Interview Guide
Algemeen


Positie van de geïnterviewde



Wat verstaat u onder het logistieke Cluster?

Beleid


Wat vindt u van het provinciale beleid ten aanzien van Logistics Valley?



Hoe innovatief is het beleid in uw ogen?



Ziet u zelf gaten in het (huidige) provinciale beleid? Waar zou de provincie zich op moeten
richten? Welke rol zou de provincie moeten spelen?

Samenwerking


Wat zijn belangrijke actoren in de Valley?



Hoe verloopt de samenwerking tussen deze actoren? Stand van zaken netwerkvorming en
kennis spillovers etc.?



Wat is de rol /toegevoegde waarde van de provincie binnen deze samenwerking?

Ontwikkelingen in de Valley


Wat zijn de ontwikkelingen van logistcs valley geweest de afgelopen tijd? Zijn er
verbeteringen?



Wat is de stand van zaken omtrent kennisbronnen (uiwisseling tussen o.a.
kennisinstituten, ondernemers en andere partijen ) infrastructuur, kapitaalmiddelen
(kunnen bedrijven goed aan financiering komen?), fysieke middelen (toegang en
aanwezigheid van grondstoffen en kapitaalmiddelen) en human resources (opgeleide
beroepsbevolking) in de Valley?
Wat zijn sterktes/zwaktes/kansen/knelpunten op deze gebieden?



Hoe ziet u de toekomst van Logistics Valley?

* In de interviews van Joost Roeterdink en Matthijs Zwart zijn vragen toegevoegd met betrekking
tot kwantitatieve ontwikkelingen in de Valley. Verder zijn er in het interview met Joost Roeterdink
vragen toegevoegd die specifiek over het beleid gingen en bij het interview met een medewerker
van het HAN specifiekere vragen met betrekking tot de HAN en het Kennis DC.
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2. Afbakening logistieke sector aan de hand van SBI codes.
PID = gebaseerd op pieken in de Delta
TOP= gebaseerd op topsectoren beleid
code

Omschrijving

indeling

4531

Groothandel , handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -ac. PID

4540

Handel in en reparatie v. motorfietsen en onderdelen
daarvan

PID

4611

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren

PID

4612

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen e.d.

PID

4613

Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmat.

PID

4614

Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden PID

4615

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen

PID

4616

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederw.

PID

4617

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

PID

4618

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

PID

4619

Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling

PID

4621

Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

PID

4622

Groothandel in bloemen en planten

PID

4623

Groothandel in levende dieren

PID

4624

Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten

PID

4631

Groothandel in groenten, fruit en in consumptie-aardappelen PID

4632

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte

PID

4633

Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën, vetten, eieren

PID

4634

Groothandel in dranken (geen zuivel)

PID

4635

Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden

PID

4636

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

PID

4637

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)

PID

4638

Groothandel in overige voedingsmiddelen

PID
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4639

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assort. PID

4641

Groothandel in kledingstoffen,fournituren en huishoudtextiel PID

4642

Groothandel in kleding, schoenen en mode-artikelen

PID

4643

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur-

PID

4644

Groothandel in glas, porselein en aardewerk

PID

4645

Groothandel in parfums en cosmetica

PID

4646

Groothandel in farmaceutische prod., medische instrumenten PID

4647

Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking

PID

4648

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken

PID

4649

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)

PID

4651

Groothandel in computers, randapparatuur en software

PID

4652

Groothandel in elektronische en
telecommunicatieapparatuur

PID

4661

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren

PID

4662

Groothandel in gereedschapswerktuigen

PID

4663

Groothandel in machines voor de bouw

PID

4664

Groothandel in machines voor de textielindustrie

PID

4665

Groothandel in bedrijfsmeubels

PID

4666

Groothandel in kantoormachines (geen computers)

