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Bevindingen 

 

De verdeling van Limburg in subregio’s en gemeenten kan worden teruggevonden in appendix B. 

 

Bevolking 

 Vrijwel de hele provincie kent een binnenlands migratieoverschot over de afgelopen 18 jaren, 

waarbij per saldo mensen zijn weggetrokken naar andere delen van het land. Het zuiden van de 

provincie heeft daarbij te maken met negatieve geboorteoverschotten, die waarschijnlijk 

samenhangen met een structurele afname van het geboortecijfer en het negatief binnenlands 

migratieoverschot (wanneer jonge mensen wegtrekken).  

 

 In het noorden van de provincie kennen de gemeenten een migratieoverschot, waarbij er vooral 

een instroom is van mensen met de Duitse, Poolse, Turkse, Belgische en anderszins Europese 

nationaliteit. In Zuid-Limburg is er een sterke schommeling. De nationaliteit van de migranten 

is ook hier vooral Europees. Het aandeel migranten is voor de meeste gemeenten beperkt tot 2-

5% van de bevolking. Dit aandeel is hoger voor gemeenten aan de Duitse grens, die 

voornamelijk Duitsers huisvesten. 

 

 De bevolking in de hele provincie kent een grote groep 40-69 jarigen, die over de komende 30-

40 jaar zal verdwijnen. Een schatting laat zien dat daarmee de bevolking in Limburg met zo’n 

130.000 inwoners zal dalen. Het dalende geboortecijfer zorgt ervoor dat ook de groep 0-9 

jarigen kleiner is dan de groep 10-39 jarigen, waardoor in de toekomst de bevolking mogelijk 

nog eens met 20.000 inwoners zal afnemen. De ontvolking zal het meest zichtbaar zijn in het 

zuiden van de provincie. Vanuit Nederlands perspectief zal Limburg relatief ontvolken. In 

regionaal perspectief is de ontvolking aan Duitse zijde nog groter, terwijl die in België minder 

zal zijn. 

 

Beroepsbevolking 

 De arbeidsparticipatie in de provincie neemt af van noord naar zuid. In het zuiden van de 

provincie ligt het percentage onder het landelijke gemiddelde. Vooral het groot aantal studenten 

in Maastricht en het hoge aandeel arbeidsongeschikten dragen hier aan bij. 

 

 Limburg heeft na Düsseldorf het laagste percentage hoogopgeleiden van alle omliggende 

regio’s. Daarbij heeft Limburg ook een relatief groot deel laagopgeleiden.  

 

 Wanneer we kijken naar het beroepsniveau, dan blijkt Noord-Limburg relatief veel 

laaggeschoold werk te hebben, terwijl het niveau in het zuiden gemiddeld beter is, maar wel 

wisselt per gemeente. Zo heeft Sittard-Geleen een verdeling van beroepsniveaus dat 

overeenkomt met het landelijke gemiddelde. Maastricht heeft relatief veel hogere en 

wetenschappelijk beroepen, terwijl Heerlen een groot aandeel elementaire en lagere beroepen 

kent. 
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Economische structuur 

 Het noorden van de provincie heeft een relatief zeer grote vervoer en overslag bedrijfstak, 

die groeit in bruto toegevoegde waarde als het arbeidsvolume. Bovendien is de bedrijfstak 

relatief kapitaalintensief en dus competitief vergeleken met omliggende regio’s. De 

eveneens zeer grote bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij is de afgelopen tien jaar 

gekrompen en is nog steeds relatief arbeidsintensief, wat betekent dat mogelijk het 

arbeidsvolume nog verder zal dalen in de toekomst. Gezien het relatief kleine deel 

hoogopgeleiden zou de regio zijn structuur kunnen versterken door aanvullende diensten aan 

te bieden binnen vervoer en overslag of om een andere sector zich te laten ontwikkelen. 

 

 Het midden van de provincie is relatief actief in de industrie, die echter arbeidsintensiever is 

dan in omliggende regio’s. Om te kunnen concurreren moet mogelijk het arbeidsvolume nog 

verder afnemen. Gelet op het relatief grote deel laag- en middelbaar opgeleiden in vooral 

Weert zou zonder nieuwe aanwas van bedrijven hier het structurele probleem kunnen 

verergeren. Midden-Limburg kent verder een doorsnee opbouw van de economie, met 

gemiddelde groei van de bruto toegevoegde waarde en het arbeidsvolume. 

 

 Zuid-Limburg kent de meeste bedrijfstakken waarin afgelopen tien jaar het arbeidsvolume is 

gedaald (in meer dan de helft). Ook is in de meeste takken de groei van de BTW 

benedengemiddeld (vergeleken met Noord- en Midden-Limburg) en springen er geen takken 

uit die bovengemiddeld competitief zijn. Wat er wel positief uitspringt is de industrie, die de 

afgelopen tien jaar lijkt te zijn gemoderniseerd. Gelet op de relatief sterke veroudering van 

de bevolking en lage participatiegraad zal de economie hier sterker krimpen dan elders. 

 

 Alle regio’s kennen een zeer grote bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg, die afgelopen 

jaren flink is gegroeid. In het zuiden van de provincie is die sector nog relatief 

arbeidsintensief. 

 

Werkloosheid 

 De werkeloosheid ligt in Noord- en Midden-Limburg onder het landelijke gemiddelde, 

ondanks dat Weert de hoogste werkloosheid van alle stedelijke gebieden in de provincie 

heeft. Zuid-Limburg scoort slechter, waarbij Sittard-Geleen dichtbij het landelijk 

gemiddelde uitkomt, terwijl Maastricht en Heerlen e.o. daar ver boven zitten. Gezien de 

voor een regio bovengemiddelde percentages in de stedelijke gebieden, kan er van worden 

uitgegaan dat op het omliggende ‘platteland’ de werkloosheid lager ligt. 

