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Positieve economische ontwikkeling zet door in Neder-Betuwe
Uit de Rapportage Economische Ontwikkeling 2018 blijkt dat er de afgelopen jaren
volop economische groei is in de gemeente Neder-Betuwe. Het aantal bedrijven dat zich
binnen onze gemeente vestigt, blijft groeien en zo ook de werkgelegenheid. Wethouder
Stefan van Someren: “ De economische groei en de groei in werkgelegenheid zet zich al
jaren door. Neder-Betuwe biedt in 2018 maar liefst 11.020 banen. Onze inwoners
profiteren hiervan. In onze regio is de werkloosheid ongekend laag. In samenwerking
met de gemeenten in de regio, blijven we werken aan het verbeteren van de
bereikbaarheid (A15), ruimte voor bedrijven en ons vestigingsklimaat."
Sterke werkgelegenheid en lage werkloosheid
Gemeente Neder-Betuwe scoort bovengemiddeld op het werkloosheidspercentage, met 2,9%
bijna een procentpunt onder het landelijke gemiddelde van 3,8%.
Het aantal bedrijven in gemeente Neder-Betuwe bedraagt 2.190 in 2018. Dit is een
toename van 80 ondernemingen t.o.v. 2017, procentueel een groei van 3,8%. De sterkst
groeiende sectoren zijn nutsbedrijven (12,5%), horeca (10%), gezondheidszorg (9,6%) en
bouw (9%). De grootste afname betreft de financiële dienstverlening (-10%).
De top 3 van het aantal bedrijfsvestigingen per sector blijft ongewijzigd: de zakelijke
dienstverlening (370), bouw (350) en landbouw (320). Opvallend is dat ze samen niet de
meeste banen leveren; deze komen voort uit de sectoren industrie/delfstofwinning
(2.370), detailhandel/autohandel (1.330) en zakelijke dienstverlening (1.290).
Lokale en regionale ontwikkelingen
De centrale ligging van Neder-Betuwe met een belangrijke verkeersader (de A15) en
grote waterwegen (de Nederrijn en de Waal), maken onze gemeente uitermate geschikt
voor logistieke ontwikkeling als belangrijk onderdeel van de Gelderse Corridor.
Vanwege de export van onze agrarische producten ligt hier van oudsher een verbinding
tussen Agribusiness en Logistiek. De gemeenten van Regio Rivierenland hebben samen
met ondernemers, onderwijs en onderzoek het doel om een positie te bekleden in de top
3 van de ranglijst van beste logistieke hotspots van Nederland.
De gehele Rapportage Economische Ontwikkeling 2018 is te vinden op:
https://www.nederbetuwe.nl/ondernemers_lp/Diversen/Facts_Figures
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