2015, nummer 1: april 2015

Bevolkingsgroei in Zuid-Holland verder omhoog in 2014
Vorig jaar is de nationale bevolkingsgroei sterk toegenomen, van 49.700 in 2013 naar bijna 73.000 in
2014. Vooral de immigratie steeg tot ongekende hoogte, er vestigden zich 181.000 mensen in Nederland
uit het buitenland, meer dan ooit tevoren.
Ook in Zuid-Holland steeg de bevolkingsgroei, van 13.100 in 2013, naar 23.750 in 2014. Sinds 2005
levert de natuurlijke aanwas (geboorte-min-sterfte) jaarlijks een stabiel postief saldo op van gemiddeld
11.700 personen per jaar (zie figuur 1). Het saldo van de buitenlandse- en binnenlandse migratie bepaalt
vervolgens of er in een jaar sterker of minder sterk wordt gegroeid. In de meeste jaren boekt Zuid-Holland
(net als Nederland) een positief internationaal migratiesaldo.
Sinds de jaren zestig kende onze provincie structureel binnenlands migratieverlies. Maar in 2009 was dat
saldo voor het eerst weer positief. Door de woningmarktcrisis nam het vertrek uit onze provincie
aanzienlijk af, terwijl de instroom minder gevoelig bleek voor de crisis. In 2014 is dat positieve saldo
verder gegroeid, tot +3.200 personen, een nieuw record.
Figuur 1. Bevolkingsontwikkeling in Zuid-Holland naar onderdeel (bron: CBS)
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Steeds meer bevolkingsgroei in de steden
Van alle Nederlandse gemeenten kreeg Amsterdam er in 2014 de meeste inwoners bij, bijna 11.000.
Rotterdam (+6.400), Utrecht (+6.000) en Den Haag (+5.700) volgen de hoofdstad op enige afstand. Het is
opmerkelijk dat de grootste 4 steden van het land ook de grootste bevolkingsgroei kenden. Dat is in de
afgelopen decennia wel eens anders geweest. Tot 2008 domineerden Vinex-bouwgemeenten deze
ranglijst. Almere en Haarlemmermeer bij Amsterdam, Barendrecht, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp
in Zuid-Holland. Door het wegvallen van de grootschalige nieuwbouw van (middel-) dure eengezins
koopwoningen op uitleglocaties is er een nieuwe orde ontstaan, waarbij de bevolkingsgroei zich nu vooral
richt op de grootste gemeenten (zie figuur 2). In 2014 leden de hierboven genoemde bouwgemeenten
allemaal binnenlands migratieverlies: er vertrokken meer inwoners naar andere gemeenten, dan dat er
zich vestigden. Ten opzichte van 2005 nam de bevolkingsgroei toe in de grote(re) steden: Utrecht, Den
Haag, Breda en Tilburg.
Figuur 2. Bevolkingsgroei in de 10 snelst groeiende gemeenten in 2005, t.o.v. 2014 (bron: CBS)
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Minder krimpgemeenten
Dankzij de hogere immigratie waren er in Nederland in 2014 minder gemeenten met een afnemend
inwonertal (160) dan in 2012 (181) en 2013 (194). Heerlen (-767), Zutphen (-331) en Brunssum (-296)
waren de nationale top-3 gemeenten met een dalend aantal ingezetenen. In Zuid-Holland waren dat
Zuidplas (-134), Ridderkerk (-104) en Noordwijk (-86). Bernisse was, vlak voor de fusie met Spijkenisse
per 1-1-2015 tot Nissewaard, in 2014 de relatief sterkst krimpende gemeente in Zuid-Holland, met -0,7 %.
Op nationaal niveau was dat de gemeente Schermer (NH),met 1,6 %.
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Ewoud Smit, tel. 070-4417441,
mail: e.smit@pzh.nl
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