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Bevolkingsprognose 2013: asielmigratie onderschat
De Zuid-Hollandse bevolkingsprognose BP2013 is in het najaar van 2013 geproduceerd. Sindsdien zijn er
twee jaar verstreken en kunnen de feitelijke ontwikkelingen in de periode 2012 t/m 2014 worden
vergeleken met de prognoseuitkomsten.
Figuur 1. Onderdelen bevolkingsontwikkeling in Zuid-Holland in de jaren 2012-2014, volgens BP2013 en
feitelijk (CBS)
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Het voorspelde aantal geboorten in Zuid-Holland klopte nagenoeg met de werkelijkheid. Het aantal
sterfgevallen was in 3 jaar tijd 1.000 lager dan voorspeld, waardoor de natuurlijke aanwas 1.000 personen
hoger uitkwam. De buitenlandse migratiestromen waren allebei wat hoger dan BP2013 voorspelde, het
saldo kwam iets hoger uit, +9.200 ten opzichte van +6.100. De binnenlandse stromen waren juist lager
dan voorspeld, het saldo kwam uit op +4.700 personen, terwijl er een saldo van -100 was voorspeld.
In totaal groeide het inwonertal van Zuid-Holland in 3 jaar tijd met 47.400 personen, ca. 9.000 méér dan
BP2013 berekende.
De verklaring voor dit verschil ligt voor een groot deel in de migratieveronderstellingen. Het buitenlandse
migratiesaldo is 3.100 hoger uitgevallen dan voorspeld, vooral door de toegenomen aantallen
asielmigranten. Daarnaast is het binnenlandse migratiesaldo ook 4.800 hoger dan verwacht, maar ook
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dat wordt voor een deel veroorzaakt door asielmigratie: migranten die buiten Zuid-Holland in een Asiel
Zoekers Centrum als immigrant zijn geregistreerd kwamen vervolgens als binnenlandse migrant naar
onze provincie. Zo steeg het aantal binnenlandse vestigers in Zuid-Holland uit 4 “AZC-gemeenten”
(Dronten, Noordoostpolder, Pekela en Vlagtwedde) van 390 in 2012, via 515 in 2013 tot 1.422 in 2014.
Gemeentelijke verschillen: vooral (regio) Rotterdam onderschat
De onderschatting van de bevolkingsgroei heeft vooral in de Stadsregio Rotterdam plaats gevonden.
BP2013 berekende een bevolkingsgroei van 6.500 personen in 3 jaar tijd. Het CBS registreerde meer dan
het dubbele aantal: +13.500 personen. De helft van die extra groei kwam in de gemeente Rotterdam
terecht (+ 3.500 personen hoger dan BP2013), maar ook o.a. Lansingerland (+ 950), Vlaardingen (+ 650),
Barendrecht en Nissewaard (elk + 450) kwamen hoger uit.
In Haaglanden was de onderschatting slechts 550 personen. De groei in de gemeente Den Haag was iets
overschat (1.550 personen), die in Rijswijk en Leidschendam-Voorburg juist onderschat (elk + 850
personen).
Figuur 2 BP2013-inwonertal per 1-1-2015 min feitelijk aantal (CBS), per gemeente

Begin 2016 worden er nieuwe Zuid-Hollandse prognoses geproduceerd, zowel de woningbehoefte raming
(WBR), als de Bevolkingsprognose (BP). Daarbij zal rekening worden gehouden met de jongste nationale
inzichten van het CBS, waaronder de in 2015 verder toegenomen asielmigratie.
De uitkomsten van WBR2016 en BP2016 zullen als bandbreedte worden gehanteerd bij het beoordelen
van regionaal afgestemde woningbouwplannen.
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Ewoud Smit, tel. 070-4417441,
mail: e.smit@pzh.nl
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