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NEDERLANDSE SAMENVATTING

Uit angst voor buitenlandse legers begon het Nederlandse Departement
voor Oorlog in 1880 met de bouw van de Stelling van Amsterdam. Met
een radius van vijftien kilometer rondom het centrum van de stad werd
een droge gracht gegraven. Met de stelling van Amsterdam kon de stad
Amsterdam met één bevel tot eiland worden gemaakt. Zover is het nooit
gekomen: Amsterdam, noch andere grote Nederlandse steden zijn een ei-
land geworden. Het beeld van zo’n mogelijke isolatie helpt wel om voor
te stellen hoe groot het economisch belang van de buitenwereld is voor
de stad: Amsterdam zou er beduidend anders uitzien als het een eiland
was, volkomen afgesloten van de buitenwereld. Amsterdamse fabrieken
en winkels konden dan hun waar niet kwijt aan de rest van de wereld, en
Amsterdammers zouden geen inkopen doen buiten de stad, laat staan bij
Amazon. Multinationals zouden zich niet in Amsterdam vestigen. Foren-
sen zouden niet dagelijks uit Utrecht en Almere stromen, en Amsterdam-
mers zouden niet meer naar de Flevopolder verhuizen.

Bestuurders van Amsterdam moeten er rekening mee houden dat Am-
sterdam géén geïsoleerd eiland is. Ze moeten bij het uitdenken van hun
beleid bedenken wat de interactie is met andere steden en regio’s. Een
groei in bedrijvigheid trekt banen aan, dus er zou een grotere forensen-
stroom ontstaan, en immigratie. Maar huizenprijzen zouden ook stijgen,
en misschien andere inwoners de stad doen verlaten. Het bouwen van
nieuwe musea in Amsterdam trekt misschien hoogopgeleiden aan, maar
verlaagt het opleidingsniveau van de bevolking in Utrecht, als de nieuwe
hoogopgeleide Amsterdammers daar vandaan komen.

De verbindingen tussen steden en regio’s bemoeilijken het voeren van
optimaal beleid. De mobiliteit van bedrijven tussen landen, bijvoorbeeld,
leidt tot de discussie of Nederland een belastingparadijs is. Een lage Ne-
derlandse belasting trekt veel bedrijven aan, waardoor de belastingop-
brengsten stijgen. Goed nieuws voor Nederlandse burgers, maar minder
voor de VS, waar de belastinginkomsten dalen. Nederlandse politici, die
zich minder zorgen maken over de Amerikaanse staatsfinanciën, houden
dus geen rekening met de buitenlandse effecten van hun beleid. Daardoor
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is de Nederlandse belasting gunstig vanuit Nederlands perspectief, maar
te laag vanuit een mondiaal perspectief. De VS zou haar belastingvoet
ook kunnen verlagen in een poging de uitstroom van bedrijven tegen te
gaan. Dit fenomeen heet belastingconcurrentie, en de klassieke remedie
is de harmonisatie van belastingvoeten: dan blijven belastingvoeten hoog
en zijn beide landen beter af. Ook ander beleid wordt verstoord door
interacties met andere steden of regio’s. Als Amsterdam denkt de lokale
welvaart te kunnen verhogen door kantoorruimte te subsidiëren, dan heb-
ben inwoners van Utrecht baat bij de extra bedrijvigheid en toegenomen
werkgelegenheid. Maar Amsterdam zal kantoren subsidiëren tot het punt
waar het haar eigen inwoners niets meer oplevert, en dus voorbijgaan
aan mogelijke gunstige of ongunstige effecten die inwoners van Utrecht
per saldo ondervinden. Daarmee zou de subsidie uit maatschappelijk oog-
punt te laag of te hoog kunnen zijn.

Ruimtelijke interacties als handel, woon-werkverkeer, verhuizingen en
bedrijfsvestiging beïnvloeden dus beleid. Dit proefschrift gaat in op zulke
relaties tussen steden, en bestudeert of en hoe ze leiden tot verstorin-
gen van optimaal beleid vanuit maatschappelijk perspectief. Een centrale
vraag is of overheden uit zichzelf sociaal optimaal beleid kiezen, gegeven
hun interacties met andere overheden. Om die vraag te beantwoorden is
een duidelijk beeld van ruimtelijke relaties nodig. De ruimtelijke econo-
mie speelt daarom een grote rol in het proefschrift.

