
Economie van de 
provincie Utrecht
Feiten, cijfers en 
prognoses

V
oor het bijsturen en ondersteunen van regionaal-

economische ontwikkeling zijn feiten en cijfers over 

de regionale economie nodig. In opdracht van de 

Taskforce Innovatie Regio Utrecht en Kamer van 

Koophandel Midden-Nederland heeft TNO in 2012 

onderzoek verricht naar de belangrijke en kansrijke (top)sectoren 

in de provincie Utrecht. Dit onderzoek is gepubliceerd onder de 

naam Economische Verkenningen regio Utrecht. 

In deze factsheet worden kort een aantal conclusies uit de  

Economische Verkenningen weergegeven. 

Meer informatie: Monique Roso (TFI), Jan Dinnissen (KvK) en 

www.economicboardutrecht.nl. Hier zijn het complete rapport en 

de factsheets per sector te downloaden. 

Algemene trends van de Utrechtse economie
De economische ontwikkeling van de provincie Utrecht wordt 

door twee indicatoren uitgedrukt:

•	 bruto	regionaal	product:	de	waarde	van	de	productie	in	 

bedrijven en bij overheden minus de kosten, oftewel “wat  

verdient een regio” (wordt ook toegevoegde waarde genoemd)

•	 werkgelegenheid	geeft	het	aantal	parttime	en	fulltime	 

arbeidsplaatsen aan.

Utrecht heeft het de afgelopen veertig jaar economisch 

goed gedaan. 

•	 De	economische	groei	lag	tussen	1996-2011	per	jaar	0,3%-

punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Dit bovengemiddelde 

niveau	is	echter	niet	constant:	in	de	periode	2001-2006	lag	de	

groei	0,6%-punt	onder	het	landelijk	gemiddelde.	De	Utrechtse	

economie is dus niet onkwetsbaar. 

•	 Ook	de	werkgelegenheid	groeide	in	de	provincie	Utrecht	sneller	

dan	landelijk:	het	aantal	banen	nam	in	Utrecht	met	2,1%	per	

jaar	toe,	terwijl	die	groei	landelijk	op	1,5%	per	jaar	lag.

•	 Tenslotte	ligt	de	arbeidsproductiviteit	in	de	provincie	Utrecht	

iets hoger dan landelijk. Dat wil zeggen dat de producten en 

diensten die bedrijven in de provincie Utrecht voortbrengen, 

veel opleveren. 

Tabel 1:  Bruto regionaal product
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Provincie Utrecht Nederland

Bruto regionaal product 2011 
(in miljarden)

€€	44,9 €€	529,0

Aandeel Utrecht in bruto natio-
naal product Nederland 2011

8,5% 100%

Arbeidsproductiviteit (= toe-
gevoegde waarde per fte)

€	79.500 €	78.600

Groei bruto regionaal product 
per	jaar	periode	1996-2011

2,5% 2,2%

Groei bruto regionaal product 
per	jaar	periode	2006-2011

1,4% 1,2%

Verwachte groei bruto regio-
naal product per jaar 2012-2020

2,9% 2,9%

Aandeel Utrecht in toe-
gevoegde waarde Nederland 
2020 

8,5% 100%

Provincie Utrecht Nederland

Werkgelegenheid 2011 
absoluut (aantal banen)

671.800 8.065.100

Aandeel Utrecht in werk- 
gelegenheid Nederland 2011

8,3% 100%

Groei werkgelegenheid per 
jaar	tijdvak	1996-2011

2,1% 1,5%,,,

Groei werkgelegenheid per 
jaar	tijdvak	2006-2011

1,3% 1,0%

Verwachte groei werkgelegen-
heid per jaar 2012-2020

0,9% 0,9%

Aandeel Utrecht in werkge-
legenheid Nederland 2020

8,4% 100%

Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CBS, CPB

Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CBS, CPB

Tabel 2: Werkgelegenheid



Utrecht naar regio’s
Toch is ook zichtbaar dat de economische groei niet evenredig is 

verdeeld over de provincie Utrecht, en dat regio’s periodes van 

groei	afwisselen	met	vertraging	en	soms	zelfs	krimp	(zie	tabel	3).	

De laatste jaren lijkt de economische groei zich te concentreren in 

de gemeente Utrecht.

Belangrijke sectoren
De	provincie	Utrecht	telt	ruim	105.000	bedrijven,	waarvan	22%	in	

de	non-profitsector,	66%	in	de	dienstensector,	handel	en	trans-

port	en	12%	in	de	productiesectoren.	Daarmee	is	duidelijk	dat	

de Utrechtse economie wordt gekenmerkt door de commerciële 

dienstverlenende sectoren. 

