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Persbericht
Sterkste economische groei in              
Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland 
 

• Bijna alle provincies realiseerden economische groei in 2011 

• Lichte krimp in Zeeland door terugval in de chemische industrie 
 

In 2011 realiseerden bijna alle provincies economische groei. Het hardst 
groeiden de economieën van Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland. Zeeland 
kampte daarentegen met een lichte economische krimp. Dit blijkt uit cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek..  

In Noord-Brabant groeide de economie met 2,1 procent. Flevoland en Utrecht 
realiseerden 2 procent groei. Hiermee zaten deze provincies ruim boven de 
nationale economische groei van 1,2 procent. De industrie was de 
belangrijkste trekker van de economische groei in Noord-Brabant. Dit is vooral 
terug te zien in de regio Zuidoost-Noord-Brabant waar de economie met ruim 
3 procent groeide. Utrecht en Flevoland profiteerden van de groei van de 
groothandel.   

Groningen, maar ook Friesland en Drente, hadden last van de verminderde 
vraag naar aardgas. De productie van de delfstoffenwining was in 2011 fors 
lager dan een jaar eerder. Vooral hierdoor kromp de Groningse economie met 
3 procent. Exclusief aardgaswinning zou Groningen een groei van 0,8 procent 
hebben gerealiseerd. 

Zeeland noteerde een kleine krimp van 0,1 procent. Dit werd voornamelijk 
veroorzaakt door een terugval in de vervaardiging van chemische producten, 
een belangrijke economische activiteit in deze regio. In 2010 zorgde de 
chemie er juist voor dat Zeeland de hoogste groei van alle provincies kende. 
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Technische toelichting 
Economische groei in dit persbericht is de volumemutatie van het bruto 
binnenlands product (bbp) tegen marktprijzen. In de tabel is voor de provincies 
Groningen, Friesland en Drenthe en voor Nederland als geheel ook het 
groeicijfer exclusief delfstoffenwinning gegeven. De winning van aardgas 
beïnvloedt het groeicijfer van deze provincies, vooral dat van Groningen, 
sterk. 

Meer informatie 

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

 
Bruto Binnenlands Product (Marktprijzen)      
 2009* 2010* 2011* 2011* 

Volumemutatie in % t.o.v. een jaar eerder 
Aandeel in %  
(Ned=100) 

 
Nederland1) -3,5 (-3,4) 1,7 (1,4) 1,2 (1,4) 100 
 
Groningen1) -4,6 (-1,8) 10,3 (0,3) -3,0 (0,8) 5 
Friesland1) -2,1 (-2,2) 0,3 (0,3) 0,8 (1,2) 3 
Drenthe1) -4,4 (-4,0) 0,8 (1,1) 1,3 (1,6) 2 
Overijssel -4,5 1,6 1,9 6 
Flevoland -3,1 2,0 2,0 2 
Gelderland -2,8 0,9 1,5 10 
Utrecht -2,9 0,8 2,0 9 
Noord-Holland -3,1 2,2 1,0 19 
Zuid-Holland -3,2 0,8 1,5 21 
Zeeland -2,1 2,9 -0,1 2 
Noord-Brabant -4,1 1,8 2,1 15 
Limburg -5,4 1,6 1,0 6 
 

*) Voorlopige cijfers     
1) De cijfers tussen haakjes geven de economische groei exclusief delfstoffenwinning

weer (zie de technische toelichting).  

Bron: CBS  


	Sterkste economische groei in              Noord-Brabant, Utrecht en Flevoland