Agglomeratiekrachten in het bijzonder blijken een sterk effect te heb-
ben op de manier waarop overheden met elkaar omgaan. Als bedrijven
sterk de neiging hebben zich dicht bij elkaar te vestigen, leiden kleine be-
lastingverschillen niet tot verplaatsingen van bedrijven. In een belangrijk
artikel laten Paul Krugman en Richard Baldwin zien dat bedrijven in een
dergelijke situatie de voordelen van een grote markt niet snel opgeven
voor een iets gunstigere belasting. Belastingconcurrentie treedt daarom
niet op en harmonisatie is daarom niet wenselijk. Sterker nog, als grote
steden het liefst andere belastingen kiezen dan kleine steden, levert har-
monisatie welvaartsverlies op. Het model van een ruimtelijke economie
dat dit argument ondersteunt, de “New Economic Geography”, is het the-
oretische bouwblok van een groot deel van dit proefschrift.

Het tweede hoofdstuk van dit proefschrift laat zien dat agglomeratie-
krachten de wenselijkheid van beleidsharmonisatie niet wegnemen. Als er
er handel in gedifferentieerde goederen is, en overheden kiezen tegelijker-
tijd hun beleid, dan verhoogt harmonisatie de welvaart. De gelijktijdige
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keuze van beleid dwingt de overheid van de grote regio om er rekening
mee te houden dat de de overheid van de kleinere regio bedrijvigheid
probeert aan te trekken. De grotere overheid subsidieert daarom bedrij-
vigheid, wat gunstig is voor inwoners in de kleinere regio. Als het beleid
in de grote regio tot stand komt voorafgaand aan de beleidsvorming in de
kleine regio, dan verstrekt de beleidsmaker in de grote regio subsidies om
te voorkomen dat er bedrijvigheid verdwijnt uit zijn regio. Harmonisatie
van beleid is dan ofwel slecht voor de kleine regio (omdat de uit de grote
regio te importeren productie minder wordt gesubsidïeerd), ofwel slecht
voor de grotere regio (omdat de subsidie hoger is dan nodig om de lokale
bedrijvigheid te behouden).

Het derde hoofdstuk beschouwt het effect van de interne structuur van
steden. In tegenstelling tot het originele model nemen steden in dit hoofd-
stuk fysieke ruimte in. Daardoor leidt stedelijke groei tot toegenomen
werkgelegenheid en bedrijvigheid, maar ook tot hogere interne kosten
van woon-werkverkeer. Als economische activiteit zich concentreert, pro-
beren groot en klein gegroeide steden de status quo te behouden. Om de
concentratie van bedrijven te behouden kiest de kleine stad niet voor te
lage belastingvoeten en de grote stad niet voor te hoge belastingvoeten: er
is een minimaal verschil tussen de twee belastingvoeten. Echter, er is een
hele set aan belastingvoeten die voldoet aan dat verschil. Het is dus mo-
gelijk dat de steden samen een optimaal beleid voeren. Maar het is ook
mogelijk dat er een “lock-in” tot stand komt op een verre van optimaal
punt: beide overheden voeren suboptimaal beleid, maar geen van de ste-
den kan daar van afwijken zonder een verplaatsing van bedrijvigheid te
veroorzaken.

De ruimtelijke structuur van de stad speelt een centrale rol in hoofd-
stuk 4, net als in hoofdstuk 3. Inwoners bezitten een huis, en reizen vanaf
hun huis naar de centrale werkplek. Huizen met eenvoudige toegang tot
de arbeidsmarkt (centraal gelegen huizen) zijn gewilder, en daarom duur-
der. Het hoofdstuk beschouwt vervolgens democratische beleidsvorming
binnen de stad rondom de steun aan bedrijven. Als bedrijven met pu-
bliek geld worden gesteund, worden ze productiever, en neemt het lokale
loon toe. Het hogere loon doet huizenprijzen stijgen, met name op cen-
trale locaties van waaruit het eenvoudiger is naar de werkplek te reizen.
Het model laat zien dat als kiezers de huiswaardestijging meenemen in
hun stemgedrag, democratisch beleid niet tot optimale uitkomsten leidt.
Het huiswaarde-effect geeft kiezers een kans om eenmalig de waarde van
hun bezit te verhogen. Een zelfde verstoring van het democratische be-



leid treedt op als nieuwe inwoners zich in de stad kunnen vestigen. Een
verhoging van de steun aan bedrijven verhoogt het loon en trekt inwo-
ners aan, waardoor de huizenprijzen stijgen ten gunste van de huidige
huizenbezitters.