Het bedrijfsleven in de provincie Utrecht wordt gekenmerkt 

enerzijds grootschaligheid (veelal nationale hoofdkantoren met 

meer dan 100 werknemers) en anderzijds door een sterke klein-

schaligheid. Met name bedrijven in de bouw, handel, transport, 

inofrmatie en communicatie (waaronder IcT) en zakelijke diensten 

vestigen zich graag in de provincie.Ten opzichte van de rest van 

Nederland telt de regio Utrecht relatief weinig middelgrote bedrij-

ven. Het gemiddelde bedrijf in de provincie telt zes medewerkers. 

De sector zorg en welzijn is de grootste werkgever van de regio 

Utrecht. De commerciële zakelijke dienstverleners (informatie en 

communicatie, financiële en specialistische zakelijke diensten) zijn 

de grootste money makers (zie tabel 4). 

Prognoses voor 2020
Voor een aantal sectoren is Utrecht een geschikte locatie  

gebleken, waardoor een specialisatie is ontstaan:

- groothandel

- informatie en communicatie

- financiële diensten

- (specialistische) zakelijke diensten

- onderwijs, en 

- cultuur, sport en recreatie.

 De verwachting is dat het deze Utrechtse specialisaties zijn die 

tot 2020 zullen doorgroeien: ze zijn al sterk in de regio vertegen-

woordigd, en zullen verder versterken. Daarnaast zullen ook de 

zorgsector en de logistieke sector blijven groeien. 

Periode 1996-2011 1996-2001 2001-2006 2006-2011

provincie Utrecht 2,5% 5,0% 1,1% 1,4%

- w.v. Woerden e.o. (Utrecht-west) 1,8% 5,2% 1,1% -0,9%

- w.v. Utrecht e.o. (stadsgewest Utrecht) 2,6%	,, 4,7%	,,,, 1,3% 1,9%

- w.v. Amersfoort e.o.(stadsgewest Amersfoort) 2,7% 6,2% 1,3% 0,7%

- w.v. Veenendaal e.o. (zuidoost-Utrecht) 1,8% 4,3% -0,7% 1,8%

Nederland 2,2% 3,7% 1,7% 1,2%

Bron: TNO op basis van PAR/LISA, CBS, CPB

Tabel 3: Gemiddelde jaarlijke groei bruto regionaal product provincie Utrecht, regio’s en Nederland, 1996-2011

  Binnenlands intermedair verbruik     export goederen + diensten    consumptie hh/instellingen/overheid     overige (w.o. handels- en vervoersmarges)

Utrecht Noord-Brabant Noord-Holland Nederland

Figuur 1: Bestemming van de productie, 2008
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Met wie doet Utrecht zaken
Door het karakter van een diensteneconomie is de export van het 

Utrechtse	bedrijfsleven	ook	relatief	laag:	waar	landelijk	23%	van	

de productie wordt geëxporteerd (m.n. goederen), geldt dat voor 

slechts	15%	van	de	Utrechtse	productie	(zie	figuur	1).	



n/a = gegevens over de arbeidsproductiviteit op het niveau van de 
samengestelde speerpunt- en topsectoren zijn niet beschikbaar
* Voor de analyse is de Utrechtse economie op drie manieren gesplitst: 
- de standaard bedrijfsindeling van het CBS; deze omvat de hele economie
- vier speerpuntsectoren van de provincie Utrecht; deze omvatten circa 40% 
van de economie
- de negen topsectoren gedefinieerd door het Ministerie van Economie, Land-
bouw en Innovatie; deze omvatten in Utrecht ruim 21% van de economie. 
De speerpuntsectoren en de topsectoren kennen een eigen samenstelling. 

Deze is toegelicht op aparte factsheets over de verschillende sectoren. Deze 
factsheets zijn te downloaden via www.tfi.nl, www.kvk.nl en www.economic-
boardutrecht.nl. 
** duurzaamheidseconomie is een samengestelde sector waarin alle bedrijven 
zijn geteld die een rol kunnen spelen in verduurzaming van de economie: 
onderzoeks- en adviesbureaus, kennisinstellingen, financiers, ICT-bedrijven en 
twee grote toepassingsgebieden t.w. bouw en mobiliteit. 

