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1. Inleiding
Doel en aanpak van de analyse
Gemeente Tiel heeft Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir verzocht een analyse op te stellen van de
economische en maatschappelijke samenhang tussen Tiel en haar omgeving. Wat betreft die omgeving
gaat het om de regio Rivierenland, maar ook de wijdere omgeving in de vierhoek Nijmegen-WageningenUtrecht-Den Bosch.
De resultaten van de analyse zijn inzichtelijk en agenderend voor strategisch-bestuurlijke beleidsbepaling,
in eerste instantie voor gemeente Tiel maar ook voor het intergemeentelijke samenwerkingsverband regio
Rivierenland.
Gemeenten omvatten altijd een min of meer beperkt deel van de economische, maatschappelijke en
sociale leefomgeving van burgers en werkomgeving van bedrijven. Afhankelijk van allerlei kenmerken van
burgers en bedrijven strekt die omgeving zich intergemeentelijk en mogelijk ook interregionaal uit.
Gemeenten vormen daardoor onderling min of meer intensieve netwerken, waarbinnen vele soorten
bewegingen, markten en voorzieningen onderling zijn gerelateerd: er is sprake van regional daily systems.
Arbeidsmarkten strekken zich intergemeentelijk uit en leiden daardoor tot intergemeentelijke
woningmarkten. Idem dito voor commerciële en publieke voorzieningen. De betreffende netwerken, en de
relatieve posities van individuele gemeenten daarbinnen, veranderen geleidelijk in de loop der tijd onder
invloed van toenemende mobiliteit, veranderingen in de samenstelling van bevolking en bedrijvigheid en
veranderingen in gedrag en voorkeuren.
De analyse geeft een exact beeld van de betreffende intergemeentelijke netwerken en de geleidelijke
verandering van de structuur van die netwerken in de afgelopen 25 jaar.
Daartoe worden langjarige grootschalige microdatabestanden (individuele data over alle Nederlands
ingezetenen) van het CBS met behulp van geavanceerde Geografische informatie Systemen (GIS)
nauwkeurig en overzichtelijk in kaart gebracht.
Het gaat om data over de volgende aspecten:
-

Microdata over (min of meer dagelijkse) intergemeentelijke verplaatsingen van burgers, voor verschillende
motieven: werk, onderwijs, winkelen, diensten en zorg, recreatie en sociaal verkeer. Uitsplitsingen worden
gemaakt naar vervoersmodaliteit en naar kenmerken van burgers (w.o. leeftijd en opleidingsniveau)

-

Microdata over intergemeentelijke verplaatsingen van werkplekken (intergemeentelijke in- en uitstroom van
banen). Ook deze stromen worden uitgesplitst naar kenmerken: sector, opleidingsniveau, inkomen

-

Microdata over intergemeentelijke verhuizingen van burgers, uitgesplist naar kenmerken van burgers: leeftijd,
huishoudsamenstelling, inkomen en opleidingsniveau.

De GIS-kaarten voor deze aspecten betreffen zowel de huidige structuur van netwerken als hun geleidelijke
ontwikkeling. De analyse brengt de verschillende aspecten in onderling verband en trekt conclusies ten
aanzien van de positie van gemeenten en de (beleids-)opgaven die in het geding zijn.

Algemene kenschets regio Rivierenland
De regio Rivierenland telt circa 250.000 inwoners, verdeeld over tientallen kernen. Tiel is de grootste kern;
Geldermalsen, Culemborg en Zaltbommel zijn middelgrote kernen. De overige kernen zijn klein. De zeer
verspreide verstedelijking van het gebied wordt verklaard door de economische en cultuurhistorische
geschiedenis, de complexe structuur van grondsoorten en de doorsnijding van grote en kleinere
waterwegen. Het gebied bevindt zich pal op het kruispunt van (inter-)nationale vervoersassen over water,
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weg en spoor, en ligt tussen de vier grootste stedelijke zones van Nederland: de noord- en zuidvleugel van
de Randstad, BrabantStad en de regio Arnhem-Nijmegen. Van oudsher speelt de (nog altijd grotendeels
florerende) tuinbouw en gerelateerde voedingsmiddelenindustrie een grote rol, maar vanwege de ligging
van de regio zijn daarnaast ook logistieke activiteiten sterk opgekomen in kernen die direct door grote
waterwegen en snelwegen zijn ontsloten. Tenslotte maar niet tenminste bieden het unieke
rivierenlandschap en de historische kernen, op niet al te grote afstand van omvangrijke stedelijke gebieden,
een voedingsbodem voor recreatie en toerisme en voor een woonklimaat voor merendeels welvarende
pendelaars. Deze combinatie van omstandigheden geeft de bron van welvaart in de regio. Tegelijkertijd
zorgt de ruimtelijke complexiteit van het gebied voor spanningen, vooral tussen enerzijds opschalende
agrarische en logistieke complexen en anderzijds cultuurhistorische kwaliteiten, en zorgen de grote water-,
spoor- en autowegen voor versnippering en ruimtelijke isolatie. Met de onderhavige analyse wordt bezien
wat de consequenties van de fysieke structuur van de regio zijn voor maatschappelijke netwerkvorming.
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2. Analyse van dagelijkse verplaatsingen
Intergemeentelijke en interregionale samenhang toont zich door (min of meer) dagelijkse verplaatsingen
van burgers, voor werk en voorzieningen en voor sociale en recreatieve doelen. Onderstaande figuur geeft
de structuur en ontwikkeling van verplaatsingsstromen binnen en rond het onderzoeksgebied. Gegevens
reiken tot en met het jaar 2009; gegevens over de jaren daarna zijn althans op dit detailniveau niet meer
verzameld door het CBS. Voor de analyse is dat weinig bezwaarlijk: verplaatsingsstructuren veranderen
slechts zeer langzaam over de jaren.