Hoofdstuk 5 ontwikkelt een ruimtelijk model waarbij een andere ruim-
telijke interactie optreedt: woon-werkverkeer tussen steden. Het laat zien
dat een betrekkelijk algemeen model (waar de eerder genoemde “New
Economic Geography” ook onder valt) kan verklaren waarom kleine en
grote steden naast elkaar bestaan, en waarom er een forensenstroom rich-
ting grote steden optreedt. Het model biedt ook een verklaring voor de
wisselende empirische resultaten over de effecten van infrastructuurinves-
teringen op bevolking en werkgelegenheid. Infrastructuur die reiskosten
verlaagt, maakt het mogelijk om in de goedkopere, kleine stad te wonen
en in een grotere stad te werken tegen een hoger loon. Omdat bevol-
kingsgroei ook de vraag naar lokale diensten en producten vergroot, kan
de werkgelegenheid zich zowel concentreren in de grotere stad als ver-
spreiden over de steden. Reiskostenverlagingen voor forensen verschui-
ven bedrijvigheid vooral naar grote steden als er al een goede infrastruc-
tuur aanwezig is. Een vermindering van de transportkosten voor goederen
spreidt bedrijvigheid juist richting kleinere steden, van waaruit ze tegen
lagere kosten hun product eenvoudig naar een grotere markt verschepen.

De effecten van woon-werkverkeer op beleidsconcurrentie staan cen-
traal in het zesde hoofdstuk. Het model bouwt voort op het forensenmodel
van hoofdstuk 5, maar voegt overheden toe die bedrijven aan kunnen trek-
ken met lokale investeringen in productiviteit. Omdat inwoners vrij kun-
nen verhuizen naar de stad waar ze het beste af zijn, worden overheden
geprikkeld om op sociaal optimaal niveau te investeren in lokale produc-
tiviteit. Ze worden daar in gehinderd doordat de woon-werkstroom niet
optimaal is. Een forens reist naar grotere steden omdat zijn productiviteit
en daarom zijn loon daar hoger is. Hij neemt niet in beschouwing dat
zijn aanwezigheid in de grote stad ook andere werknemers productiever
maakt, en daarom nemen minder werknemers de beslissing om te reizen
dan maatschappelijk optimaal zou zijn. Vervolgens stelt het hoofdstuk de
vraag of een subsidie op huizen, zoals de hypotheekrenteaftrek, werkne-
mers zo kan prikkelen dat hun verhuis- en reisgedrag richting het sociale
optimum verandert. Afhankelijk van de aanbodelasticiteit van huizen kan
het optimaal zijn huizen op duurdere of juist op goedkopere locaties te
subsidiëren. Het is dus niet eenvoudig het optimale beleid te formuleren.
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Het zevende en laatste inhoudelijke hoofdstuk gaat er van uit dat over-
heden proberen een specifieke groep mensen en bedrijven aan te trekken.
Een voorbeeld daarvan is het bouwen van een museum als het Guggen-
heim in Bilbao (Spanje) om hoogopgeleide werknemers aan te trekken.
In het model hebben overheden de beschikking over een beleid dat hoog-
opgeleide werknemers in sterkere mate aantrekt dan laagopgeleide werk-
nemers. Als hoogopgeleiden zich gelijk over steden verspreiden, leidt het
gedrag van de stadsbestuurders er toe dat er meer dan optimaal wordt uit-
gegeven om hoogopgeleide werknemers aan te trekken. Als alle steden ge-
meenschappelijk de uitgaven aan “hoogopgeleiden-beleid” verlagen, dan
verhoogt dat de algehele velvaart. Maar dat kan niet zonder herverdeling:
het is goed voor laagopgeleiden, maar slecht voor hoogopgeleiden. Als
hoogopgeleide werknemers hun beleid erg belangrijk vinden, kan het ook
voorkomen dat ze zich concentreren in de steden die beleidsmatig sterk
op hoogopgeleiden zijn gericht. Dan specialiseren steden zich in hoog- of
laagopgeleide productie. Als hoogopgeleiden uit een laagopgeleide stad
worden aangetrokken naar de hoogopgeleide stad, raakt de laagopgeleide
stad nog lager opgeleid. Als beleidsmakers zich op de lokale welvaart rich-
ten, nemen ze zulke specialisatie-effecten buiten hun grenzen niet in be-
schouwing. Steden specialiseren zich dan verder dan optimaal is: de stad
van hoogopgeleiden is té hoogopgeleid, en de stad van laagopgeleiden is
té laagopgeleid. Als het mogelijk is producten tussen steden te verhande-
len, kunnen mensen van verschillend opleidingsniveau en inkomen zich
concentreren in de steden die voor hun optimaal beleid voeren. De keer-
zijde daarvan is dat veel goederen getransporteerd moeten worden. Een
verlaging van de transportkosten is daarom welvaartsverhogend: het stelt
steden in staat te specialiseren en daarmee beter beleid te voeren.