Bron: TNO obv PAR/LISA, CBS

Tabel 4: Economische structuur en groei van sectoren in de provincie Utrecht 

toegevoegde 
waarde

werk-
gelegenheid

arbeids-
productiviteit

aantal  
vestigingen

economische 
groei 

1996-2011

economische 
groei 

2012-2020

%	van	totaal %	van	totaal euro's/fte absoluut gemiddelde 
groei/	jaar,	%

gemiddelde 
groei/jaar,	%

SBI 1 brede sectoren*

Landbouw, bosbouw, visserij 0,7 , , 1,2,, € 44.400 3.140 1,3 1,2

Industrie 6,6 5,6 € 75.000 3.539 1,0 2,4

Energie, water en afvalbeheer 2,5 0,5 €	308.200 145 5,0 1,9

Bouwnijverheid 5,8 6,0 €	67.400 9.006 2,1 2,2

Groothandel 8,0 7,6 €	93.900 5.998 3,1 3,8

Detailhandel 4,6 10,2 € 41.800 11.775 2,1 3,8

Vervoer en opslag 3,6 3,9 €	76.200 1.973 3,2 5,1

Horeca 1,6 3,6 € 50.700 3.153 0,5 2,5

Informatie en communicatie 9,5 6,8 € 105.500 7.260 6,3 5,8

Financiële dienstverlening 9,3 4,4 €	143.100 1.163 2,9 3,0

Verhuur/handel vastgoed 7,8 0,8 €	732.600 1.016 2,2 1,3

spec. zakelijke diensten 7,4 11,3 €	67.800 24.622 3,3 2,3

Verhuur, ov zakelijke diensten 6,3 4,1 €	66.600 4.968 0,0 1,9

Openbaar bestuur en overheid 7,1 5,4 €	81.300 253 2,1 1,3

Onderwijs 5,6 7,5 €	69.700 5.409 0,7 1,3

Gezondheids- en welzijnszorg 9,9 15,9 €	59.200 10.510 2,8 2,8

cultuur, sport en recreatie 1,5 2,3 €	59.400 6.074 6,9 2,5

Overige diensten 2,1 2,8 €	38.700 5.364 2,5 2,5

Provincie 100,0 100,0 €	79.500 105.370 2,5 2,9

 

Speerpunten provincie Utrecht*

Gezondheidseconomie 13,9 17,2 n/a 12.515 2,8 2,7

creatieve industrie 3,1 3,7 n/a 12.408 4,0 3,6

Life sciences 2,3 2,6 n/a 704 2,6 2,7

Duurzaamheidseconomie** 25,4 17,8 n/a 24.185 3,2 2,4

 

Topsectoren*

Agro & food (brede definitie) 6,3 9,0 n/a 6.221 2,0 3,1

Tuinbouw & uitgangsmaterialen 0,7 0,2 n/a 474 0,8 1,5

Hightech systemen & materials 6,3 6,1 n/a 6.835 2,6 3,7

Energie 0,7 0,1 n/a 30 0,8 2,0

Logistiek 2,6 2,9 n/a 1.584 2,9 5,2

creatieve industrie 3,1 3,7 n/a 12.408 4,0 3,6

Life sciences & Health 0,6 0,4 n/a 90 4,5 2,4

chemie 0,4 0,4 n/a 127 0,7 2,5

Water 0,7 0,3 n/a 431 2,1 2,1

  Binnenlands intermedair verbruik     export goederen + diensten    consumptie hh/instellingen/overheid     overige (w.o. handels- en vervoersmarges)



Monique Roso, 
Taskforce Innovatie Regio Utrecht 
T		030-2363463	 	 	
E monique.roso@taskforceinnovatie.nl

Jan Dinnissen, 
Kamer van Koophandel Midden-Nederland
T		030-2396631	 	 	
E jan.dinnissen@kvk.nl

Uit bovenstaande figuur blijkt al dat Utrecht relatief veel levert aan 

binnenlandse zakenpartners. Bedrijven uit Utrecht kunnen dan ook 

de ‘smeerolie’ van de Nederlandse economie worden genoemd. 

De grootste binnenlandse handelspartners zijn Noord-Holland, 

Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland.

Toch is de export van Utrechtse bedrijven naar het buitenland zeker 

niet verwaarloosbaar. Utrechtse bedrijven exporteren voor een 

waarde van € 12,7 miljard. Daar staat een import van €	12,9	miljard	

tegenover. De grote exportkampioen blijkt de Utrechtse industrie 

te zijn. Met haar exportwaarde van meer dan €€ 5 mrd is ze goed 

voor	40%	van	de	Utrechtse	export.	De	commerciële	dienstverle-

nende sectoren (informatie en communicatie, specialistische  

zakelijke	diensten	en	financiële	diensten)	dragen	35%	van	de	

export. Met Noord-Holland is Utrecht daarmee de koploper op  

het terrein van dienstenexport.
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Figuur 2 Totaal binnenlandse leveringen vanuit regio Utrecht
Totaal: €	30,5	miljard
Alle bedragen € x 1 mln.
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Figuur 3: Aandeel export naar sector, Utrecht 2011