Figuur 1. Dagelijkse verplaatsingen: stromen tussen gemeenten
1a Gemiddelde dagelijkse verplaatsing
meetperiode 1985-2009

Uitleg: lijnen geven dagelijkse verplaatsingen (min. 2000/dag)
Per lijn geeft de blauwe fractie het aandeel bestemmingsverkeer
en de rode fractie het aandeel herkomstverkeer. Centrumgemeenten met per saldo een netto bestemmingsfunctie
liggen aan het blauwe einde van de lijnen.
Omlijning Regio Rivierenland

1b Ontwikkeling van dagelijkse verplaatsingen:
verschil in gemiddelde,1985-1998 en 1999-2009

Uitleg: blauwe lijnen geven de groei van verkeersstromen. De
dikte van een lijn geeft de absolute groei, de kleurintensiteit
van een lijn geeft de %-groei. Blauw=toename; rood=afname

Omlijning gemeente Tiel

Bron: CBS microdata OVG en MON, 1985-2009, bewerking Tordoir & Poorthuis (zie Tordoir e.a. 2015)

Bovenstaande kaarten van dagelijkse bewegingen tonen hoe de regio is gepositioneerd tussen de
stadsgewesten van Utrecht, Arnhem, Nijmegen en Den Bosch, die onderling zijn geschakeld. Opvallend is
dat de regio maar tot op beperkte hoogte onderdeel is van die grote stadsgewesten (zie figuur 1a). Binnen
de regio vormen Tiel en de omliggende gemeenten Geldermalsen, Buren, Neder-Betuwe en Neerrijnen als
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geheel feitelijk een daily urban & regional system, een op zichzelf staand streekverband met Tiel als
belangrijkste centrumgemeente. De Waal vormt een scheidslijn: Zaltbommel is sterk op Den Bosch
georiënteerd en nauwelijks aan de rest van de regio Rivierenland getakt, en ook de gemeenten West Maas
en Waal en Druten zijn minder sterk op de regio georiënteerd en meer op het Nijmeegse stadsgewest.
Geldermalsen en Buren kennen naast hun oriëntatie op Tiel ook oriëntatie op Utrecht. Ook Neder-Betuwe
is niet alleen op Tiel georiënteerd maar ook op Ede-Wageningen en Nijmegen. Het beeld is tweezijdig: er is
een streekverband met Tiel als hoofdkern, maar anderzijds zijn de meeste kernen ook op omliggende
streken en grote stadsgewesten gericht. Tenslotte vormt de Waal een duidelijke barrière.
We tonen hier ook de geleidelijke ontwikkeling van de intergemeentelijke relaties in de loop van de periode
1985-2009 (zie figuur 1b). De ontwikkeling van verplaatsingsstromen in de loop van decennia toont dat de
relaties tussen Tiel, West Maas en Waal en Nijmegen sterker worden (zie figuur 1b). De ontwikkeling van
het wegennet in deze richtingen is daar debet aan. De barrièrewerking van de Waal, die vroeger zeer groot
was, neemt dus wel geleidelijk af. Ze is echter nog altijd significant. Ook de verkeersas (langs de A2)
Zaltbommel-Neerrijnen-Geldermalsen-Culemborg wordt geleidelijk belangrijker. Druten oriënteert zich
tenslotte steeds sterker op Wijchen en Beuningen, twee gemeenten die onderdeel zijn van het Nijmeegse
stadsgewest. Samenvattend: grote delen van de regio Rivierenland oriënteren zich in toenemende mate
(ook) op aanpalende regio’s. De structuur van intergemeentelijke en interregionale samenhang wordt
derhalve meer complex. De toenemende interregionale samenhang gaat daarbij niet ten koste van
regionale samenhang, maar komt bovenop de regionale samenhang. Tiel behoudt daarom haar algemene
regionale centrumfunctie voor de regio.
Het bovenstaande betreft verplaatsingen voor alle mogelijke motieven. Voor beleidsimplicaties is het nuttig
twee motieven nader te onderzoeken: woonwerkpendel en het gebruik van voorzieningen.

Woonwerkverkeer
Circa een derde van alle intergemeentelijke verplaatsingen betreft woon-werkverkeer. Door de concentratie
aan het begin en het einde van de werkdag bepaalt vooral het woon-werkverkeer de benodigde
dimensionering van verkeersnetten op hoofdroutes. De structuur en ontwikkeling van pendelstromen is
echter niet alleen om deze reden beleidsrelevant. Pendelstromen geven ook aan hoe arbeidsmarkten
geografisch functioneren. Arbeidsmarkten vormen tezamen met voorzieningenmarkten verreweg de
belangrijkste motor voor de ontwikkeling van daily urban & regional systems en bepalen daarmee mede de
regionale structuur van markten voor wonen en bedrijfshuisvesting.
Om de geografische structuur van pendelstromen in de regio helder in beeld te brengen wordt hier zowel
het gehele pendelnetwerk getoond (zie figuur 2) alsook de pendelstromen vanuit en naar de voor deze
analyse belangrijkste individuele gemeenten: Tiel en ieder van de omliggende gemeenten (zie figuur 3).
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Figuur 2. Woonwerkverkeer: regionale en interregionale structuur van stromen

Uitleg: zie fig. 1a
Omlijning Regio Rivierenland

Omlijning gemeente Tiel

Bron: CBS microdata OVG en MON, 1985-2009, bewerking Tordoir & Poorthuis (zie Tordoir e.a. 2015)
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Figuur 3. Woonwerkpendel: structuur van in- en uitgaande stromen voor individuele gemeenten
(rode taartpunten geven de fractie uitgaande stromen; blauwe punten de fractie inkomende stromen)
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De kaarten van de pendelstromen binnen en rond de regio tonen het hierboven reeds gesignaleerde
tweezijdige structuurbeeld van de regio Rivierenland.
Enerzijds bevindt zich in de regio een eigenstandig intergemeentelijk daily urban & regional system, te
midden van de grote stadsregionale arbeidsmarkten van Utrecht, Den Bosch en de regio ArnhemNijmegen. Zaltbommel (gericht op Den Bosch) hoort daar niet bij; Culemborg (gericht op Utrecht) maar
zeer ten dele. Tiel is in het regionale systeem het belangrijkste werkcentrum, met dien verstande dat in de
onderlinge relatie tussen Tiel en Geldermalsen de laatste gemeente juist de belangrijkste werkgemeente is.
Meer burgers uit Tiel werken in Geldermalsen dan andersom het geval is. Ook Neerrijnen is voor Tiel
eerder een werkgemeente dan een woongemeente; hier speelt de kantoorontwikkeling langs de A2 in de
voormalige gemeente Waardenburg, de is opgegaan in gemeente Neerrijnen. De werkgelegenheid is aldus
vooral in de (zuid-)westelijke helft van de regio verspreid over vele kernen. Het regionale pendelsysteem,
en daarmee ook de regionale arbeidsmarkt, is polycentrisch en niet monocentrisch.
Anderzijds zijn de meeste gemeenten in het gebied niet alleen op de eigen regio gericht maar ook op
omliggende stadsgewestelijke arbeidsmarkten. Dat geldt in het bijzonder voor Zaltbommel en Culemborg,
maar ook voor Geldermalsen en Tiel (beiden gericht op Utrecht), voor Neder-Betuwe (gericht op de regio
Ede-Wageningen) en West Maas en Waal (gericht op de stadsregio Nijmegen).