PID

4668

Groothandel in machines voor de grafische en v&g

PID

4669

Groothandel in overige machines, apparaten

PID

4671

Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproduct. PID

4672

Groothandel in metalen en metaalertsen

PID

4673

Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

PID

4674

Groothandel in ijzer- en metaalwaren en
verwarmingsapparaten

PID

4675

Groothandel in chemische producten

PID

4676

Groothandel in overige intermediaire producten

PID
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4677

Groothandel in afval en schroot

PID

4690

Niet-gespecialiseerde groothandel

PID

4910

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

allebei

4941

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

allebei

5020

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

allebei

5040

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

allebei

5110

Personenvervoer door de lucht

allebei

5121

Goederenvervoer door de lucht

allebei

5210

Opslag

allebei

5221

Dienstverlening voor vervoer over land

allebei

5222

Dienstverlening voor vervoer over water

allebei

5223

Dienstverlening voor de luchtvaart

allebei

5224

Laad-, los- en overslagactiviteiten

allebei

5229

Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

allebei

5310

Nationale post met universele dienstverplichting

TOP

5320

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

TOP

(Bron: PWE-Gelderland, 2015)
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3. Provinciale werkgelegenheids enquete voorbeeld 2016
Werkgelegenheidsonderzoek 2016
Peildatum 1 april 2016
Vestigingsnummer:
Enquête invullen via internet? Dat kan! Ga naar www.gelderland.nl/pwe, gebruik het
vestigingsnummer en het controlenummer rechts naast het vestigingnummer.
Wilt u in verband met de automatische verwerking van dit formulier de informatie binnen de
witte vlakken/hokjes noteren c.q. aankruisen?

1. Wilt u de adresgegevens controleren en zonodig verbeteren?
Correspondentieadres
Naam:
Straat:
Huisnr:
Toevoeging
Postcode:
Plaats:
Ruimte voor correcties

Vestigingsadres
Naam:
Straat:
Huisnr:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mail:
Website:
KvK-nr:

Toevoeging:

Onderstaande vragen hebben alleen betrekking op het bovenstaande (evt. aangepaste) adres.
2. Indien de hierboven vermelde adresgegevens gewijzigd zijn, wat is hiervan de reden?
Opgeheven als gevolg van:
Fusie
Overname
Faillissement
Andere reden

De vestiging is opgeheven, per:

dag maand jaar (b.v. 15-04-2015)

De vestiging is verhuisd, per:
dag maand jaar (b.v. 15-04-2015)
(bij verhuizing graag het nieuwe adres bij vraag 1 aangeven)
3. Maakt de vestiging deel uit van een internationaal concern?
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Ja, moederbedrijf gevestigd in:
Nee

Nederland

Buitenland, namelijk…

4. Hoeveel personen waren er op 1 april 2016 werkzaam op of vanuit de vestiging?
Hier meetellen:
Personen die betaalde arbeid verrichten:
Meewerkende eigenaren (DGA, ZZP), meewerkende gezinsleden,
werknemers in loondienst (ook oproepkrachten, bezorgers),
payrollmedewerkers.
Hier niet meetellen:
Ingehuurde uitzendkrachten (deze invullen bij vraag 5), stagiair(e)s,
vrijwilligers, ingehuurde ZZP-ers/freelancers (deze tellen mee bij
hun eigen bedrijf), ingehuurde gedetacheerden (deze tellen mee bij
de uitlenende organisaties).
Mannen

Vrouwen

12 uur of meer per week
1 tot 12 uur per week

5. Hoeveel ingehuurde krachten via een uitzendorganisatie waren op 1 april 2016
werkzaam op of vanuit de vestiging?
Mannen

Vrouwen

12 uur of meer per week
1 tot 12 uur per week

6. Contactpersoon die dit formulier heeft ingevuld:
Naam:
Tel:
6
Datum:
E-mail:

(Provincie Gelderland, 2016c)
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Ondertekening/firmastempel:

19.230

19.300

19.590

19.550

19.220

19.190

10.740

10.820

10.850

10.940

11.050

18.370

10.460

10.690

18.290

10.240

18.740

18.560

10.410

Beuningen
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14.250

14.320

14.230

14.430

14.210

14.130

13.670

13.630

13.750

13.760

13.940

13.840

Berkelland

10.550

18.370

Brummen

10.300

23.530

23.170

23.460

23.230

23.800

23.670

23.120

22.980

23.040

23.260

23.540

23.190

Berg en Dal

17.800

17.470

17.620

17.760

17.810

17.580

17.140

17.010

16.880

16.770

17.010

16.970

17.070

27.470

26.960

26.920

26.790

26.420

26.220

25.180

24.350

24.080

23.550

23.590

23.040

22.710

Barneveld

23.040

82.140

81.240

80.890

80.540

78.940

78.030

74.730

73.550

72.810

72.190

72.440

70.970

70.230

Arnhem

13.850

82.660

81.380

81.450

81.140

81.700

81.760

79.640

78.180

77.890

80.650

81.120

79.540

79.100

Apeldoorn

18.380

18.360

14.140

14.060

14.170

14.000

14.290

14.210

13.990

13.670

13.600

13.580

13.670

13.470

13.450

Aalten

10.470

Bronckhorst

10.320

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Beroepsb
evolking
totaal Gemeent
en