 

Inkomen 

 Het inkomen in Limburg ligt lager dan in Noord-Brabant, Duitsland en het westen van het 

land. Gelderland verdient per inwoner net iets minder. Na aftrek van sociale lasten en 

belastingen blijken de  verschillen binnen Nederland niet zo groot, in België en Duitsland 

daarentegen verdient men per inwoner meer (maar is het voorzieningenniveau mogelijk ook 

minder) 
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 Het hoogste besteedbaar inkomen wordt verdiend door inwoners van de gemeenten buiten de 

stedelijke gebieden. Het besteedbaar inkomen ligt verder aanzienlijk lager in Heerlen e.o. 

 

Wonen 

 De woningen zijn in Limburg het minst waard (in vergelijk met andere regio’s in Nederland). 

De gemeenten met het laagste besteedbare inkomen hebben gemiddeld ook de laagste 

woningwaarde, waarbij de woningwaardes het hoogst zijn in de niet-stedelijke gebieden. 
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Data 

 

Bevolking 

 

Bevolking naar leeftijdscohorten 

Het absoluut aantal inwoners van de provincie per vijfjarig leeftijdscohort voor de periode 1990 – 

2013. De grafiek geeft van links naar rechts de verdeling per leeftijd over een jaar weer. Iedere 

horizontale grafiek in diepte heeft betrekking op een ander jaar (zie rechteras). Bron: Eurostat. 

 

 
 

Bevindingen: 

 Er is een naoorlogse golf van 40 tot 69 jarigen die langzaam zal verdwijnen. Gezien de kleiner 

aanwas van 10 tot 40 jarigen zal die golf niet vervangen worden. De bevolking van de provincie 

zal ongeveer, als niets verandert, met zo’n 130.000 inwoners afnemen de komende 30-40 jaar. 

 

 De aanwas van 0-10 jarigen is dalende tot onder het niveau van de 10-40 jarigen. De voorlopige 

in te schatten (extra) afname bedraagt rond de 20.000 inwoners. Let wel: de piek die nu bij de 

20-24 jarigen zichtbaar is, leidt mogelijk weer tot een groeiend aantal inwoners. Ook zou het 

aantal geboorten per vrouw weer kunnen toenemen. 
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Onderstaande grafiek vergelijkt de leeftijdsopbouw van de provincie Limburg met die van de 

omliggende regio’s (de regio Köln is inclusief Aken). Bron: Eurostat. 

 

Opmerking: wanneer bevolkingsaantallen worden uitgedrukt in percentages (of per 1000) van het 

totaal, dan zal een verandering bij één deel van de bevolking vanzelf tegenovergesteld doorwerken 

voor een ander. 

 

  

Bevindingen: 

 Limburg heeft relatief het grootst aandeel 50-69 jarigen in de gehele regio en het relatief kleinst 

aantal 25-39 jarigen. Limburg loopt 5-9 jaar voor in de vergrijzinggolf t.o.v. de rest van 

Nederland. De overige regio’s in Nederland hebben een grotere aanwas en groep 0-39 jarigen. 

 

 De Duitse regio’s hebben een nog kleinere relatieve aanwas van jongeren. Voor de 0-4 jarigen 

loopt de provincie nog gelijk op met die regio’s, bij de 5-24 jarigen blijven de Duitse regio’s 

achter 

 

 De Duitse regio’s kennen de relatief grootste groep 70-84 jarigen en een relatief groot deel 40-

54 jarigen. Beide ontwikkelingen zullen gerelateerd zijn aan (het einde van) de tweede 

wereldoorlog. In België is iets soortgelijks zichtbaar. 

 

 De Belgische en Nederlandse provincies (excl. Limburg) kennen een vlakkere opbouw van de 

bevolking; de aanwas bij de groep jongeren is relatief groot.  
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Leeftijdsopbouw per gemeente 

Leeftijdsopbouw in 15-jarige cohorten. Hier berekend door van iedere gemeenten de 

bevolkingsaantallen per cohort relatief te maken (per gemeente zijn de vijf cohorten samen gelijk 

aan 100%). Bron: CBS. 

 

 

 

Bevindingen: 

 De golf van 40 tot 69 jarigen komt in alle gemeenten terug. De verschillen tussen de gemeenten 

onderling zijn als volgt: de gemeenten in Noord-Limburg kennen een relatief kleiner deel 45-

plussers dan in Midden- en vervolgens Zuid-Limburg. Dit geldt ook voor de 65-plussers. 

 

 Vooral de gemeenten in Zuid-Limburg kennen een relatieve teruggang in het aantal 0-14 

jarigen. De absoluut dalende aanwas van de 0-9 jarigen in de grafiek op de vorige pagina komt 

dan ook voornamelijk voor rekening van die gemeenten. De gemeenten in Midden- en Noord-

Limburg daarentegen zien een aanwas die tred houdt met de groep 15-44 jarigen.  
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Geboortecijfer per gemeente 

Het relatief aantal geboorten per 1000 inwoners per gemeente. Horizontaal staan de gemeenten 

aangegeven, in de diepte de ontwikkelingen van 1995 tot en met 2012 (meest recente cijfers op de 

voorgrond). Bron: CBS. 

 

 

 

Bevindingen: 

 Het aantal geboorten laat in lijn met de voorgaande grafiek een verdeling tussen Noord- en 

Zuid-Limburg zien, waarbij de meeste kinderen (per 1000) worden geboren in het noorden van 

de provincie. De Oostelijke Mijnstreek, Maastricht en een deel van Midden-Limburg maken 

deel uit van de middengroep. De minst verstedelijkte gebieden in het zuiden laten de laagste 

geboortecijfers zien. 

 

 Het verloop over 18 jaren laat voor iedere gemeente een aanzienlijke daling zien. De gemeenten 

in het noorden van de provincie hadden een hoger niveau als startpunt (1995) en ook als 

eindpunt (2012). Uitzondering vormen Kerkrade, Roermond en Venlo die een relatief vlak 

verloop laten zien. 