Verzorging: winkelen, diensten, zorg en recreatie
Verzorging met winkels en voorzieningen voor zorg, onderwijs, cultuur en recreatie geeft een zeer
belangrijke reden voor intergemeentelijke binding. Omdat verzorging doorgaans een hiërarchische
structuur kent het verstedelijkingspatroon ook hiërarchie: de grote steden hebben een Bijenkorf,
provinciesteden hebben altijd een V&D, kleinere gemeenten hebben doorgaans een AH. Die hiërarchie,
maar ook het gegeven dat de moderne mobiele burger zich daar steeds minder van aantrekt en het
dichtstbijzijnde winkelcentrum laat liggen voor een trip naar een geheel andere stad, maken het
‘verzorgingsdossier’ beleidsgevoelig. Verzorgingscentra gaan door de mobiele burger steeds meer
onderling concurreren. Dat zorgt voor veel lokale verandering. Er kunnen zo verschillen in lokale en
regionale leefkwaliteit ontstaan, met tekorten hier en overschotten daar.
De verzorgingsstructuur in de regio Rivierenland is minder polycentrisch dan de structuur van
arbeidsmarkten. Wat verzorging betreft vormt Tiel duidelijk het primaire regionale centrum (zie figuur 4). De
regioverzorgende functie van Tiel is uitgesproken sterk. Achterliggende analyses tonen dat daar in de loop
van de afgelopen 25 jaren weinig verandering is gekomen, en dat deze verzorgende functie geldt voor het
gehele verzorgingsspectrum: winkels, diensten, zorg, onderwijs en recreatie. De verzorgingsstructuur van
de regio is echter niet volledig monocentrisch. De gemeenten rondom Tiel zijn voor verzorging zonder
uitzondering sterk extern georiënteerd, en vooral op Tiel, maar zeker niet alleen op Tiel. Geldermalsen en
Buren zijn ook vrij sterk op Culemborg gericht voor verzorging, Neerrijnen is tenminste zo sterk op
Geldermalsen en op Zaltbommel gericht als op Tiel, Neder-Betuwe kent een zeer veelzijdige externe
oriëntatie voor verzorging en West Maas en Waal is tenslotte naast Tiel ook op Druten en Nijmegen
gericht. Buiten de onmiskenbare regionaal gedeelde centrumfunctie van Tiel is de regio Rivierenland
derhalve opvallend polycentrisch wat betreft de verzorgingsstructuur. Er is veel kriskras verzorgingsverkeer
tussen gemeenten. Deze kriskrasbewegingen nemen eerder toe dan af. Kleinere gemeenten blijven gericht
op Tiel, maar wel minder eenzijdig. Naast de relatie met Tiel worden meer relaties met andere omliggende
gemeenten en, in toenemende mate, met de omliggende grote steden aangeknoopt.
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Figuur 4. Verzorgingsverkeer: structuur van in- en uitgaande stromen voor individuele gemeenten
(rode taartpunten geven de fractie uitgaande stromen; blauwe punten de fractie inkomende stromen)
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Conclusie dagelijkse verplaatsingspatronen
Het patroon van verplaatsingen van burgers geeft een goed beeld van de feitelijke omvang en structuur
van de dagelijkse leef- en werkomgeving van burgers, en daarmee van regio’s zoals deze in feite
functioneren. De patronen in Regio Rivierenland geven een complex, meerlagig beeld.
Tot op zekere hoogte kunnen we inderdaad van een functionele regio in het Rivierenland spreken, met Tiel
als belangrijkste algemene centrumgemeente en Geldermalsen als tweede centrum, met name voor
werkgelegenheid. Deze functionele regio kent een eigenstandige positie in het ‘geweld’ van de grote
omliggende stadsregio’s van Utrecht, Den Bosch, Arnhem en Nijmegen. Gemeenten aan de randen van de
regio, waaronder Culemborg, Zaltbommel en kleine kernen in het oosten van de regio zijn echter ook sterk,
zo niet sterker, op die aanpalende (stads-)regio’s gericht.
Binnen die functionele regio is Tiel het belangrijkste en meest veelzijdige centrum voor werk en
voorzieningen, maar niet het enige centrum. Werkgebieden en ook voorzieningen zijn ook verspreid over
kleinere kernen, met name op werklocaties langs het snelwegennet in de regio. Kleinere gemeenten
kennen ook veel onderlinge relaties. Daarnaast speelt de barrièrewerking van met name de Waal.
Tenslotte ondervindt de gehele regio, inclusief Tiel en omliggende gemeenten, de invloed van de grote
omliggende stadsgewesten, voorop het Utrechtse stadsgewest. Die invloed uit zich in uitgaande
pendelbewegingen maar ook in een toenemende afhankelijkheid van grootstedelijke verzorgingsfuncties.
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3. Analyse van baanverplaatsingen

