
Opgave 4 

uit een krant: 

Welvarend Drenthe 

Drenthe is een provincie met veel natuurschoon, ruimte en rust: bijna driekwart van de provincie is 

landelijk gebied. In de rest van Nederland is dat iets meer dan de helft. Gaat al dat natuurschoon niet 

ten koste van de welvaart van de 468.000 Drentenaren? Dat valt te bezien. 

Tussen 1995 en 2000 groeide het nationale product van Nederland met 17% en het Drentse provinciale 

product met slechts 10%. In de genoemde periode nam de bevolking in Nederland met 2,8% toe en nam 

de bevolking van Drenthe met 1,9% af. In 2000 was de participatiegraad
1)

 in Drenthe 62% tegenover 

64% in Nederland; de werkloosheid
2)

 lag in Drenthe toen met 4,8% boven het landelijk gemiddelde van 

3,6%. 

In 2000 bedroeg het besteedbare inkomen per Drentenaar € 20.900. Dat is minder dan de € 22.000 die 

de gemiddelde Nederlander te besteden had. De afgelopen jaren groeide het besteedbare inkomen per 

Drentenaar procentueel echter meer dan dat van de gemiddelde Nederlander.  

1)
 beroepsbevolking in procenten van de bevolking van 15-64 jaar 

2)
 in procenten van de beroepsbevolking 

Hieronder staan drie uitspraken over Drenthe: 

uitspraak 1 

In 2000 is het provinciale product per Drentenaar met meer dan 10% gestegen ten opzichte van 1995. 

uitspraak 2 

In 2000 zijn 4,8% van 468.000 = 22.464 Drentenaren werkloos.  

uitspraak 3 

Als de groei van het besteedbare inkomen niet verandert, zal het besteedbare inkomen per Drentenaar in 

de toekomst groter zijn dan dat van de gemiddelde Nederlander. 

3p 11  Geef voor elke uitspraak aan of deze juist of onjuist is. 

Bas en Anita discussiëren over de vraag of de Drentenaren in 2000 welvarender zijn dan de andere 

Nederlanders. Bas vindt van niet, Anita vindt van wel. Beiden hanteren blijkbaar een andere definitie 

van het begrip welvaart.  

1p 12  Geef een verklaring voor de opvatting van Bas. 

1p 13  Geef een verklaring voor de opvatting van Anita. 
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