Stad en Land
Hoofdstuk 4: De productiestad
De belangrijkste vijf conclusies
Het verschil in uurloon tussen werknemers in de Randstad en de landelijke gebieden
in Noord- en Oost-Nederland bedraagt ongeveer 20%.
Het percentage hoger opgeleiden is in de meeste steden tot 15%-punt hoger dan in het
niet-GSA gebied. Verschillen in opleidingsniveau verklaren meer dan 25% van de
loonverschillen tussen GSA's en niet-GSA's.
Urbanisatievoordelen verklaren eveneens meer dan 25% van de loonverschillen
tussen GSA's en niet-GSA's. Daarnaast leidt ook sectorale specialisatie tot hogere
productiviteit.
Het loonsurplus van agglomeratie en urbanisatie bedraagt tussen 3 en 10 miljard euro,
ofwel 0,5% en 2% van het bbp. Het totale grondwaardesurplus bedraagt ongeveer 340
miljard euro (excl. grond met commerciële bestemming), wat correspondeert met een
rendement van 15 miljard euro per jaar, ofwel 3% van het bbp.
Het grondwaardesurplus is ten opzichte van het loonsurplus groter dan voor een
monocentrische stad verwacht zou mogen worden. Alleen in Rotterdam, Tilburg,
Heerlen en Geleen/Sittard overheerst het loonsurplus.
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