Verplaatsingen van burgers tussen gemeenten geven een goed beeld van ‘dagelijkse’ intergemeentelijke
en (inter-)regionale samenhang. Die dagelijkse samenhang wordt op haar beurt weer sterk bepaald door
veranderingen van de werkplek van burgers en veranderingen van het woonadres van burgers, ofwel
migratie. Dat laatste, verhuizingen van burgers, is in de volgende paragraaf aan de orde. Deze paragraaf
gaat in op veranderingen in werkadres. Die komen zeer veelvuldig voor: in Nederland gaat het om meer
dan drie miljoen verplaatsingen per jaar. Mensen veranderen vaker van werkadres dan van woonadres.
Veranderingen van werkadres geven de belangrijkste reden voor het ontstaan en de verandering van
pendelstromen, en vormen bovendien een belangrijke aanleiding voor verhuizing als het werkadres zich
over grotere afstanden verplaatst. Ook de economische dynamiek van gemeenten laat zich goed aflezen
aan intergemeentelijke verplaatsingen van werkadressen. Verplaatsingen van werkadres kunnen overigens
het gevolg zijn van het accepteren van een nieuwe baan elders, maar ook van functieverandering binnen
een werkgever of van verplaatsing van activiteiten van een werkgever.
Nota bene: de hier gegeven cijfers betreffen banen bij werkgevers, dus niet ZZP’ers—die ontbreken in de
betreffende bestanden van het CBS. Opname van de laatste groep zal het geografische beeld meest
waarschijnlijk slechts weinig doen veranderen.
Voor gemeentelijk en regionaal beleid is het niet alleen relevant in welke richtingen werkadressen
veranderen, maar ook of gemeenten netto meer banen van elders aantrekken dan aan elders verliezen.
Beide soorten informatie, de stromen van baanverplaatsingen en de netto posities van gemeenten in die
stromen, worden in de kaarten op de volgende bladzijde getoond, waarbij de stromen van
baanverplaatsingen alleen vanuit en naar Tiel zijn aangegeven (zie figuur 5). Deze kaarten bevatten
bijzonder veel informatie en vereisen daarom enige moeite van de lezer—zie de uitleg onderaan de
kaarten. Het gaat om vier kaarten, voor het totaal aan banen en voor baanverplaatsingen in ieder van drie
belangrijke economische sectoren: handel en logistiek, commerciële diensten, en publieke diensten.
Daarnaast zijn voor Tiel en ieder van de omliggende gemeenten ook individuele stromenkaarten gemaakt
voor een selectie van gemeenten in de regio (zie figuur 6).
De kaarten van baanverplaatsingen geven een opvallend en sterk beeld. Tiel kent wat betreft in- en
uitgaande stromen van baanverplaatsingen een zeer groot ommeland, dat zich over het westen, zuiden en
oosten van Nederland uitstrekt (zie figuren 5 en 6). Daarover zo dadelijk meer. Het ommeland van
Geldermalsen is in dit opzicht ook uitgestrekt, maar beperkt zich duidelijk tot de A2-zone tussen
Amsterdam en Eindhoven (zie figuur 6). Dat geldt overigens ook voor Culemborg en Zaltbommel. De
kleinere kernen in regio Rivierenland kennen wat dit aangaat een veel meer regionaal beperkt ommeland.
Uit figuur 5, waarin de saldi van in- en uitgaande banenstromen per gemeente zijn aangegeven, blijkt dat
het westelijke deel van de regio Rivierenland, ofwel het deel dat valt binnen de A2-zone, netto werkplekken
wint in de beschouwde periode (2006-2012) terwijl het oostelijke deel netto werkplekken verliest. Ook in de
periode 1999-2005 was dat het geval (voor de jaren daarvoor zijn geen gegevens beschikbaar). Tiel, dat
aan de rand van de A2-zone ligt maar wel in de A15-zone, kleurt donkerblauw op de kaart en is dus
verreweg de belangrijkste netto banentrekker. Er zijn maar weinig gemeenten van gelijkwaardige omvang
in Nederland die een zo sterk aanzuigende werking hebben. Momenteel zijn het vooral de grote steden die
banen aantrekken; Tiel hoort als middelgrote banentrekker tot de uitzonderingen in Nederland. Dat de
werkgelegenheid als geheel in Tiel in enkele van de afgelopen crisisjaren in absolute zin is afgenomen doet
aan deze trend niet veel af. Die afname is een conjunctuurverschijnsel en geen structureel verschijnsel.
Als we de werkplekken in kwestie uitsplitsen naar sectoren blijkt dat de aantrekkende werking van de A2zone en Tiel in het bijzonder vooral gelegen is in commerciële, kennisintensieve diensten waaronder veel
zakelijke dienstverlening (zie figuur 5c). Tiel trekt op dit vlak werk van grote afstand, vooral ook uit Utrecht,
Amsterdam en Den Bosch. Er verhuizen meer werkplekken van Utrecht en Amsterdam naar Tiel dan
andersom, en dat is een opmerkelijk gegeven. Ook in de sfeer van publieke dienstverlening (onderwijs en
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zorg) trekt Tiel meer banen vanuit veel grotere steden als Utrecht en Den Bosch dan dat Tiel aan die
steden verliest (zie figuur 5d).

