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ERRATUM advies ‘Mainports voorbij’ 

8 september 2016 

 

De raad heeft besloten enkele zinnen uit de publicatie ‘Mainports voorbij’ (1 juli 2016) te 

verwijderen. Deze wijzigingen zijn in de digitale versie en in de Engelse vertaling van deel 1 

doorgevoerd. 

 

Het betreft de zinnen in paragraaf 2.1 onderaan pagina 11 van de gedrukte versie en rechts 

bovenaan pagina 10 in de digitale versie van het advies: 

 

“De relatieve toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven is gedaald sinds 2000. De haven van 

Rotterdam heeft met zijn directe en indirecte activiteiten in 2015 een aandeel van 3,1% in het bbp 

van Nederland (Van der Lugt et al., 2015) waar diezelfde haven in 1992 nog 6% bijdroeg (Koppenol, 

2015). De directe en indirecte toegevoegde waarde van Schiphol was 9 miljard euro in 2015, een 

aandeel van 1,4% van het bbp (Decisio, 2015).” 

 

en de laatste zin van paragraaf 1.4 in deel 2: 

 

“Bovendien is de relatieve bijdrage van de haven van Rotterdam in de loop van de tijd nogal 

afgenomen, zo maakt paragraaf 2.1 in Deel 1 duidelijk.”  

 

 

In het door de Rli genoemde percentage van 6% voor 1992 blijken de voorwaartse effecten te zijn 

meegenomen, terwijl dit niet het geval is voor het genoemde percentage van 3,1% van 2015. De 

relatieve toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven is niet gedaald maar ongeveer gelijk 

gebleven.  

 

De wijziging heeft geen invloed op de conclusies en aanbevelingen van dit Rli-advies. De titel en de 

conclusie van de betreffende subparagraaf in deel 1 verwijzen niet naar deze zinnen. De conclusie 

van de subparagraaf is gebaseerd op de volgende gegevens: 

 

- er zijn vijf provincies die in ongeveer gelijke mate verantwoordelijk zijn voor 75% van de totale 

economische groei (OECD, 2014). De mainportregio’s springen er dus niet overtuigend uit.  

- het aandeel in bbp van vervoer en opslag is nauwelijks hoger in Nederland dan het Europees 

gemiddelde. 

- in internationaal perspectief lieten landen met een vergelijkbaar welvaartsniveau als Nederland in 

de periode 1995 – 2011 een hogere gemiddelde groei van de toegevoegde waarde per hoofd van de 

bevolking zien dan Nederland.  

- er zijn andere economische kerngebieden, die bovengemiddeld bijdragen aan nationale 

economische groeicijfers.  

 

 


