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Persbericht
Hoogste economische groei in provincie 
Utrecht 
De provincie Utrecht had in 2006 met ruim 4 procent de hoogste economische 
groei. Dat komt vooral doordat in deze provincie de zakelijke dienstverlening 
en groothandel sterk zijn vertegenwoordigd. Beide bedrijfstakken hadden in 
2006 de wind fors mee. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS. 
 

Utrecht sterk in diensten 
In de provincie Utrecht bedroeg de economische groei vorig jaar 4,2 procent. 
Gemiddeld groeide de economie in Nederland 3 procent. Flevoland had met 
3,6 procent de op een na hoogste groei. In voorgaande jaren was deze 
provincie steeds koploper. Groningen was in 2006 de enige provincie met een 
krimpende economie. Dat is volledig toe te schrijven aan de lagere 
aardgasproductie. 
In de economieën van Utrecht en Flevoland spelen de zakelijke 
dienstverlening (uitzendbureaus, computerservicebureaus, accountants, e.d) 
en de groothandel een belangrijke rol. Beide bedrijfstakken behaalden mooie 
resultaten in 2006. Het groeicijfer van Flevoland werd wat gedrukt door de 
landbouw. Deze bedrijfstak presteerde in 2006 minder goed. 
 

Randstad groeit sneller dan de rest van Nederland 
De economische groei in de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, 
Utrecht en Flevoland bedroeg 3,4 procent. Dat is ruim meer dan het landelijke 
groeicijfer. Net als in voorgaande jaren springt de Haarlemmermeer er met 
een groeicijfer van bijna 5 procent bovenuit. Dat komt vooral door Schiphol. 
Ook in eerdere jaren was de groei van de Randstad hoger dan in de rest van 
het land. Het aandeel van de vier Randstadprovincies in de Nederlandse 
economie is meer dan 50 procent. Vooral Zuid-Holland en Noord-Holland 
leveren een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Flevoland is in 
economisch opzicht nog steeds de kleinste provincie met een aandeel van 
slechts 1,6 procent. 
 

Technische toelichting 
De regionale economische groeicijfers in dit persbericht sluiten aan bij de 
recent gepubliceerde jaarcijfers van de nationale rekeningen. 
Economische groei van de regio’s in dit persbericht is de groei van de bruto 
toegevoegde waarde gecorrigeerd voor prijsveranderingen. De toegevoegde 
waarde is gewaardeerd tegen basisprijzen. Nationaal wordt de economische 
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groei uitgedrukt in de volumemutatie van het bruto binnenlands product (bbp) 
tegen marktprijzen. Het verschil bestaat uit de productgebonden belastingen 
en subsidies. Deze maken geen deel uit van het basisprijzenbegrip.  
Voor het jaar 2006 is de meest recente raming van de volumemutatie bbp 
tegen marktprijzen voor Nederland 3,0 procent. De volumemutatie van de 
totale toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) komt eveneens uit op 3,0 
procent.  
 
Achtergrondinformatie over de bijstellingen 

In dit persbericht worden naast cijfers over 2006 nieuwe ramingen 
gepubliceerd over de jaren 2004 en 2005. De regionale economische 
groeicijfers van het meest recente jaar zijn grotendeels gebaseerd op een 
vertaling van de nationale groei per activiteit (gedetailleerde uitsplitsing van de 
bedrijfstakken). Specifieke regionale informatie is van het meest recente jaar 
nog nauwelijks voorhanden. Bij de volgende raming is informatie over de inzet 
van arbeid beschikbaar. Bij de derde en definitieve raming wordt onder meer 
gedetailleerde informatie afkomstig uit productiestatistieken ingezet. 
Bijstellingen van de regionale groeicijfers kunnen zowel veroorzaakt worden 
door gewijzigde nationale groeicijfers als door gewijzigde regionale 
toedelingen. 
 
Meer informatie 

Meer detailgegevens over de regionale rekeningen zijn te vinden in StatLine 
onder: Macro-economie - Nationale rekeningen regionaal. 
 

Economische groei 1) naar provincie 
 2002 2003 2004# 2005#2 20062

Volumemutatie in %  t.o.v. een jaar eerder

Nederland 0,2 0,5 2,3 1,5 3,0

Groningen 2,8 1,3 2,8 -0,8 -1,1
Friesland -1,5 1,0 0,4 1,8 2,9
Drenthe 0,5 -0,7 0,2 1,3 1,6
Overijssel -0,5 0,9 1,4 1,6 3,3
Flevoland 1,6 6,3 4,1 3,7 3,6
Gelderland -0,7 0,6 1,1 2,3 3,1
Utrecht -1,1 -1,2 1,9 1,7 4,2
Noord-Holland 2,5 1,6 3,0 2,0 3,2
Zuid-Holland -0,6 0,3 1,8 1,3 3,1
Zeeland 3,9 1,5 1,5 1,1 2,9
Noord-Brabant -1,0 0,3 2,8 2,1 3,3
Limburg 1,2 -0,8 3,0 0,6 2,8

1) Zie voor definitie economische groei de technische toelichting 
2) Voorlopige cijfers 
#)     Deze cijfers zijn bijgesteld, achtergrondinformatie hierover staat in de  
 technische toelichting. 