 

 De daling van het geboortecijfer is wijdverbreid. 
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Sterftecijfer per gemeente 

Het relatief aantal sterfgevallen per 1000 inwoners per gemeente. Horizontaal staan de gemeenten 

aangegeven, in de diepte de ontwikkelingen van 1995 tot en met 2012 (meest recente cijfers op de 

voorgrond). Bron: CBS. 

 

 

 

Bevindingen: 

 Het sterftecijfer is het hoogst in alle verstedelijkte gebieden in Zuid-Limburg en Valkenburg aan 

de Geul. Het laagst is het in het noorden van de provincie. 

 

 Het sterftecijfer per gemeente kent veelal geen duidelijke trend naar boven of beneden. Het 

schommelt over de jaren. 

 

 Gelet op de grote groep 40-69 jarigen en de achterblijvende aanwas is de verwachting dat het 

sterftecijfer zal gaan toenemen. 
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Bevolkingsgroei per gemeente 

De bevolkingsgroei per gemeente bestaat uit: a.) het geboorteoverschot dat het verschil tussen het 

aantal geboorten en sterfgevallen aangeeft; b.) het binnenlands migratieoverschot laat het saldo van 

verhuizingen tussen gemeenten zien
1
, waarbij vestiging in een gemeente positief bijdraagt en 

vertrek negatief; c.) het migratieoverschot geeft het saldo weer tussen (buitenlandse) immigratie en 

emigratie. De data zijn over 1995-2012, sortering op de totale verandering. Bron: CBS. 

 

 

 

Bevindingen: 

 Het noorden van de provincie heeft een geboorteoverschot, het zuiden krimpt. 

 

 Het binnenlands migratieoverschot is negatief voor de meeste gemeenten in de provincie 

(Roermond, Maastricht, Vaals en Kerkrade zijn de enige uitzonderingen). Dit doet vermoeden 

dat er migratie heeft plaatsgevonden naar elders in Nederland. 

 

 Het noorden van de provincie heeft een migratieoverschot, terwijl in het zuiden de verschillen 

tussen gemeenten groot zijn (sommigen met een groot overschot, anderen met een tekort). De 

grafieken op de volgende pagina tonen de verdeling van nationaliteiten per gemeente. 

 

 Op Maastricht na is de bevolking van Zuid-Limburg gekrompen. De krimp is daar over hele 

breedte groter dan de groei in het noorden, waardoor het absolute inwonertal van de provincie 

daalt. Ook leidt dit een relatieve bevolkingsverschuiving van zuid naar noord.   

                                                 
1
 Bij fusies van gemeenten is het niet mogelijk om in de historische data het aantal verhuizingen dat alsnog binnen die 

nieuwe, groter geworden gemeente plaatsvond eruit te filteren. In die gevallen is het saldo mogelijk niet accuraat. 
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Regionale trend 

Onderstaande grafieken tonen de verandering in bevolkingsomvang, door natuurlijke groei en 

migratie, van Limburg en de aan Limburg grenzende regio’s over de jaren 2000 tot en met 2012. 

Bron: Eurostat. 

 

 

 

Bevindingen: 

 De natuurlijke groei van de regio’s Limburg, Köln en Düsseldorf is negatief. De krimp is daar 

bovendien aan het versnellen. 

 

 De natuurlijke groei van Noord-Brabant en Gelderland is eveneens afgenomen, terwijl de 

Belgische regio’s een gelijkmatiger beeld laten zien. 

 

 In de Randstad is het geboorteoverschot het minst gedaald en het grootste van alle regio’s. 

Mogelijk dat dit verband houdt met een relatief grote groep a.) immigranten, waarbij relatief 

hoge geboortecijfers terug te voeren zijn op de ‘cultuur van afkomst’ en b.) binnenlandse 

migranten, waar de jongere mensen vooral naar het westen van het land trekken en daar 

bijdragen aan het geboortecijfer.  
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Bevindingen: 

 In vrijwel alle jaren kent Limburg de grootste negatieve dan wel de kleinste positieve bijdrage 

aan het migratieoverschot. 

 

 De Duitse regio’s zijn mogelijk in trek door de hoogconjunctuur in Duitsland en de problemen 

in de Zuid-Europese landen. De regio Luik kent een relatief sterke groei van het 

migratieoverschot. 
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Beroepsbevolking 

 

Arbeidsparticipatie 

Onderstaande grafiek geeft een regionaal vergelijk van de arbeidsparticipatie, waarbij het werkzame 

en werkloze deel van de bevolking samen als percentage van de totale beroepsbevolking worden 

uitgedrukt. De leeftijdscohorten zijn hier 10 jaar. Bron: Eurostat. 

 

 

 

Bevindingen: 

 Limburg kent in alle leeftijdscohorten de laagste arbeidsparticipatie van Nederland. In een 

internationaal vergelijk scoort Limburg grofweg beter t.o.v. België en Nederland. 

 

 Vanaf het cohort 55-65 jarigen laat Limburg een sterke daling zien ten opzichte van de rest van 

Nederland. 

 

De grafiek op de volgende pagina toont eveneens de gemiddelde bruto arbeidsparticipatie over de 

jaren 2009-2013. Ook hier betreft het weer werkzame en werkloze deel als percentage van de totale 

beroepsbevolking. De uitsplitsing is nu per regio en de grotere gemeenten in de provincie. Bron: 

CBS. 
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Bevindingen: 

 De arbeidsparticipatie daalt naar mate men verder naar het zuiden afdaalt. De participatie van 

Noord-Limburg ligt rond het niveau van Noord-Brabant en Gelderland. In Midden-Limburg ligt 

het percentage rond het landelijke gemiddelde.  

 

 In Zuid-Limburg ligt de participatie overal onder het gemiddelde. Hier zijn twee achterliggende 

redenen voor. In Maastricht speelt het grote aantal studenten mee, dat tijdelijk uitwonend is om 

te studeren. Dit effect is zichtbaar in de grafiek onder ‘Leeftijdsopbouw per gemeente’, waar 

Maastricht (uiterst links) een relatief grote groep 15-30 jarigen heeft. 