Figuur 5. Baanverplaatsingen, periode 2006-2012
alle banen

bouw, reparatie, handel, transport en distributie

commerciële diensten

(semi-)publieke diensten

Uitleg: bovenstaande kaarten geven twee soorten informatie. Vanuit Tiel zijn in- en uitgaande stromen van
werkplekverplaatsingen aangegeven, waarbij taartdiagrammen in gemeenten aangeven hoeveel werkplekken vanuit de
betreffende gemeente naar Tiel zijn verhuisd (blauwe fractie van de diagrammen) en hoeveel banen vanuit Tel naar de
betreffende gemeente zijn verhuisd (rode fractie van de diagrammen). Daarnaast is voor iedere gemeente op de
kaarten aangegeven of sprake is van per saldo (in de periode 2006-2012) een netto instroom van werkplekken (blauw)
of een netto uitstroom (rood). De intensiteit van deze kleuren toont de omvang van het positieve of negatieve saldo.
Bron: CBS microdata banen (SSB), jaargangen 2006-2012; bewerking Poorthuis & Tordoir
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Figuur 6. Baanverplaatsingen naar en vanuit verschillende gemeenten in de regio, periode 2006-12.
(rode taartpunten geven de fractie uitgaande stromen; blauwe punten de fractie inkomende stromen)
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Conclusie patroon van baanverplaatsingen
De invloed van de omliggende grote stadsgewesten op de regio Rivierenland ligt ook en vooral in de
economische sfeer. Met name de grotere kernen en werklocaties in de westelijke helft van de regio vormen
niet alleen onderdeel van het economische kerngebied van Nederland—het geheel van grote
stadsgewesten in West-, Zuid- en Oost-Nederland—maar liggen bovendien aan centrale vervoersassen die
de betreffende grote stadsgewesten met elkaar en met het buitenland verbinden. Niet alleen logistiek
gevoelige activiteiten (industrie, handel en distributie) maar ook gespecialiseerde commerciële diensten
vinden daarom in de regio goede uitvalsbases om (inter-)nationale markten te kunnen bedienen. Met name
de westelijke helft van de regio profiteert, vooral omdat de A2 economisch gezien de belangrijkste
vervoersas vormt.
Opvallend is dat, gemeten naar het saldo van verplaatsingen van werkplekken in de periode ’99-‘12, Tiel
binnen de regio de sterkste banen-aanzuigende werking kent waarbij de betreffende banen vanuit een
omvangrijk omliggend gebied instromen. Tiel kan zich wat dit betreft kan meten met de meest succesvolle
stedelijke centra in Nederland. De netto instroom betreft niet alleen banen in de logistieke en commerciële
sfeer maar ook verzorgende functies in de (semi-)publieke sfeer. Dit geeft de gemeentelijke economie
robuustheid, niettegenstaande de conjuncturele neergang van de afgelopen jaren.
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4. Analyse van verhuizingen
Naast werkplekverplaatsingen geven verhuizingen van burgers een achtergrond voor intergemeentelijke en
(inter-)regionale samenhang. Verhuisgedrag is zeer beleidsrelevant, vanwege de consequenties voor het
beleidsdossier wonen maar ook vanwege effecten op verkeersstromen en lokale en regionale
voorzieningenbehoeftes. Burgers maken afwegingen tussen het bereik van markten en voorzieningen
vanuit de huidige woonplaats en vanuit alternatieve standplaatsen in de eigen regio of elders, waarbij
uiteraard de prijs, kwaliteit en beschikbaarheid van woningen meetellen. Dialy urban & regional systems
winnen vitaliteit door zowel uitdijing van het bereik voor dagelijkse verplaatsingen als door inkomende
migratie. Tussen dagelijks verkeer en verhuizing speelt een afweging—men pendelt of verhuist—maar ook
wederzijdse versterking, want een daily system met groot dagelijks bereik en ontplooiingsmogelijkheden
trekt ook verhuizers van elders. Er spelen complexe wisselwerkingen, waarbij we goed naar
eigenschappen van de burgers en huishoudens in kwestie moeten kijken. Verhuisgedrag is gerelateerd
met verschillende levensfasen (verhuizing voor studie, de eerste baan, gezinsuitbreiding of –inkrimping),
met opleidingsniveau (hoogopgeleiden verhuizen relatief vaak en over langere afstanden) en met
huishoudinkomens (financiële mogelijkheden tellen zwaar).
Mensen verhuizen doorgaans het liefst over kortere afstand, want dat geeft de minste inbreuk op sociale
netwerken. Een daily urban & regional system is vitaal als het een breed scala aan woon-, studie- en
werkmogelijkheden biedt voor mensen in verschillende levensfase en inkomenscategorieën. Een regio
werkt dan als een economische en maatschappelijke roltrap, waarbinnen gemeenten en woonkernen zich
kunnen specialiseren. Geldt dat voor de regio Rivierenland? Om dit te meten zijn verhuisbewegingen
uitgesplitst naar de meest relevante groepen: leeftijdsgroepen en inkomensgroepen (zie figuren 7 en 8).

Figuur 7. Verhuisbewegingen van en naar Tiel in de periode 2006-2012, voor verschillende groepen
7a Leeftijd 18-29 jaar

7b Leeftijd 30-39 jaar

Uitleg: deze kaarten geven twee soorten informatie. Vanuit Tiel zijn in- en uitgaande stromen van
werkplekverplaatsingen aangegeven, waarbij taartdiagrammen in gemeenten aangeven hoeveel mensen vanuit de
betreffende gemeente naar Tiel zijn verhuisd (blauwe fractie van de diagrammen) en hoeveel mensen vanuit Tel naar
de betreffende gemeente zijn verhuisd (rode fractie van de diagrammen). Daarnaast is voor iedere gemeente op de
kaarten aangegeven of sprake is van per saldo (in de periode 2006-2012) een netto instroom van mensen (blauw) of
een netto uitstroom (rood). De intensiteit van deze kleuren geeft de omvang van het positieve of negatieve saldo aan.

	
  

15	
  

Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir

Figuur 7 (vervolg)
7c Leeftijd 40-59 jaar

7d Leeftijd Tiel 60+

e

e

7e Middeninkomens (3 quintiel*)

7f Hogere inkomens (5 quintiel*)

* Uitleg inkomensquintielen: de inkomenstrekkende bevolking (dus geen kinderen, maar bijvoorbeeld wel studenten
met beurs en/of bijbaan, werknemers en zelfstandigen, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden) is voor het
e
onderzoek verdeeld in vijf gelijke groepen naar de hoogte van het bruto inkomen. Het 1 quintiel omvat de 20% met de
e
e
e
laagste inkomens, het 5 quintiel omvat de 20% met de hoogste inkomens, de 2 t/m 4 quintielen liggen daartussen.

Mensen verhuizen verreweg het meest frequent in de leeftijdsgroep 18 tot 29 jaar, vooral voor studie (‘op
kamers’) en bij de start op de arbeidsmarkt na de studie. Voor deze leeftijdsgroep zijn grote steden
populair: er is een sterke trek naar de grote stad (zie figuur 7a: de grote steden winnen netto; vrijwel alle
kleinere gemeenten verliezen). Het verlies voor Tiel is echter opvallend beperkt. Dat komt omdat Tiel voor
deze leeftijdsgroep als een ‘schakelstation’ functioneert. De stad trekt netto jongvolwassenen uit de
omliggende kernen (zonder uitzondering!) en verliest weer jongvolwassenen aan de grote steden,
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waaronder vooral de universiteitssteden. Zo’n regionale schakelfunctie is typerend voor middelgrote steden
die centrum zijn van een min of meer eigenstandig, kleinschalig daily regional system.

Figuur 8. Verhuizingen vanuit en naar individuele gemeenten in de regio, 2006-2012
(rode taartpunten geven de fractie uitgaande stromen; blauwe punten de fractie inkomende stromen)

	
  

Buren,18-29 jaar

Buren, 30-39 jaar

Geldermalsen, 18-39 jaar

Geldermalsen, 30-39 jaar
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Figuur 8 (vervolg)

	
  

