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Bevolkingsgroei in Zuid-Holland in 2017 nóg hoger dan in 2016
Nadat vorig jaar alle records voor bevolkingsgroei waren gebroken kwamen er in de eerste 10 maanden
van dit jaar nóg meer Zuid-Hollanders bij dan in dezelfde periode in 2016: 25.864 ten opzichte van
24.939.
Na de grote instroom van vluchtelingen uit (vooral) Syrië leek een daling van de immigratie in 2017 te
verwachten, maar desondanks steeg de vestiging uit het buitenland in Nederland, van 198.000 (in 2016)
naar 203.000 (in 2017) in 10 maanden tijd. De emigratie bleef gelijk in deze periode. Daardoor nam het
migratiesaldo ook met 5.000 personen toe, van +71.000 naar +76.000. Er komen o.a. steeds meer
arbeidsmigranten naar Nederland, mede door de aantrekkende economie.
Ook in Zuid-Holland was de immigratie in 2017 verder toegenomen, met 2.400 in de eerste tien maanden.
De emigratie nam met 500 personen toe, waardoor het migratiesaldo t.o.v. het buitenland groeide met ca.
1.900 mensen.
Figuur 1. Onderdelen van de bevolkingsontwikkeling van Zuid-Holland in de eerste 10 maanden
van 2008 t/m 2017 (Bron: CBS)
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Het binnenlands migratiesaldo in 2017 is tot nog toe vrijwel gelijk aan dat in 2016, ca. +7.000 personen.
Een fors deel van dat saldo (40 %) werd in 2016 veroorzaakt door binnenlandse vestiging van
statushouders uit AZC ’s (asielzoekerscentra). in andere provincies. In 2014 bedroeg het saldo in ZuidHolland vanuit 10 AZC-gemeenten (zoals Vlagwedde, Noordenveld en Dronten) nog maar +253, in 2016
was dat cijfer al +3.618. Naar verwachting speelt deze instroom ook in 2017 weer een belangrijke rol. De
vestiging van beginnende studenten in Zuid-Holland is in de afgelopen jaren met ca. 20 % afgenomen.
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Een deel van de jongeren blijft nu langer bij hun ouders wonen, vanwege het verdwijnen van de
basisbeurs,
De natuurlijke aanwas, het saldo van geboorten en sterfte, was in 2017 lager dan in 2016. Dat komt
omdat het aantal geboorten met 1.000 afnam, terwijl de sterfte met 100 toenam. Dat komt door de
langzame vergrijzing van de Zuid-Hollandse bevolking. Ten opzichte van de jaren 2008-2011 is deze
component intussen met 3.000 à 4.000 gezakt..
Grote steden blijven bevolkingsmagneten
Gemiddeld groeide de bevolking in Nederland in de eerste tien maanden van 2017 met 0,5 %. ZuidHolland scoorde 0,7 % en was daarmee de traagste groeier van de vier Randstadprovincies. Buiten de
Randstad kennen Noord-Brabant en Gelderland ook nog aanzienlijke groei. In Overijssel is dat al minder
en in de andere provincies is de groei zeer beperkt of neemt de bevolking zelfs af.
Figuur 2. Procentuele bevolkingsgroei in de maanden januari t/m oktober 2017, per regio (CBS)
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De bevolking van de G4-gemeenten groeide onverminderd verder. Amsterdam groeide met 1,2 % veel
harder dan Noord-Holland (0,8 %), de gemeente Utrecht nóg harder (1,3 %). In Zuid-Holland houdt Den
Haag dat tempo nog enigszins bij (1,1 %) en blijft Rotterdam wat achter (0,5 %). Ook de studentensteden
Leiden (0,6 %) en vooral Delft (1,1 %) kenden een stevige bevolkingsgroei.
De snelst groeiende gemeenten in onze provincie waren Waddinxveen (3,3 %), Hendrik-Ido-Ambacht
(2,8 %) en Hillegom (1,9 %). De sterkste afname vond plaats in Giessenlanden (-0,4 %), gevolgd door
Papendrecht en Dordrecht (-0,2 %).
De woningmarkt (sub-) regio’s Holland-Rijnland Noord, Haaglanden en Midden-Holland sluiten wat
bevolkingsgroei aan bij de Amsterdamse en Utrechtse groeiniveaus met meer dan 1 % groei tot oktober
2017. Drechtsteden (0,2 %), Hoeksche Waard en Voorne-Putten (0,5 %) sluiten de Zuid-Hollandse rij.
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Ewoud Smit, tel. 070-4417441,
mail: e.smit@pzh.nl
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