De centrale vraag van het proefschrift - hoe de ruimtelijke organisatie
van de economie beleidsconcurrentie beïnvloedt - heeft geen eenduidig
antwoord. De interacties die maken dat steden en regio’s geen eilanden
zijn, zijn ook een bron van beleidsproblemen. Migratie leidt tot prikkels
voor lokale overheden om het beleid te formuleren dat de lokale welvaart
maximaliseert, omdat inwoners anders wegtrekken. Dat betekent echter
niet dat de combinatie van lokale beleidskeuzes maatschappelijk optimaal
is. Als mensen niet hetzelfde opleidingsniveau hebben, of als mensen fo-
rensen, is te verwachten dat beleidsmakers die de welvaart van hun eigen
inwoners in gedachten hebben, niet de beste keuzes maken uit maatschap-
pelijk perspectief. Ook het aanbod van bedrijven in verschillende regio’s is
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van belang in de welvaartsconclusies: het bepaalt of beleidsharmonisatie
gewenst is en of steden zich gunstige sorteerprocessen kunnen permitte-
ren.

Omdat stedelijke bestuurders en regionale overheden onder een na-
tionale overheid vallen, kan een overkoepelende autoriteit ingrijpen in
het gedrag van overheden. De gewenste ingrepen van die autoriteit han-
gen in de verschillende modellen van dit proefschrift af van de ruimtelijke
interactie tussen lokale overheden. Harmonisatie van belasting en uitga-
ven (gelijktrekken tussen steden) leidt onder sommige omstandigheden
tot welvaartswinst: als er voldoende gehandeld wordt en overheden ge-
lijktijdig hun beleid bepalen (hoofdstuk 2), of als overheden van soort-
gelijke steden proberen hoogopgeleide werknemers aan zich te binden
(hoofdstuk 7). Als steden en regio’s niet gelijk zijn, bijvoorbeeld door ag-
glomeratie of door specialisatie, dan kan een geharmoniseerd beleid juist
verstorend werken. Hoofdstuk 3 laat zien dat grote steden liever een ho-
gere belastingvoet kiezen dan kleine steden. Als steden gespecialiseerd
zijn in één type arbeid, zoals in hoofdstuk 7, is harmonisatie ook niet opti-
maal. In hoofdstuk 6 blijkt dat het verschil in belastingvoet tussen kleine
en grote steden te klein is, in plaats van te groot. Samenvattend, er kan
reden zijn voor het ingrijpen van een centrale overheid in het beleid van
haar eigen lagere overheden, maar de instrumenten en de mate waarin ze
gebruikt moeten worden hangen sterk af van de ruimtelijke context. In
die zin breidt dit proefschrift de inzichten van de literatuur over belasting-
concurrentie uit voorbij de aanbeveling om te harmoniseren. Agglomera-
tieeffecten, migratie, handel en woonwerktverkeer hebben elk hun eigen
effect op beleidsinteracties.

Ruimtelijke relaties via handel, forensenstromen en verhuizingen zijn
gezond: ze stellen mensen in staat op hun favoriete plek te wonen, de
beste werkgever te zoeken, en uit een breed aanbod goederen en dien-
sten te kiezen. De problemen die ruimtelijke relaties opleveren voor be-
leidsmakers zijn een belangrijk bijproduct. Soms is een goed ontsloten en
verbonden stad moeilijker te besturen. Op verschillende plekken laat dit
proefschrift zien dat de groeiende integratie van steden en regio’s ander
beleid vergt, of zelfs andere bestuursstructuren. Een verdedigingsgracht
zou Amsterdam tot een onaangenaam eiland maken – goed bestuur stelt
steden juist in staat isolatie te verminderen om vruchtbare verbindingen
aan te gaan.

202