Neder-Betuwe, 18-29 jaar

Neder-Betuwe, 30-39 jaar

Neerrijnen, 18-29 jaar

Neerrijnen, 30-39 jaar

West Maas & Waal, 18-29 jaar

West Maas & Waal, 30-39 jaar
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Bij de groep 30-39 jarigen, waar gezinsvorming een dominante rol speelt, zien we juist een sterk netto
verlies van de grote steden en winst van vrijwel alle kleinere gemeenten (zie figuur 7b). Die winst is vooral
sterk in de brede zone tussen de Randstad-noordvleugel en de regio Arnhem-Nijmegen, een zone waar
ook verreweg de meeste hoogopgeleiden in Nederland wonen. Vooral de noordzijde van regio
Rivierenland, incluis Tiel, Geldermalsen, Buren en Culemborg, maakt onderdeel uit van deze zone. Deze
vier gemeenten trekken netto merendeels goed opgeleide, gezinsvormende mensen uit de grote steden,
vooral Utrecht (Tiel trekt ook hoger opgeleiden uit Wageningen).
De meeste verhuizingen binnen de groep 30-39 jarigen vinden echter plaats tussen direct naburige
gemeenten. Dat is logisch: mensen hebben zich grotendeels al in de regio gesetteld, verhuizen omdat ze
bijvoorbeeld een grotere woning wensen maar willen hun werk en sociale contacten in de regio behouden
en kinderen liever ook niet naar andere scholen laten gaan. In die intraregionale verhuisstromen zien we
dat Tiel in de afgelopen periode netto wint, met name van Culemborg, Geldermalsen en Buren. Buren en
Geldermalsen winnen netto ook van Culemborg. West Maas en Waal vormt geen onderdeel van dezer
bewegingen en kent alleen met Druten een onderlinge verhuisrelatie, waarbij de (kleine) in- en uitgaande
stromen elkaar nauwelijks ontlopen.
De verhuispatronen van 40 tot 59-jarigen zijn wat betreft geografische structuur vergelijkbaar met die van
de 30 tot 39-jarigen, met dien verstande dat de oudere groep in omvang kleiner is: naarmate de leeftijd
stijgt wordt er minder verhuisd (zie figuur 7c).
Voor de leeftijdsgroep van mensen van 60 jaar en ouder wordt het structuurbeeld van het verhuisgedrag
echter significant anders. Ouderen trekken zich, indien ze zich dat financieel kunnen permitteren, terug
naar gemeenten met een hoogwaardig leefklimaat en/of een goed aanbod van geschikte en betaalbare
woningen en voorzieningen voor ouderen (zie figuur 7d). Tiel kent daarom een vestigingsoverschot van
ouderen; vrijwel alle andere gemeenten in de regio kennen een vertrekoverschot.
Ook het (netto huishoud-)inkomen speelt een grote rol bij verhuisgedrag (zie figuren 7e en 7f). Bij de
e
middeninkomens, hier gemeten als het 3 inkomensquintiel op nationale basis (zie de uitleg bij de
betreffende kaarten) kennen Tiel, Zaltbommel en West Maas en Waal een netto vestigingsoverschot en de
e
overige regiogemeenten een vertrekoverschot. Voor de hogere inkomensgroep (het 5 inkomensquintiel)
werkt het precies andersom. Deze verhuisbewegingen van inkomensgroepen kennen een zekere relatie
met de samenstelling van de woningvoorraad in de regiogemeenten, gemeten naar de verhouding tussen
sociale huur en koop en naar prijssegmenten in de koopwoningvoorraad. De kleinere kernen in regio
Rivierenland worden veelal gekenmerkt door een relatief grote voorraad aan koopwoningen, die ook wat
duurder zijn dan geldt voor de gemiddelde kleine kern in Nederland. Tiel kent naar verhouding met de
kleinere omliggende kernen een relatief grote sociale woningvoorraad en een minder groot aandeel
koopwoningen. Uit deze relatie tussen verhuisbewegingen en de samenstelling van de woningvoorraad kan
echter niet automatisch worden geconcludeerd dat gemeenten door aanpassing van de
woningsamenstelling ook verhuisbewegingen altijd kunnen beïnvloeden. Verhuisgedrag lokt woningvraag
uit, maar of het woningaanbod op haar beurt weer verhuisgedrag uitlokt vergt nader lokaal onderzoek.
De verhuisbewegingen van mensen van 30 jaar en ouder geven in ieder geval een teken van het bestaan
van een regionaal marktsysteem, een daily urban & regional system. Culemborg en Zaltbommel vormen
ook in dit geval een verhaal apart, met relatief sterke bindingen met de Utrechtse en Bossche stadsregio’s.
Voor jongvolwassenen (18-29 jaar) hebben de verhuisbewegingen daarentegen veel meer een
interregionaal karakter. Naarmate de leeftijd stijgt worden de bewegingen en de relevante woningmarkten
meer regionaal en lokaal. Dit geldt echter zeker niet voor alle gemeenten in de regio in even sterke mate
(zie figuur 8). Het geldt in zeer sterke mate voor Tiel, zoals gezegd een interregionaal schakelstation voor
jongvolwassenen op zoek naar mogelijkheden voor studie en werk. Het geldt in iets mindere mate ook voor
Geldermalsen en voor Buren. Het geldt nauwelijks voor Neerrijnen, Neder-Betuwe en West Maas en Waal.
In deze laatste gemeenten verhuizen jongvolwassen vooral vanuit en naar min of meer naburige
gemeenten, zoals dat ook geldt voor oudere leeftijdsgroepen.

	
  

