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Inleiding 
Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen over de vermeende verdwijning van werkgelegenheid in onze regio als 
gevolg van het gebrek aan schuifruimte, hebben wij de volgende vragen. 
 
Vraag 1 
De conclusie dat er bovenmatig veel bedrijven naar buiten onze regio verhuizen, is het Ecorys rapport. Hierin wordt voor de 
conclusie dat er relatief zeer weinig bedrijven binnen onze regio verhuizen (74%) vergeleken met landelijk (94%) verwezen 
naar het rapport Van Oort e.a. (2007), Verhuizingen van bedrijven en groei van werkgelegenheid. 

a. Is het college het met ons een dat een beschrijving van de situatie op basis van een rapport dat 15 jaar oud is wellicht 
niet meer de huidige werkelijkheid representeert? In hoeverre schat het college in dat ontwikkelingen als 
digitalisering, thuiswerken en online bestellingen een invloed hebben gehad de afgelopen 15 jaar? 

b. Het rapport van Oort geeft aan de 94% van de bedrijfsverhuizingen binnen het eigen COROP gebied plaatsvindt. In 
hoeverre speelt het feit dat de regio Gooi en Vechtstreek een van de kleinste COROP regio’s van Nederland is een rol 
bij de kans dat er naar een gebied buiten G&V wordt verhuisd? Is hiermee rekening gehouden in de conclusies waar 
verder beleid op is uitgewerkt, en zo ja, op welke manier? 

 
Antwoord 
 
 
Vraag 2 

 In het Ecorys rapport wordt op pagina 14 het volgende gesteld: Figuur 3.5 laat ten slotte zien dat de meeste 
verhuizingen naar buiten de regio voor rekening van ZZP’ers komen, en dat het vooral gaat om de sectoren 
zakelijke dienstverlening, handel en horeca. 
Figuur 3.5 laat vervolgens zien dat 68% van de bedrijfsverhuizingen ZZP’s betreft. Het percentage bedrijven van 50 

werknemers of meer dat uit de regio vertrekt, is 1%. In de volgende alinea wordt het volgende gesteld: Het beeld dat 
ontstaat is dat regio Gooi en Vechtstreek met name de bedrijven met meer dan vijftig werknemers niet weet vast 
te houden. 

a. Onderschrijft het college de conclusie dat uit figuur 3.5 blijkt dat G&V met name bedrijven van 50 werknemers of 
meer niet weet vast te houden? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

b. Is deze conclusie ook nog door andere cijfers onderbouwd, en zo ja, door welke (graag concreet rapport en pagina 
aangeven) 

c. Is bovenstaande conclusie een grondlegger geweest voor de uitwerking van het beleid dat grotere bedrijven 
vanwege gebrek aan schuifruimte bovenmatig veel uit onze regio vertrekken? 

 
 
 Antwoord 
 
 
Vraag 3 
 
Bij vraag 2 van de eerdere beantwoording van technische vragen wordt aangegeven dat zowel het aantal banen als het aantal 
bedrijven in onze regio flink is gegroeid. 

a.  Hoe verhoudt zich dit tot de conclusie dat De werkgelegenheid in de regio loopt niet gelijk op met de 
beroepsbevolking. Verhoudingsgewijs verplaatsen veel bedrijven naar een plek buiten de regio, door het 
ontbreken van schuifruimte Is de beroepsbevolking in onze regio in deze periode met meer dan 6,83% 

(percentage toename banen vanaf 2017) gestegen, en zo ja met hoeveel? 
Antwoord 
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Vraag 4 
 

In de beantwoording van de technische vragen wordt het volgende aangegeven: Het aantal bedrijven in z’n geheel houdt 
geen verband met de hoeveelheid praktijk(laag)geschoold werk. Onder ‘bedrijven’ worden bijvoorbeeld ook 
eenmansbedrijven gerekend. Deze nemen fors toe in aantallen, maar zorgen niet voor meer praktijk geschoold 
werk. 

a. Is het college het met ons eens dat er ook signifcant aandeel laaggeschoolden zzp-ers in onze regio zijn – zie 
bijvoorbeeld CBS cijfers? Zo ja, waarom leidt een toename van het aantal ZZP’ers dan tot de conclusie dat dit niet 
voor meer praktijk geschoold werk zorgt? 

b. Het aandeel laaggeschoold werk in onze regio ligt met 12,7% een kleine 14% onder het landelijk gemiddelde. Hoe 
verhoudt zich dit tot het aandeel laaggeschoolde arbeidsplaatsen in onze regio, in verhouding tot het landelijk 
gemiddelde aantal laaggeschoolde arbeidsplaatsen? 

 
Antwoord 
 
Vraag 5 
 
Uit tabel 4.13 van het Plabeka rapport blijkt dat het aantal verhuizingen van bedrijven uit onze regio gelijk is aan het aantal 
bedrijven dat naar onze regio is verhuisd (beide 44).  

a. Waarom wordt het percentage bedrijfsverhuizingen uit onze regio als een significant probleem aangemerkt als het 
aantal bedrijven per saldo in balans is? 

b.  En waarom wordt hier een verband gelegd met een gebrek aan schuifruimte, als de 44 verhuizingen naar onze regio 
toe hebben gezorgd voor een toename van 284% van het aantal werkzame personen in onze regio? 

 
Antwoord 
 
Vraag 6 
 
In het STEC rapport uit 2016 wordt aangegeven dat de regio G&V minder dan 5% leegstand heeft voor bedrijfsvastgoed.  

a. Van wanneer dateert de meest recente meting van leegstand van het bedrijfsvastgoed?  
b. Hoe hoog is deze leegstand volgens de meest recente meting? 
c. Heeft dit gevolgen voor de conclusies mbt frictieleegstand en schuifruimte? 

 
Antwoord 
 


