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Beantwoording schriftelijke vragen van Forum voor 

Democratie over de Woonbarometer

 

Geachte Statenleden, 

 

In de procedurevergadering van de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie op 13 mei

2020 hebben de heren Lutmers en Weber van het Forum voor Democratie de volgende

schriftelijke vragen in relatie tot de Woonbarometer gesteld. Hierbij treft u de beantwoording aan.

Vraag

De vraag die nu voorligt bij bestudering van de Woonbarometer is of GS deze lacune ook op

provinciaal niveau herkent. Heeft GS voldoende inzicht in de samenstelling van de bevolking? De

te verwachten demografische ontwikkelingen voor die verschillende groepen? De

afhankelijkheden van sociaal-economische ontwikkelingen in herkomstlanden in relatie tot die in

eigen land en hier specifiek, de eigen provincie?

 
Antwoord

Ja, wij hebben via de data van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het

prognosemodel dat wij gebruiken, de provinciale ‘kloon’ van het Primosmodel van ABF Research,

voldoende inzicht in de bevolkingsontwikkeling tot nu toe en in de toekomst qua samenstelling,

dat wil zeggen naar kenmerken als leeftijd, samenstelling, grootte, inkomen en

migratieachtergrond1 . 

 

Als het om inzicht in de huishoudensontwikkeling2 tot nu toe naar kenmerken gaat, zijn wij voor

een deel afhankelijk van maatwerk3. Wel hebben we voldoende inzicht in de te verwachten

                                                       
1 Op de website van het CBS zijn dit soort cijfers op gemeenteniveau uitgebreid openbaar
beschikbaar voor personen:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37713/table?dl=39138.
2 Voor de bepaling van de woningbehoefte zijn huishoudens de relevante eenheid.
3 Op de website van het CBS zijn dit soort cijfers op nationaal niveau alleen uitgebreid
openbaar beschikbaar voor huishoudens:
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70067ned/table?ts=1589445328856.

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37713/table?dl=39138
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70067ned/table?ts=1589445328856
http://www.zuid-holland.nl
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/37713/table?dl=39138
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70067ned/table?ts=1589445328856
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ontwikkelingen van (de leeftijd, samenstelling en migratieachtergrond van) de huishoudens op

basis van provinciale prognoses.

 

Wij hebben nog geen inzicht in de afhankelijkheden van sociaal-economische ontwikkelingen in

herkomstlanden in relatie tot die in Nederland en Zuid-Holland. Mogelijk brengen de onderzoeken

naar de registratie van arbeidsmigranten en de ontwikkeling van het aantal arbeidsmigranten, die

respectievelijk PBLQ en SEOR in het kader van het Programma huisvesting arbeidsmigranten

mede in onze opdracht uitvoeren, hierin enige verandering. Het gaat hier om arbeidsmigranten

niet-zijnde expats en kenniswerkers.

 

Overigens houden we de demografische ontwikkelingen bij en rapporteren daarover periodiek in

het Demosignaal dat u kunt vinden op de Staat van Zuid-Holland: https://staatvan.zuid-

holland.nl/demografie/.

Vraag

Zo ja, hoe worden deze demografische data meegenomen? Zijn deze demografische data per

gemeente of alleen provincie beschikbaar? 

 
Antwoord

In de Woonbarometer is de ontwikkeling van het aantal huishoudens naar leeftijd, samenstelling,

grootte en inkomen opgenomen. Ook is de verwachte huishoudensontwikkeling naar leeftijd en

samenstelling op basis van provinciale prognoses opgenomen. In deze prognoses houden wij

onder meer rekening met de binnenlandse en buitenlandse migratie. Voor de binnenlandse

migratie gaan we uit van twee scenario’s: het scenario ‘nul’ en het scenario ‘trendmatige

voortzetting van het verleden’. Voor de buitenlandse migratie houden wij de randtotalen van de

nationale veronderstellingen van het CBS aan. Verder is de ontwikkeling van de binnenlandse

migratie in de Woonbarometer opgenomen. 

 

Deze data zijn voor zowel de provincie als een gemeente beschikbaar te stellen.

Vraag

Zo nee, is gedeputeerde bereid om bij het samenstellen van een volgende Woonbarometer deze

data expliciet bij de samenstelling te betrekken?

 
Antwoord

Ja, wij zijn bereid om in de volgende Woonbarometer ook de ontwikkeling van de buitenlandse

migratie op te nemen als het Gebruiksonderzoek Woonbarometer daartoe aanleiding geeft. Wij

zijn ons namelijk ervan bewust dat die ontwikkeling een steeds belangrijkere factor is voor de

gewenste omvang van de woningvoorraad.
 

https://staatvan.zuid-holland.nl/demografie/
https://staatvan.zuid-holland.nl/demografie/
https://staatvan.zuid-holland.nl/demografie/
https://staatvan.zuid-holland.nl/demografie/
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Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken van PBLQ en SEOR die in het kader van het

Programma huisvesting arbeidsmigranten lopen, zullen we daarnaast bekijken of we relevante

demografische ontwikkelingen in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten ook in de

Woonbarometer desgewenst kunnen opnemen. Ook bekijken we dan of, en zo ja, met welke

scenario’s voor buitenlandse migratie we kunnen werken in provinciale prognoses.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