19	
  

Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir

Conclusies verhuispatronen
Het meerlagige beeld van de regio dat oprijst uit de verplaatsingenanalyse, als eigenstandige functionele
regio maar ook als onderdeel van omliggende grote stadsgewesten, keert ook terug bij de analyse van
verhuispatronen.
Met name de uitstraling van de economisch zeer sterke noordvleugel van de Randstad (Utrecht e.o., maar
ook Amsterdam) zorgt ervoor dat de regio is opgenomen in een typische grootstedelijke verhuiscyclus.
Jongeren en jongvolwassenen vertrekken in vrij grote getale uit de regio naar de grote steden om daar te
studeren, een eerste baan te vinden en wellicht ook een levenspartner. In een volgende levensfase trekken
mensen met een baan en een (jong) gezin echter weer van de grote stad naar suburbane en landelijke
woongemeenten. Met name het westelijke deel van de regio Rivierenland is feitelijk opgenomen in deze
grootstedelijke verhuiscarrousel. Het netto verlies van jongeren uit de regio wordt in de meeste kernen
gecompenseerd door netto winst van de regio in instroom van andere leeftijdsgroepen. Van echte
bevolkingskrimp en echte vergrijzing is op regionaal niveau nauwelijks sprake; de jongste CBS
bevolkingsprognose geeft voor de verdere toekomst (2030) zelfs significante bevolkingsgroei voor grote
delen van de regio. Deze toekomstige groei wordt naar verwachting vooral gestuwd door de doorgaande
trek van jonge volwassenen en gezinsvormers naar de economische kernzone van Nederland, de sterk
verstedelijkte band tussen de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. De Regio Rivierenland ligt tamelijk
centraal in deze nationale kernzone.
Tegelijkertijd is het merendeel van de verhuisbewegingen van en naar kernen in de regio, zelfs ook bij 18
tot 29-jarigen, beperkt tot de regio zelf. Dat geldt in het bijzonder voor de kleinere kernen. Veel kleine
kernen zijn daarbij populair bij mensen in de wat hogere inkomenscategorieën, terwijl Tiel netto mensen
trekt in de middengroepen en ook steeds meer ouderen aan zich bindt. Dit is een logische ontwikkeling
gezien de verschillen tussen regiogemeenten naar de lokale samenstelling van de woningvoorraad en het
lokale voorzieningenniveau.
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5. Toekomstverwachtingen en beleidsimplicaties
Samenvattende analyse
Regio Rivierenland kent een bijzondere ruimtelijk economische en maatschappelijke positie en dynamiek
binnen het nationale systeem. Van oudsher is de regio enigszins geïsoleerd, intern versnipperd door de
grote rivieren en gekenmerkt door een typisch agrarische kleinschalige kernenstructuur, met Tiel als
regionaal verzorgingscentrum en belangrijkste industriestad. Dit beeld is op zich niet dramatisch veranderd
in de moderne tijd, hoewel Culemborg, Geldermalsen en Zaltbommel wel bovenmatige groei hebben
doorgemaakt vanwege hun ligging nabij de A2, de nationale economische kern-as. Deze ‘oude’ fysieke,
economische, maatschappelijke en culturele structuur zorgt er nog altijd voor dat de regio tot op zekere
hoogte een eigenstandig daily urban & regionaal system vormt, te midden van het ‘geweld’ van de grote
stadsregio’s in het westen, oosten en zuiden van het land. De onderlinge samenhang van gemeenten in de
regio is daarom sterk, met dien verstande dat Culemborg en Zaltbommel eerder bij aanpalende
stadsregio’s horen en dat met name de Waal nog altijd een maatschappelijke scheidslijn vormt.
Toch ontwikkelt zich als het ware bovenop deze historische structuur gestaag een ‘tweede structuurlaag’,
van vooral welvarende burgers die ook buiten de regio werken en diensten en voorzieningen van buiten de
regio betrekken. Dat geldt zeker ook voor bedrijven in de regio die opereren op interregionale schaal. Met
name de bedrijvigheid in de regio, sterk gericht op de omliggende grootstedelijke regio’s en (inter)nationale vervoersassen, trekt de beweging van sterkere interregionale integratie. De regio profiteert
economisch van haar ligging te midden van verschillende grote stadsgewesten. Landschappelijke kernen
met bijzondere woonkwaliteit—denk aan het oude Buren—profiteren van aantrekkingskracht op
welvarende grootstedelijk georiënteerde pendelaars.
Tiel gooit ook in deze tweede, interregionale laag van samenhang geen slechte ogen. De stad trekt
hoogwaardige en kennisintensieve diensten aan van verre, ook uit de grote steden—een opvallend
gegeven. Alleen al die werkgelegenheid zorgt voor behoud van aantrekkingskracht op midden- en hogere
inkomensgroepen, die van groot belang zijn voor de kracht van de stedelijke en regioverzorgende
voorzieningenstructuur. De stad wint en verliest jongeren—een vitale schakelfunctie—maar van leegloop
van jongvolwassenen (waar veel kleinere steden mee te maken hebben) is niet echt sprake. De stad trekt
tenslotte ook ouderen, waaronder bemiddelde ouderen.

De toekomst: kansen en bedreigingen
Die tweede laag van interregionale stromen en samenhang wordt overal in Nederland sterker, doorgaans
ten koste van lokale en regionale samenhang. Dat laatste hoeft niet voor de regio Rivierenland te gelden,
vooral omdat regionale economische netwerken, waaronder die in de tuinbouwsector, sterk en succesvol
zijn. De opname van de regio in interregionale economische netwerken geeft de regionale netwerken extra
kracht, en dat werkt ook andersom. Wat betreft economie en welvaart ziet de regionale toekomst er althans
op middellange termijn (de komende 10 tot 25 jaar) wat dit betreft alleszins gunstig uit.
De toekomstverwachtingen zijn echter meer genuanceerd waar het maatschappelijke ontwikkelingen en
samenhang betreft. Daar doen zich kansen maar nadrukkelijk ook bedreigingen voor.
Essentieel daarbij zijn ontwikkelingen in de samenstelling van de bevolking naar leeftijdsgroepen,
opleidingsniveaus en inkomensklassen. Op langere termijn is die samenstelling ook erg belangrijk voor het
economische vestigingsklimaat en vertalen bedreigingen in de sociale en sociaaleconomische structuur
zich naar bedreigingen in de economische structuur.
De maatschappelijke kansen zijn tweeërlei. Enerzijds zou de integratie tussen de kernen in de regio verder
kunnen toenemen en leiden tot het behoud en zelfs groei van het draagvlak voor een rijk geschakeerd
aanbod aan werkgelegenheid, dagelijkse en recreatieve voorzieningen en woonmilieus. Dit betekent een
doorontwikkeling van de regio als vitaal regional system. De regio geeft met zo’n ontwikkeling antwoord op
de alom aanwezige trend van schaalvergroting van en specialisatie binnen steeds grootschaliger
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marktsystemen. Dit vereist wel krachtige beleidsafstemming en integratie, waarover zo dadelijk meer.
Anderzijds kan de regio ook maatschappelijk profiteren van de toenemende ‘wind’ vanuit de omliggende
grote stadsgewesten, door met zorg woon- en werkmilieus te bieden, en ook (recreatieve) voorzieningen,
voor consumenten, bedrijven en pendelaars vanuit en naar de grote stadsgewesten. Deze groepen
vergroten het regionale draagvlak voor voorzieningen, met winst voor de zittende bevolking en
bedrijvigheid. De relatief hoge woningprijzen in de regio, voor een landelijk gebied, geven aan dat de markt
al voorsorteert op zo’n gunstige ontwikkeling.
Een lokaal prijsopdrijvende invloed van omliggende stadsgewesten vormt echter ook een bedreiging voor
de zittende bevolking. Een bedreiging is tevens dat de ‘regionale’ en ‘interregionale’ maatschappelijke
netwerken te los van elkaar komen te staan—een bekend verschijnsel in veel gewilde landelijke
woonmilieus nabij de grote steden. Daardoor kan een zekere sociale en culturele tweedeling ontstaan
tussen een traditioneel in de streek gewortelde bevolkingsgroep en een groep van, merendeels tamelijk
welgestelde, nieuwkomers. Een bedreiging is ook dat de economische opschaling en interregionale
integratie, bron van regionale welvaart, de kwaliteiten van de regio als woon- en recreatiemilieu te zeer
dwarsbomen. Gezien de economische structuur van de regio, gepaard aan het internationaal unieke
landschap en de cultuurhistorie, is deze dreiging zeer reëel in regio Rivierenland. Kering van deze dreiging
vergt scherp, regionaal gecoördineerd beleid. Een bedreiging is tenslotte dat de schakelfunctie van de
grote kernen, met name Tiel en Geldermalsen, voor jongvolwassenen gaandeweg opdroogt. Dat de
kleinere kernen in het gebied gaandeweg vergrijzen is een natuurverschijnsel dat niet valt tegen te houden
en dat op zich ook geen negatieve maatschappelijke consequenties hoeft te hebben, zolang die kernen
voor voorzieningen maar aangewezen kunnen blijven op grotere kernen met een meer veelzijdige
bevolkingssamenstelling. Als de instroom van jongvolwassenen vanuit kleinere naar grotere kernen echter
opdroogt, omdat gezinnen in de kleinere kernen kleiner worden, kunnen ook de grotere kernen sneller gaan
vergrijzen. De regionale roltrap gaat dan stokken, met maatschappelijke maar ook economische
consequenties.