 

 Verder hebben alle gemeenten in die regio te maken met een gebrek aan activiteit door 

arbeidsongeschiktheid dan wel inwoners in de bijstand. De eerste grafiek op de volgende pagina 

geeft daar inzicht in. Bron: CBS. 

 

De tweede grafiek op volgende pagina laat zien hoe dat het relatieve aantal 

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor de hele provincie vrij hoog is, terwijl het aantal 

bijstanduitkeringen per 1000 inwoners alleen voor de regio Zuid-Limburg afwijkt van de landelijke 

trend (niet weegegeven in de grafiek). Bron: CBS.  
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Opleidingsniveau 

Onderstaande grafiek geeft de hoogst genoten opleiding per regio weer in relatieve termen. De 

gekleurde balken geven volgende aan: 

- blauw / tertiair onderwijs: percentage mensen met een vervolgopleiding na de middelbare 

school, waarbij minimaal een bachelordiploma of hoger is gehaald (HBO of universitair 

onderwijs) 

- rood / secundair onderwijs: deel van de beroepsbevolking met een afgeronde middelbare 

schoolopleiding HAVO of VWO, MBO (plus) vak- en beroepsopleidingen en verkorte HBO 

opleidingen 

- groen / primair onderwijs: mensen met een afgeronde basisschoolopleiding, MAVO/VMBO, 

onderbouw HAVO en VWO en lager beroepsonderwijs (assistentenopleidingen, 

praktijkonderwijs) 

Aangezien de gegevens gebaseerd zijn op een enquête worden de niet-respondenten apart vermeld 

met een paarse kleur. De sortering is van groot naar klein op tertiair onderwijs. Bron: Eurostat. 

 

 
 

Bevindingen: 

 De Limburgse beroepsbevolking kent een relatief klein deel hoger opgeleiden en een relatief 

groot deel lager opgeleiden. Alhoewel Düsseldorf nog een kleiner deel hoogopgeleiden heeft, is 

in die regio het relatief aantal laagopgeleiden aanzienlijk kleiner. 
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Op beroepsniveau komen de verschillen in hoogst genoten opleiding per regio ook terug. Hieronder 

een meer provinciale blik op de opbouw van de beroepsbevolking naar niveau van de functies. 

Bron: CBS. 

 

 

 

Bevindingen: 

 In Limburg ligt het aandeel elementaire en lagere beroepen hoger dan in de rest van Nederland.  

 

 Noord-Limburg kent relatief weinig hogere en wetenschappelijke beroepen, een groter deel 

middelbare beroepen als wel lagere en elementaire beroepen. 

 

 Zuid-Limburg kent gemiddeld genomen een lager deel elementaire en lagere beroepen dan 

Noord-Limburg, maar de spreiding binnen dat deel van de provincie is groot. Zo heeft Sittard-

Geleen een opbouw die niet ver af ligt van het landelijke gemiddelde en Maastricht voor wat 

betreft de hogere en wetenschappelijk beroepen een aandeel dat eveneens in de buurt komt van 

het landelijke gemiddelde. Het aandeel elementaire en lagere beroepen ligt daar echter nog 

steeds boven dat gemiddelde. Heerlen kent het grootste aandeel lagere en middelbare beroepen. 
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Economische structuur 

 

De economische structuur van een regio kan worden bepaald door te kijken naar de verdeling van 

de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen (BTW) over de bedrijfstakken. De BTW vormt het 

saldo tussen dat wat een bedrijf(stak) produceert (ook wel: productie tegen basisprijzen) en wat het 

aan middelen uitgeeft om tot een eindproduct te komen (ook wel: intermediair verbruik). Het saldo, 

de BTW dus, omvat (grofweg) de winst, loonkosten en kapitaalkosten van een onderneming of een 

bedrijfstak (let wel: extern ingehuurde arbeid wordt gezien als intermediair verbruik). 

 

In onderstaande grafiek wordt per regio gekeken hoe de BTW van de verschillende bedrijfstakken 

zich relatief verhoudt. Door dit voor meerdere regio’s te doen ontstaat er een beeld van welke 

bedrijfstakken belangrijk zijn voor een regio en welke juist niet. Peildatum: 2010, Bron: CBS. 

 

 
 

De bevindingen komen verderop terug in de tweede kolom van een drietal tabellen. 

 

Vervolgens kunnen we aan de hand van het arbeidsvolume in arbeidsjaren (het aantal FTE’s) 

bepalen in hoeverre een bedrijfstak afhankelijk is van arbeid of van kapitaal. Een arbeidsintensieve 

bedrijfstak heeft relatief veel werknemers nodig om tot een bepaalde BTW te komen, een 

kapitaalintensieve juist minder. De relatieve kapitaalintensiviteit komt niet alleen tot uiting in het 
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gebruik van machines en automatisering, maar ook in de productiviteit van werknemers. 

Productievere werknemers verdienen of meer of zorgen ervoor dat er minder mensen nodig zijn om 

dezelfde BTW te bereiken. Kapitaal valt dus uiteen in een machinaal en menselijk kapitaal (beter 

opgeleide mensen leiden zo tot een relatief kapitaalintensievere samenleving). In de moderne 

samenleving is een hogere kapitaalintensiviteit feitelijk altijd beter voor een regio of bedrijfstak. 

 

Om de arbeids- / kapitaalintensiviteit in onderstaande grafiek te kunnen bepalen, is het 

arbeidsvolume op dezelfde manier als bij de BTW vastgesteld per bedrijfstak. Vervolgens is dit 

relatief arbeidsvolume afgetrokken van het percentage voor de bruto toegevoegde waarde (per 

bedrijfstak, per regio), waardoor kan worden vastgesteld welke bedrijfstakken het meest 

arbeidsintensief (waarde boven 0) dan wel kapitaalintensief (waarde onder 0). Ook worden zo de 

verhoudingen tussen de regio’s zichtbaar. Gepeild in 2010. Bron: CBS. 

 

 
 

De bevindingen komen terug in derde kolom van de drie tabellen. 

