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Record Bevolkingsgroei in Zuid-Holland in 2016
Volgens de maandelijkse bevolkingsgegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de
bevolkingsgroei in Zuid-Holland in 2016 op het hoogste niveau sinds 1964 uitkomen. In de maanden
januari t/m september bedroeg de provinciale bevolkingsgroei in 2016 al 24.000 personen. In de
resterende drie maanden wordt een verdere groei met minstens 5.000 inwoners verwacht.
Figuur 1. Bevolkingsgroei in de maanden januari t/m september per jaar, per provincie
(Bron: CBS)
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Het CBS meldde onlangs een hoge bevolkingsgroei op nationaal niveau in 2016: 88.000 mensen erbij in
9 maanden. 19.000 kwamen erbij door natuurlijke aanwas (geboorte-min-sterfte) en 69.000 door
(buitenlandse) migratie. De Zuid-Hollandse groei is nóg hoger, dankzij een positief binnenlands
migratiesaldo. In totaal kwam 27 % van de nationale bevolkingsgroei in 2016 in Zuid-Holland terecht,
terwijl daar 21 % van de mensen woont.
Door de gespreide huisvesting van asielmigranten over alle Nederlandse gemeenten is overal in het land
sprake van een hogere bevolkingsgroei dan in 2015. In alle provincies groeit de bevolking in 2016, terwijl
dat in het Noorden en Zuiden van het land niet gebruikelijk meer is.
De instroom van asielmigranten droeg in Zuid-Holland bij aan een (binnenlands + buitenlands)
migratiesaldo van + 17.000 in 9 maanden tijd. Dat aantal is hoger dan alle jaren sinds 1946, toen veel
e
verdreven Zuid-Hollanders na de 2 Wereldoorlog terugkeerden naar hun woonplaats.
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Sterke bevolkingsgroei in grote steden èn minder krimpgemeenten
Het inwonertal van Amsterdam nam in de eerste negen maanden van 2016 toe met 11.000 mensen.
Daarmee is Amsterdam met stip de snelste groeier van Nederland. Na Amsterdam kent Rotterdam de
hoogste bevolkingsgroei: 6.000 inwoners erbij. Na een periode met geringe bevolkingsgroei of zelfs daling
groeit de bevolking van Rotterdam de laatste jaren weer sterk. De Haagse bevolking groeide in dezelfde
periode met 4.000 personen, de derde gemeente in Nederland. Utrecht completeert de G4-gemeenten,
met een 4e plaats met +3.000. Rijswijk, met +1.300 inwoners nam de 8e positie in op de nationale
ranglijst. Er zijn in Zuid-Holland in 2016 (t/m september) slechts drie gemeenten met een afnemend
inwonertal: de buurgemeenten Dordrecht (-199), Papendrecht (-55) en Zwijdrecht (-20).
Figuur 2. Aantal Zuid-Hollandse gemeenten met een krimpend inwonertal (van de 60 in 2016);
(Bron: CBS)
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Het is opmerkelijk hoe het aantal gemeenten met een dalend inwonertal van jaar-op-jaar fluctueert.
Voor de “Vinex” waren er in Zuid-Holland jaarlijks ca. 10 à 15 krimpende gemeenten. Door de sterk
geconcentreerde woningbouw in een beperkt aantal Vinex-bouwgemeenten steeg dat aantal tot meer dan
de helft van alle (60) gemeenten. Dankzij de crisis op de woningmarkt vanaf 2008 zakte dat cijfer weer
terug naar ca. 15 per jaar. De laatste jaren zakt het niveau nog verder tot 9 in 2015 en zelfs 3 in (de
eerste negen maanden van) 2016, vanwege de evenredige spreiding van asielmigranten.
Tijdens de Vinex-periode leek er sprake van structureel dalende inwonertallen, vooral aan de randen van
Zuid-Holland. Er werd toen een provinciaal anticipeerprogramma opgezet. Door de crisis en de recente
golf van asielmigranten lijkt dat perspectief nu ver weg. Zodra deze “calamiteiten” voorbij zijn en er
voldoende woningbouw in en nabij de steden wordt gerealiseerd, zal het aantal gemeenten met een
dalend inwonertal weer sterk toenemen, zo is de verwachting.
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Ewoud Smit, tel. 070-4417441,
mail: e.smit@pzh.nl
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