Beleidsimplicaties
De combinatie van goede kansen maar ook duidelijke bedreigingen in de regio vergt op vrijwel alle
beleidsterreinen krachtig, integraal en intergemeentelijk gecoördineerd beleid.
Het beleid zal integraal moeten zijn, met nadrukkelijk sterke relaties tussen de beleidssectoren economie,
arbeidsmarkt, voorzieningen, wonen, verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening. Typerend voor regionale
systemen is de grote samenhang tussen de betreffende beleidsvelden: de economie steunt op de
arbeidsmarkt en daarmee op de samenstelling van de bevolking naar leeftijdsgroepen en
opleidingsniveaus, die op haar beurt weer sterk samenhangt met mogelijkheden in de woningmarkt en het
functioneren van lokale en regionale voorzieningen. Verkeerssystemen zorgen ervoor dat al deze markten
in samenhang kunnen functioneren.
Dat integrale beleid zal in sterke mate intergemeentelijk moeten zijn gecoördineerd, en dat geldt in het
bijzonder voor Tiel, Geldermalsen en de omliggende kleinere kernen die tezamen een regionaal
activiteitensysteem vormen. Nadrukkelijk alleen in regionale samenhang kan het beleid stenen bijdragen
aan het grijpen van kansen en het keren van bedreigingen.
De indruk bij de auteur is dat het regionale beleid vooralsnog sterk is gefocusseerd op de economie,
waarbij met name de tuinbouwcomplexen en logistieke activiteit de meeste aandacht krijgen. Die aandacht
is terecht—het gaat om belangrijke economische motoren—maar ook de kennisintensieve zakelijke
dienstverlening biedt kansen. Men dient zich echter wel te beseffen dat de economische kansen op termijn
ook en zelfs vooral afhangen van kwaliteiten in de beroepsbevolking. Die kwaliteiten zijn niet alleen
afhankelijk van regionale onderwijsvoorzieningen—hoe belangrijk die ook zijn—maar ook van de
aantrekkingskracht van het regionale het woon- en leefklimaat. In het bijzonder de goed opgeleide en
gespecialiseerde beroepsbeoefenaar kan kiezen tussen banen in verschillende delen van het land, en laat
bij zijn of haar keuze kwaliteiten van het woon- en leefklimaat zwaar meetellen. Dat geldt in het bijzonder
voor jongvolwassenen, die vaak verhuizen en een spil in de maatschappelijke regionale roltrap vormen.
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Intergemeentelijke beleidsafstemming en beleidssynergie is daarom extra van belang ter zake van
woonbeleid en de kwaliteit van de voorzieningenstructuur en de leefomgeving.
Samenvattend kunnen uit de analyses in dit rapport de volgende algemene beleidsgerichte conclusies
worden getrokken:
•

De welvaart, het welzijn en de economische, demografische en maatschappelijke dynamiek in de
Regio Rivierenland wordt sterk bepaald door intergemeentelijke samenhang. De leef- en
werkomgeving van de burgers en bedrijvigheid in de regio is sterk gemeentegrens-overschrijdend.
In die intergemeentelijke samenhang vormen Tiel en direct omliggende gemeenten (met hun
verschillende kernen) gezamenlijk een functioneel geheel, economisch en maatschappelijk.

•

De economische, demografische en maatschappelijke dynamiek wordt ook bepaald door
wisselwerkingen tussen verschillende gemeentelijke beleidsvelden: werkgelegenheid, arbeidsmarkt
en opleiding; wonen; voorzieningenbeleid; bereikbaarheid. De beleidsopgaven die in het geding
zijn of komen zullen dus ook in de wisselwerking tussen die beleidsvelden dienen te worden
geadresseerd, zeker op beleidsstrategisch niveau met het oog op de middellange termijn.

•

Bijzondere aandacht verdient daarbij intergemeentelijke beleidsvorming en afstemming ten aanzien
van wonen en ten aanzien van commerciële en (semi-)publieke voorzieningen, omdat deze
beleidsvelden relatief sterke invloed hebben op de demografische ontwikkeling en de sociaalmaatschappelijke structuur (en opgaven daaromtrent) van de regio en de verschillende kernen
daarbinnen. De structuur van de bevolking en voorzieningen bepalen op langere termijn in hoge
mate de economische en maatschappelijke vitaliteit van de regio.

Tot slot en nota bene: op de vraag hoe deze zeer algemene beleidsgerichte aanbevelingen concreet
handen en voeten kunnen krijgen in de regio Rivierenland en de verschillende gemeenten en kernen
daarbinnen kan dit rapport nog geen doorwrocht antwoord geven. Daarvoor is veel nadere informatie
nodig: nadere gegevens over specifieke regionale en lokale ontwikkelingen en (beleids-)velden, zoals de
woningvoorraad, en kennis van lokale en regionale zaken bij betrokken professionals en bestuurders in de
regio. Lokale ambities en maatschappelijke issues tellen ook zwaar. Dit alles valt buiten de scope van de
onderhavige analyse. De analyse geeft voor nadere beleidsuitwerkingen een zekere algemene basis, maar
kan nooit de enige basis vormen.
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