 

De indicatoren zijn tot nu toe bepaald aan de hand van data over 2010. Door te kijken naar het 

verschil tussen 2001 en 2010 kunnen we ook een trend vaststellen. In kolom 4 is dat gedaan voor de 

BTW en in kolom 5 voor het arbeidsvolume. Opmerking: door de groei van beiden te vergelijken 

kan eveneens worden bepaald of dat bedrijfstakken arbeids- of kapitaalintensiever zijn geworden. 

Hieronder volgen de bevindingen voor Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.  
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Noord-Limburg 

 

Bedrijfstak   
Bijdrage aan 
BTW 

  
Arbeids- of 
kapitaalintensief 

  
BTW 

2001-2010 
Arbeidsvolume 

2001-2010 

Landbouw, bosbouw en visserij   Zeer groot   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  -10% tot 0% -10% tot -20% 

Delfstoffenwinning   Onbekend   Onbekend   50% tot 75% -10% tot 0% 

Industrie   Vrij groot   
Arbeidsintensief, meer dan 
andere regio's 

  -10% tot 0% -10% tot -20% 

Energievoorziening   Onbekend   Onbekend   Onbekend Onbekend 

Waterbedrijven en afvalbeheer   Onbekend   Onbekend   Onbekend Onbekend 

Bouwnijverheid   Vrij klein   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  -10% tot 0% -20% tot -30% 

Handel   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  0% tot 10% 0% tot 10% 

Vervoer en opslag   Zeer groot   
Kapitaalintensief, meer dan 
andere regio's 

  25% tot 50% 0% tot 10% 

Horeca   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  10% tot 25% -10% tot 0% 

Informatie en communicatie   Zeer klein   
Kapitaalintensief, minder 
dan andere regio's 

  50% tot 75% 30% tot 40% 

Financiële dienstverlening   Zeer klein   
Kapitaalintensief, minder 
dan andere regio's 

  50% tot 75% -10% tot -20% 

Verhuur en handel van onroerend 
goed 

  Gemiddeld   
Kapitaalintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  -10% tot 0% -10% tot 0% 

Specialistische zakelijke diensten   Zeer klein   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  10% tot 25% -10% tot 0% 

Verhuur en overige zakelijke 
diensten 

  Gemiddeld   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  75% tot 100% 50% en meer 

Openbaar bestuur en 
overheidsdiensten 

  Gemiddeld   
Kapitaalintensief, meer dan 
andere regio's 

  25% tot 50% 0% tot 10% 

Onderwijs   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  25% tot 50% 0% tot 10% 

Gezondheids- en welzijnszorg   Vrij groot   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  50% tot 75% 20% tot 30% 

Cultuur, sport en recreatie   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  100% en meer 50% en meer 

Overige dienstverlening   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  10% tot 25% 10% tot 20% 

Huishoudens   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  10% tot 25% -10% tot -20% 

 

Bevindingen: 

 Noord-Limburg kent twee zeer grote bedrijfstakken, t.w. vervoer en opslag en landbouw, 

bosbouw en visserij. De eerste brengt niet alleen een hoge groei van de BTW, maar ook nog 

eens groei van het arbeidsvolume. Daarbij is de bedrijfstak niet alleen absoluut kapitaalintensief, 

maar dat ook nog eens relatief meer dan omliggende regio’s. Voor wat betreft de landbouw, 

bosbouw en visserij is het een ander verhaal. Het is een vrij arbeidsintensieve sector die krimpt 
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zowel in bijdrage aan de BTW als in het arbeidsvolume. Gezien de grootte van de bedrijfstak 

zou dit in de toekomst kunnen leiden tot aanpassingsproblemen. 

 

 Twee andere bedrijfstakken van betekenis zijn de industrie en gezondheids- en welzijnszorg. 

De eerste lijkt echter minder competitief dan in omliggende regio’s. Het zal dan ook niet voor 

niets zijn dat de BTW is gedaald, terwijl het arbeidsvolume daarbij nog sterker is afgenomen 

(om zo de arbeidsintensiviteit te verlagen). De gezondheids- en welzijnszorg is in alle 

Limburgse regio’s sterk gegroeid. In Noord-Limburg blijkt die sector ook nog eens minder 

arbeidsintensief te zijn. 

 

 Verhuur en overige zakelijke diensten en cultuur, sport en recreatie  zijn de afgelopen tien 

jaar zeer sterk gegroeid. Ze hebben beiden nu een omvang van gemiddelde grootte (in de totale 

BTW). Ook zijn ze qua arbeidsintensiviteit net zo competitief als de omliggende regio’s. 

 

 In de regio zijn de bedrijfstakken informatie en communicatie en financiële dienstverlening 

zeer klein, maar kennen beide wel een sterke toename in de totale BTW. Ze zijn beiden 

kapitaalintensief, maar minder dan elders. De vraag is dan ook of dat de regio in die 

bedrijfstakken qua BTW verder kan groeien. Naar rato zal dat dan wel met een lager 

arbeidsvolume moeten zijn om competitief te worden. 

 

Commentaar: 

Gezien de natuurlijke factoren (geografisch, demografisch) ligt het voor de hand om Noord-

Limburg zich verder te laten ontwikkelen op het gebied van vervoer en overslag en gezondheids- en 

welzijnszorg. Dat betekent dat de vrijkomende arbeidskrachten uit de landbouw, bosbouw en 

visserij en de industrie in die sectoren een plaats zouden moeten vinden (of: de jonge aanwas 

beweegt zich richting die sectoren, terwijl het oudere deel uitstroomt).  

