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Persbericht 
Economie grote steden minder hard 
getroffen 

• Economische krimp het grootst in Friesland 

• Beperktere krimp in de vier grote steden 

• Chemie zorgt voor groei in Zeeland 
 

In 2012 kromp de economie in vrijwel alle provincies. De Friese economie 
kromp met 1,5 procent het hardst. Ook in de provincies Overijssel, Drenthe en 
Noord-Brabant was de krimp groter dan het landelijk gemiddelde van 1,0 
procent. Alleen Zeeland realiseerde een lichte groei ( 0,4 procent), zo blijkt uit 
cijfers van het CBS. 

In de Randstad was de krimp kleiner dan het landelijk gemiddelde. Dit kwam 
voornamelijk doordat de vier grote steden het minder slecht deden. Met een 
economische teruggang van 0,3 procent had Rotterdam de kleinste krimp, 
gevolgd door Amsterdam met een krimp van 0,4 procent. Doordat de 
bedrijfstak vervoer en opslag in 2012 nog groeide bleef de krimp in deze twee 
steden beperkt. Ook de chemische industrie leverde in Rotterdam een 
positieve bijdrage. In Utrecht kromp de economie met 0,6 procent. Deze stad 
profiteerde enigszins van de groei van de dienstverlening. Mede door een 
krimpende overheid had Den Haag de grootste krimp (-0,8 procent) van de 
vier grote steden. 

Met een ontwikkeling van 0,4 procent vertoonde Zeeland als enige provincie 
groei in 2012. Dit was voornamelijk te danken aan de groei van de chemische 
industrie. Die op haar beurt profiteerde van een aantrekkende export. In 
Friesland, Overijssel, Drenthe en Noord-Brabant was de economische 
teruggang het grootst. Deze provincies zijn met name getroffen door de 
teruggang in de bouwnijverheid, die in deze regio’s bovengemiddeld groot is. 

 

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. 

Grootstedelijke gebieden  

Met de vier grote steden worden de grootstedelijke gebieden bedoeld. 
‘Utrecht’ staat voor Stadsgewest Utrecht, ‘Amsterdam’ is de benaming voor 



het COROP-gebied Groot-Amsterdam (inclusief de Haarlemmermeer met 
Schiphol), ‘Den Haag’ betreft het COROP-gebied Agglomeratie ’s-Gravenhage 
en ‘Rotterdam’ staat voor het sub-COROP gebied Rijnmond.  

De Randstad 
Onder de Randstad wordt verstaan: de provincies Zuid-Holland, Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland. 

Meer informatie 

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

 
Bruto Binnenlands Product (Marktprijzen)      
  2010* 2011* 2012* 2012* 
 Volumemutatie in % t.o.v. een jaar eerder Aandeel in %  

(Ned=100) 

Nederland1) 1,6 (1,3) 1,0 (1,2) -1,0 (-1,0) 100

  

Groningen1) 9,3 (-0,8)      - 3,2 (0,5) -0,6 (-0,9) 5

Friesland1) 0,3 (0,4)   1,5 (1,2) -1,5 (-1,6) 3

Drenthe1) -1,7 (-1,6)    1,7 (1,4) -1,4 (-1,4) 2

Overijssel 2,3 1,7       -1,4 6

Flevoland 1,4 1,8        -0,9 2

Gelderland 0,4 1,3        -1,3 10

Utrecht -0,5 1,7 -0,9 9

Noord-Holland 2,5 0,8 -0,7 18

Zuid-Holland 1,1         1,2 -0,8 21

Zeeland 1,3 0,0 0,4 2

Noord-Brabant 2,0 2,0        -1,4 15

Limburg 2,2 1,2 -0,8 6

Grote steden2)  

Utrecht -0,6 3,4 -0,6           6

Amsterdam 3,7 0,6 -0,4          12

Den Haag 1,4 0,5 -0,8           5

Rotterdam 1,7 1,2 -0,3           8

*) Voorlopige cijfers 

1) De cijfers tussen haakjes geven de economische groei exclusief delfstoffenwinning weer (zie 
de technische toelichting). 
2) Zie voor een definitie van de grote steden de technische toelichting. 
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