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In verschillende snelheden komen
momenteel veranderingen op de
Rotterdamse economie af met
potentieel grote economische en
maatschappelijke gevolgen – een
typisch kenmerk van transities.
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Natuurlijk
wil elke
regionale
economie
voorsorteren
op de
hernieuwde
kansen van
groei en
innovatie

Investeringen worden nodig geacht voor succes – in campussen, clusters, research
& development, economic development boards, durfkapitaal, het aantrekken van
buitenlandse investeringen en hoofdkantoren, en het creëren van landmarks en
mago’s6. Maar niet iedereen kan een winnaar zijn. Wat maakt dat de Rotterdamse
regio wel succesvol wordt in het diversifiëren en herstructureren van haar economie,
en kan voorsorteren op de voordelen van economische transities terwijl de nadelen
worden beperkt?

Mainport & metropolitane
economieën in het vizier
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potenties in de voor Nederlandse begrippen
grote stedelijke regio, is er wel regionale
samenwerking nodig om de agglomeratievoordelen ook vanuit buurgemeenten daadwerkelijk productief te maken – een opgave
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