 

Beide sectoren vragen echter relatief veel primair of secundair geschoold personeel, waardoor een 

deel van de tertiair opgeleiden niet aan de bak zullen komen. Het zou te overwegen zijn om a.) 

binnen vervoer en opslag meer hoogwaardige, aanvullende diensten te leveren (bijv. financieel of 

verhuur en overige zakelijke diensten) of b.) om een andere bedrijfstak zich te laten ontwikkelen 

(bijv. onderwijs, specialistische zakelijke diensten). Dit zou in ieder geval de relatieve positie van 

de regio verbeteren. 
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Midden-Limburg 

 

Bedrijfstak   
Bijdrage aan 
BTW 

  
Arbeids- of 
kapitaalintensief 

  
BTW 

2001-2010 
Arbeidsvolume 

2001-2010 

Landbouw, bosbouw en visserij   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  -10% tot -25% -10% tot -20% 

Delfstoffenwinning   Onbekend   Onbekend   -50% en minder -30% en minder 

Industrie   Zeer groot   
Kapitaalintensief, minder 
dan andere regio's 

  25% tot 50% -10% tot -20% 

Energievoorziening   Onbekend   Onbekend   Onbekend Onbekend 

Waterbedrijven en afvalbeheer   Onbekend   Onbekend   Onbekend Onbekend 

Bouwnijverheid   Vrij groot   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  25% tot 50% -10% tot -20% 

Handel   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, meer dan 
andere regio's 

  25% tot 50% 0% tot 10% 

Vervoer en opslag   Vrij klein   
Arbeidsintensief, meer dan 
andere regio's 

  0% tot 10% -10% tot 0% 

Horeca   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  25% tot 50% 0% tot 10% 

Informatie en communicatie   Zeer klein   

Noch arbeidsintensief, noch 
kapitaalintensief, andere 
regio's zijn 
kapitaalintensiever 

  25% tot 50% 10% tot 20% 

Financiële dienstverlening   Zeer klein   
Kapitaalintensief, minder 
dan andere regio's 

  50% tot 75% -10% tot -20% 

Verhuur en handel van onroerend 
goed 

  Gemiddeld   
Kapitaalintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  0% tot 10% 10% tot 20% 

Specialistische zakelijke diensten   Vrij klein   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  25% tot 50% 10% tot 20% 

Verhuur en overige zakelijke 
diensten 

  Vrij klein   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  50% tot 75% 10% tot 20% 

Openbaar bestuur en 
overheidsdiensten 

  Gemiddeld   
Kapitaalintensief, meer dan 
andere regio's 

  25% tot 50% 0% tot 10% 

Onderwijs   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  50% tot 75% 10% tot 20% 

Gezondheids- en welzijnszorg   Zeer groot   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  100% en meer 40% tot 50% 

Cultuur, sport en recreatie   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  50% tot 75% 20% tot 30% 

Overige dienstverlening   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  10% tot 25% 0% tot 10% 

Huishoudens   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  25% tot 50% -10% tot 0% 

 

Bevindingen: 

 De bedrijfstak industrie is groot in Midden-Limburg en de afgelopen jaar ook behoorlijke 

gegroeid, maar wel gekrompen in arbeidsvolume. De andere, zeer grote bedrijfstak is de 

gezondheids- en welzijnszorg, waar de groei van het BTW over de afgelopen tien jaar zeer 

sterk was. Tevens is het arbeidsvolume sterk toegenomen, echter teveel om ervoor te zorgen dat 

de arbeidsintensiviteit in lijn blijft met omliggende gebieden. We kunnen dan ook stellen dat 
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beide bedrijfstakken minder competitief zijn en er dus in de toekomst mogelijk nog meer 

arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. 

 

 De regio is wel competitief in de bouwnijverheid. Door een afname van het arbeidsvolume is 

deze vrij grote bedrijfstak nu minder arbeidsintensief en kende behoorlijke groei de afgelopen 

tien jaar. 

 

 Uitschieters zijn er bij cultuur, sport en recreatie, dat gemiddeld groot is en groeide met meer 

dan 50%. Ook nam hier het arbeidsvolume flink toe, terwijl de bedrijfstak qua 

arbeidsintensiviteit op het gemiddelde niveau zit. Ook scoort de regio relatief goed bij 

Onderwijs en Verhuur en overige zakelijke diensten, waar de groei sterk is en het 

arbeidsvolume redelijk is toegenomen, zonder dat dit bedrijfstakken relatief arbeidsintensiever 

maakt. Idem dito bij het Openbaar bestuur en overheidsdiensten, waar de regio zelfs 

kapitaalintensief is. 

 

 Net als in Noord-Limburg is Landbouw, bosbouw en visserij een sector die krimpt. Ook hier 

daalt het arbeidsvolume relatief sneller dan de BTW, waardoor de arbeidsintensiviteit op het 

niveau is komen te liggen van dat van omliggende regio’s. 

 

 Helaas zijn er geen regiospecifieke data voor energievoorziening en waterbedrijven en 

afvalbeheer. Beide bedrijfstakken zouden, gezien de geografie van het gebied, een grote rol 

kunnen spelen. 

 

Commentaar: 

De regio kent een groot aantal bedrijfstakken die gemiddeld bijdragen aan de BTW. De regio kent 

geen duidelijke specialisatie zoals Noord-Limburg die kent bij vervoer en overslag en is als zodanig 

dan ook eerder een doorsnee van het gemiddelde in de grotere regio. Midden-Limburg kent in veel 

van deze bedrijfstakken een groei van 25-50% (over tien jaar), terwijl het arbeidsvolume met 0-10% 

of 10-20% is toegenomen. Als zodanig is de regio in die bedrijfstakken kapitaalintensiever 

geworden. 