4. Ontwikkeling beroepsbevolking

13.320

13.780

13.600

13.610

13.380

13.550

13.990

14.120

14.010

13.920

14.120

13.000

13.520

13.850

12.960

13.120

Epe

13.310

13.160

13.130
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16.160

16.470

16.560

16.660

16.560

16.320

16.000

15.960

16.290

16.090

16.270

Elburg

16.060

11.810

11.730

11.610

11.550

11.440

11.430

11.290

11.080

10.880

11.010

11.130

11.030

Ede

13.630

13.000

Geldermalsen

12.840

56.360

56.050

56.140

55.480

56.230

55.840

54.540

53.300

53.150

52.550

52.510

51.110

Duiven

14.050

14.140

14.090

14.190

13.970

13.870

13.650

13.530

13.380

13.750

13.980

13.750

13.520

9.910

9.970

9.970

10.030

10.120

9.930

9.700

9.660

9.540

9.410

9.440

9.250

9.080

Druten

50.510

29.820

29.870

29.960

29.710

29.230

28.880

28.580

28.960

28.830

28.380

28.470

27.780

27.290

Doetinchem

11.010

5.810

5.820

5.840

5.870

5.850

5.780

5.810

5.640

5.560

5.550

5.630

5.620

5.650

Doesburg

16.050

53.080

52.790

53.220

54.070

52.630

51.370

49.730

49.370

48.460

47.180

46.680

45.410

44.830

Deventer

13.150

12.970

14.950

14.830

14.690

14.730

14.580

14.390

14.190

13.970

13.700

13.300

13.310

12.880

12.500

Culemborg

13.680

Ermelo

12.730

13.940

13.940

14.160

13.950

13.970

13.960

13.450

13.380

13.210

13.380

13.540

13.290

13.130

Buren

11.340

11.470

11.400

11.500

11.690

11.690

6.200

6.310

6.340

6.290

6.300

10.890

5.870

6.010

10.870

5.770

Mook en
Middelaar

11.250

10.960

5.860
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4.060

4.050

4.150

4.140

4.170

4.110

4.060

4.090

4.080

4.080

4.120

Montferland

4.070

17.910

18.000

17.910

18.150

18.240

17.640

17.440

17.660

17.550

17.440

17.630

17.450

Maasdriel

5.970

10.810

Neerijnen

5.820

13.100

12.960

12.930

12.880

12.860

12.710

12.320

12.140

12.200

12.130

12.330

12.160

Lochem

16.740

16.310

16.450

16.630

16.580

15.820

15.450

15.290

15.310

15.350

15.540

15.280

15.200

24.870

24.620

24.850

25.010

24.480

24.080

23.240

23.120

23.020

22.900

22.870

22.320

22.070

Lingewaard

12.000

5.970

5.910

5.880

6.010

5.910

5.790

5.620

5.640

5.540

5.590

5.630

5.570

5.570

Lingewaal

17.540

8.610

8.670

8.890

8.830

8.680

8.730

8.690

8.630

8.440

8.470

8.560

8.490

8.460

Heumen

4.070

9.440

9.490

9.500

9.530

9.480

9.260

9.040

8.890

9.030

8.850

8.860

8.720

8.780

Heerde

11.000

10.760

6.040

5.940

6.000

5.980

5.840

5.760

5.710

5.750

5.820

5.770

5.800

5.720

5.710

Hattem

5.990

Neder-Betuwe

5.810

24.320

24.430

24.120

23.580

22.850

22.100

21.300

21.290

20.690

20.720

20.900

20.580

20.430

Harderwijk

21.450

21.240

21.490

21.330

21.270

21.660

9.560

9.610

9.570

9.580

9.660

20.850

8.710

9.460

20.700

8.840

Renswoude

20.610

20.870

8.880
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2.630

2.560

2.510

2.470

2.430

2.330

2.270

2.210

2.180

2.190

2.180

Renkum

2.110

15.560

15.430

15.430

15.380

15.230

15.060

14.720

14.720

14.940

14.940

15.110

14.880

Putten

9.110

20.440

Rhenen

8.690

12.580

12.300

12.260

12.230

12.020

11.710

11.550

11.360

11.210

11.350

11.500

11.290

Overbetuwe

25.310

24.930

24.670

24.560

24.030

23.440

22.430

22.300

21.870

21.100

21.220

20.860

20.650

20.470

20.360

20.140

20.520

20.440

20.170

20.320

20.220

20.100

20.450

20.730

20.500

20.520

Oude
IJsselstreek

11.150

16.270

16.320

16.540

16.260

16.240

15.960

15.660

15.460

15.430

15.020

15.160

14.860

14.730

Oost Gelre

14.800

12.110

12.140

12.040

12.180

12.010

11.820

11.600

11.710

11.700

11.590

11.640

11.390

11.230

Oldebroek

2.060

13.790

13.590

13.730

13.830

13.850

13.460

13.060

13.030

13.040

12.750

12.830

12.610

12.550

Nunspeet

20.520

20.350

92.600

92.400

91.780

91.100

91.370

89.870

86.850

85.440

84.350

84.440

84.070

82.190

81.370

Nijmegen

8.850

Rheden

8.660

21.280

21.180

21.230

21.170

21.060

20.540

20.210

20.040

20.120

19.530

19.650

19.230

18.950

Nijkerk

14.630

14.810

14.720

14.810

14.750

14.880

13.570

13.670

13.860

13.820

14.150

14.270

13.200

13.390

14.320

13.130

Wijchen

14.410

14.330

13.210
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22.170

21.830

21.830

21.830

21.610

21.400

20.840

21.390

21.380

21.220

21.190

Westervoort

20.700

8.750

8.670

8.700

8.730

8.760

8.830

8.700

8.700

8.660

8.810

8.920

8.780

West Maas en
Waal

13.440

14.080

Zaltbommel

13.000

10.000

9.780

9.930

9.990

9.930

9.780

9.470

9.480

9.450

9.390

9.490

9.400

Wageningen

20.640

20.160

20.360

20.560

20.230

19.370

18.790

18.690

18.730

18.560

18.330

17.830

17.650

12.690

12.610

12.600

12.650

12.620

12.680

12.030

11.910

12.040

11.930

12.070

11.960

11.900

Voorst

9.400

33.730

32.800

32.750

32.720

32.740

31.430

31.390

31.100

31.030

31.150

31.440

31.050

30.910

Veenendaal

8.720

22.330

22.320

21.830

21.960

21.930

22.040

21.640

21.080

20.770

20.880

21.020

20.580

20.100

Tiel

20.560

4.880

4.840

4.890

4.870

4.730

4.610

4.530

4.550

4.530

4.590

4.690

4.680

4.720

Scherpenzeel

14.460

14.020

690

690

690

700

690

690

680

670

660

660

660

640

620

Rozendaal

13.210

Winterswijk

12.970

5.800

5.770

5.760

5.800

5.830

5.830

5.700

5.720

5.750

5.770

5.860

5.760

5.690

Rijnwaarden

16.880
16.640
16.570
16.720
16.960

24.300
24.460
24.490
24.610
24.630

23.190

16.680

16.000

23.110

24.120

15.870

23.230

16.020

16.090

22.670

24.080

16.020

22.370

16.140

16.140

Zutphen

23.470

Zevenaar

*Gemeenten die deel uitmaken van het logistieke cluster zijn gemarkeerd.

(Bron: Statistisch Zakboek Gelderland, 2016)
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