 

De industrie vraagt aandacht, aangezien de kapitaalintensiteit relatief laag is. Dit zou enerzijds 

kunnen betekenen dat het arbeidsvolume omlaag moet ofwel dat er zich nieuwe industrie moet 

vestigen, waardoor werknemers van de ene industrie naar de andere zouden overgaan. Aangezien 

veel van de overige bedrijfstakken die primair of secundair geschoold personeel inzetten ook aan de 

gemiddelde arbeids- of kapitaalintensiviteit zitten, zou hier een structureel probleem kunnen 

optreden. Roermond kent een vrij grote groep hoger opgeleiden, die werkzaam zijn in het onderwijs 

en openbaar bestuur en overheidsdiensten. Weert daarentegen kent het kleinste deel hoger 

opgeleiden van de hele grotere regio en lijkt daarmee het gevoeligst voor veranderingen in de 

industrie. 
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Zuid-Limburg 

 

Bedrijfstak   
Bijdrage aan 
BTW 

  
Arbeids- of 
kapitaalintensief 

  
BTW 

2001-2010 
Arbeidsvolume 

2001-2010 

Landbouw, bosbouw en visserij   Zeer klein   
Arbeidsintensief, minder dan 
andere regio's 

  0% tot 10% -20% tot -30% 

Delfstoffenwinning   Onbekend   Onbekend   0% tot 10% -30% en minder 

Industrie   Zeer groot   
Kapitaalintensief, meer dan 
andere regio's 

  10% tot 25% -20% tot -30% 

Energievoorziening   Onbekend   Onbekend       

Waterbedrijven en afvalbeheer   Onbekend   Onbekend       

Bouwnijverheid   Vrij klein   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  0% tot 10% -10% tot -20% 

Handel   Zeer klein   
Arbeidsintensief, meer dan 
andere regio's 

  10% tot 25% -10% tot 0% 

Vervoer en opslag   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  10% tot 25% -10% tot 0% 

Horeca   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, meer dan 
andere regio's 

  0% tot 10% -10% tot 0% 

Informatie en communicatie   Vrij groot   
Kapitaalintensief, meer dan 
andere regio's 

  -10% tot -25% -20% tot -30% 

Financiële dienstverlening   Vrij klein   
Kapitaalintensief, minder 
dan andere regio's 

  25% tot 50% -10% tot -20% 

Verhuur en handel van onroerend 
goed 

  Gemiddeld   
Kapitaalintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  -10% tot -25% 20% tot 30% 

Specialistische zakelijke diensten   Vrij klein   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  0% tot 10% -10% tot -20% 

Verhuur en overige zakelijke 
diensten 

  Vrij klein   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  25% tot 50% 10% tot 20% 

Openbaar bestuur en 
overheidsdiensten 

  Gemiddeld   

Noch arbeidsintensief, noch 
kapitaalintensief, andere 
regio's zijn 
kapitaalintensiever 

  25% tot 50% 0% tot 10% 

Onderwijs   Vrij groot   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  25% tot 50% 0% tot 10% 

Gezondheids- en welzijnszorg   Zeer groot   
Arbeidsintensief, meer dan 
andere regio's 

  50% tot 75% 20% tot 30% 

Cultuur, sport en recreatie   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  10% tot 25% 10% tot 20% 

Overige dienstverlening   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  10% tot 25% 0% tot 10% 

Huishoudens   Gemiddeld   
Arbeidsintensief, 
vergelijkbaar met andere 
regio's 

  10% tot 25% -10% tot -20% 

 

Bevindingen: 

 De industrie is in Zuid-Limburg zeer groot. Afgelopen decennium heeft de kapitaalintensiteit 

zich sterk verbeterd door een sterke afname van het arbeidsvolume. De groei van de BTW 

daarentegen ligt aan de onderkant van het gemiddelde. Verder groei van de sector zal zich 
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waarschijnlijk niet vertalen in de toename van arbeidsplaatsen voor lager of middelbaar 

geschoolde werknemers. De industrie lijkt namelijk meer hightech geworden en daarmee hoger 

opgeleid personeel nodig te hebben. Net als in Midden-Limburg is de Zuid-Limburgse 

gezondheids- en welzijnszorg relatief arbeidsintensief. De sector is ook hier sterk gegroeid, 

maar vraagt meer arbeidskrachten dan elders. 

 

 Zuid-Limburg kent verder nog twee bedrijfstakken die vrij groot zijn. Het onderwijs scoort 

gemiddeld bij zowel de groei van de BTW als het arbeidsvolume, waarbij de arbeidsintensiviteit 

op het peil ligt van omliggende regio’s. De bedrijfstak informatie en communicatie is echter 

relatief sterk gekrompen voor wat betreft de BTW en het arbeidsvolume. Ze is echter wel 

kapitaalintensief, wat wil zeggen dat de hoogwaardigheid van de geleverde diensten beter is dan 

elders. 

 

 Verhuur en handel van onroerend goed heeft het afgelopen decennium zijn competitieve 

positie ten opzichte van andere regio’s verspeeld. De bijdrage aan de BTW daalde gemiddeld, 

terwijl het arbeidsvolume bovengemiddeld is gestegen. Het openbaar bestuur en 

overheidsdiensten hebben een flink groei van de bijdrage aan de BTW laten zien, zonder dat 

daarbij het arbeidsvolume bovengemiddeld is gestegen. De bedrijfstak is echter minder 

competitief dan in omliggende regio’s. 

 

 Zuid-Limburg kent een relatief klein aandeel van de kapitaalintensieve bedrijfstakken 

specialistische zakelijke diensten, financiële dienstverlening en verhuur en overige 

zakelijke diensten, die ook nog eens niet meer dan gemiddeld scoren op competitiviteit. 

 

Commentaar: 

Zuid-Limburg kent de meeste bedrijfstakken waarin de afgelopen tien jaar het arbeidsvolume is 

gedaald (in meer dan de helft). Ook is in de meeste takken de groei van de BTW benedengemiddeld 

(vergeleken met Noord- en Midden-Limburg) en springen er geen takken uit die bovengemiddeld 

competitief zijn. Wat er wel positief uitspringt is de industrie, die de afgelopen tien jaar is 

gemoderniseerd en die er voor zorgt dat de gemeente Sittard-Geleen een bevolkingsopbouw qua 

opleidingsniveau kent die overeenkomst met het gemiddelde van Nederland. 

 

Zuid-Limburg kent de grootste daling van de bevolking, de laagste groei in de bedrijfstakken en de 

laagste arbeidsparticipatie (en hoogste arbeidsongeschiktheid). De beroepsbevolking en de markt 

sluiten hier dan ook het minst aan. Maastricht probeert dit nog te compenseren met een relatief 

grote onderwijssector. Die lijkt echter weinig aansluiting te bieden met de rest van de regio, 

aangezien de instroom van hogeropgeleiden slechts tijdelijk is (tijdens de studie). Heerlen (e.o.) 

heeft een  beroepsbevolking die momenteel door zijn gemiddeld lage opleidingsniveau eigenlijk 

alleen maar op prijs zou kunnen concurreren. Aangezien het minimumloon vaststaat, zijn de 

loonkosten te hoog. Daar waar Noord-Limburg zijn natuurlijke positief heeft weten uit te buiten, is 

er in Heerlen relatief grote inactiviteit van de beroepsbevolking. 
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Werkloosheid 

 

In het voorgaande hebben we al het arbeidsvolume besproken. Een andere manier om de 

‘aanpasbaarheid’ van de samenleving te beoordeling is door te kijken naar de ontwikkelingen van 

de werkeloosheid. Een zogenaamd dynamische economie is namelijk beter in staat om verandering 

in de markt (voor producten en diensten) op te vangen dan een minder dynamisch. De 

beroepsbevolking daar wisselt van nature sneller van baan, is bereid om zich aan te passen door te 

studeren en vindt daardoor sneller een andere baan. 

 

In de grafiek hieronder worden de werkeloosheidspercentage van de verschillende regio’s en 

gemeenten weergegeven. De getallen zijn een gemiddelde voor de periode 2009 – 2013 om een 

beter beeld van de langere termijn te kunnen geven. Bron: CBS. 

 

 
 

Bevindingen: 

 Noord- en Midden-Limburg hebben een werkeloosheidspercentage dat onder het landelijke 

niveau ligt en overeenkomt met dat van omliggende provincies. Zuid-Limburg presteert boven 

het landelijke niveau. 

 

 De werkeloosheid ligt in de stedelijke gebieden hoger dan het regionaal gemiddelde, wat doet 

vermoeden dat de werkloosheid in de niet-stedelijke gebieden onder het gemiddelde ligt. 
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 Weert heeft de hoogste werkloosheid van alle stedelijke gebieden in de provincie. Sittard-

Geleen komt dichtbij het landelijk gemiddelde uit, terwijl Maastricht en Heerlen e.o. daar ver 

boven zitten.  
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Inkomen 

 

Onderstaande twee grafieken tonen hoe dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) en beschikbaar 

inkomen per inwoner over de laatste jaren en de regio’s zich ontwikkeld. Bron: Eurostat. 
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Bevindingen: 

 Het BBP ligt zowel in het westen van het land, in Noord-Brabant als in Duitsland hoger. De 

Belgische regio’s blijven nogal achter op Limburg. 

 

 Na aftrek van belastingen en bijdragen aan sociale zekerheid blijken de regio’s in Nederland 

elkaar niet veel te ontlopen. Alleen het westen van het land verdient meer.  

 

 De relatieve verhouding met de Duitse regio’s is hetzelfde gebleven, de Belgische regio’s 

houden echter meer inkomen om te besteden over, zeker de laatste jaren. 

 

Onderstaande geeft een beeld van het besteedbaar inkomen per huishouden (niet per inwoner) per 

gemeente in Limburg. Bron: CBS. 

 

 
 

Bevindingen: 

 Het zijn vooral de minst stedelijke gemeenten waar inwoners het hoogst besteedbaar inkomen 

hebben. Het besteedbaar inkomen ligt aanzienlijk lager in Heerlen e.o. 
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Wonen 

 

Onderstaande grafieken tonen gemiddelde woning waarde over 2013. Bron: CBS. 
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Bevindingen: 

 De woningen zijn in Limburg het minst waard. Binnen de provincie daalt de waarde van noord 

naar zuid. 

 

 De verhoudingen binnen de provincie komen redelijk overeen met die van het besteedbaar 

inkomen. De gemeenten met het laagste besteedbare inkomen hebben gemiddeld ook de laagste 

woningwaarde. De niet-stedelijke gebieden hebben de hoogste woningwaardes. 
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Appendix A: projecten structuurversterking 

 

Een overzicht van de projecten die zijn goedgekeurd en worden gefinancierd
2
 uit de opbrengsten 

van de verkoop van Essent. Voor alle projecten geldt dat de Provincie Limburg als één van de 

financiers naast het bedrijfsleven en de onderwijssector een bijdrage zal leveren. 

 

Tranche 1 - februari 2014 | Bron en tekst: Provincie Limburg, Statenvoorstel G-13-033  
 

 

 

 

                                                 
2
 Revolverende investeringen: investeringen waarbij de inleg inclusief mogelijk rendement terugvloeien. Denk aan 

participaties, leningen, etc. Niet-revolverende investeringen zijn eenmalige uitgaven / subsidies. 
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Totale toezegging tranche 1: €140,1 miljoen (een deel hiervan is nog onder voorwaarde / vereist 

goedkeuring Provinciale Staten in een later stadium, zie beschrijving individuele projecten) 

 

Tranche 2 - juni 2014 | Bron en tekst: Provincie Limburg, Statenvoorstel G-14-013  
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Het MKB fonds vraagt €59,7 miljoen euro en is voor het overgrote deel revolverend. Details zijn 

terug te vinden op de website van de Provincie Limburg. Het initiatiefvoorstel staat geregistreerd 

met kenmerk I-14-001. 
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Totale toezegging tranche 2: €254,345 miljoen (een deel hiervan is nog onder voorwaarde / vereist 

goedkeuring Provinciale Staten in een later stadium, zie beschrijving individuele projecten) 

  



Limburgse economie – Analyse | 39 

 

Appendix B: verdeling Limburg in subregio’s en gemeenten 

 

Hieronder een verdeling van Limburg in verschillende subregio’s en gemeenten. Bron: CBS. 

 

 
 

37: Noord-Limburg (280.400 inw.) | 38: Midden-Limburg (235.500) | 39: Zuid-Limburg (606.600) 


