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Geachte voorzitter,
Op 1 december 2015 heeft ons college de Provinciale Bevolkings- en Huishoudenprognose Zeeland 2015
vastgesteld. Deze vervangt de prognose uit 2014. In het verleden was een vernieuwing van de prognose om
de 2 a 3 jaar nodig. Door de recente vluchtelingencrisis worden de uitkomsten van een nieuwe prognose
echter substantieel anders. Om die reden is besloten om al eerder een nieuwe prognose vast te stellen.
De provinciale bevolkings- en huishoudenprognose is gemaakt op basis van het Primos-IPB model 2015 dat
in oktober 2015 gereed is gekomen. De methodiek en aannamesystematiek zijn onveranderd ten opzichte van
de prognose uit 2014. Deze zijn destijds tot stand gekomen met behulp van een werkgroep, bestaande uit
enkele ambtelijke vertegenwoordigers van Zeeuwse gemeenten en SCOOP (nu ZB). Ten opzichte van de
prognose 2014 is belangrijkste verandering de forse ophoging van de aanname van het buitenlands migratie¬
saldo. Dit is gedaan op basis van de landelijke prognose van het CBS en de doorvertaling binnen het Primosmodel. De ophoging is op basis van het inwonertal van de Zeeuwse gemeenten door vertaald in de aanname
van de prognose 2015. Voor deze manier van verdelen is gekozen omdat de verwachte verhoging van het
buitenlands migratiesaldo toe te schrijven is aan de huisvesting van vergunninghouders. De taakstelling voor
huisvesting van vergunninghouders wordt door de rijksoverheid bepaald op basis van het inwoneraantal van
gemeenten.

De prognose doet uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van bevolking, leeftijdsgroepen en huishou¬
dens. De Provincie Zeeland gebruikt deze gegevens als basis voor het beleid, en stelt het ter beschikking aan
andere partijen voor eigen gebruik. U vindt een beschrijving van de methodiek en aannames in de nota 'Aan¬
names en methodiek prognose 2015'. De resultaten en een beknopte analyse ervan zijn terug te lezen in de
'Nota met resultaten'. Samen met de ruwe data zijn deze nota's te vinden op
http://www.zeeland.nl/ruimte/bevolkinQ.

Volgens de nieuwe prognose blijft de bevolking van Zeeland tot 2020 min of meer stabiel of licht stijgend als
gevolg van een hoger buitenlands migratiesaldo. Door een oplopend sterfteoverschot neemt de bevolking
daarna licht af met 2,5% (10.000 inwoners) tot 2040. Verwacht wordt dat het binnenlands migratiesaldo nega¬
tief blijft door een hoog vertreksaldo in de leeftijdsgroep 15-24 jaar. Door het hogere buitenlands migratiesaldo
blijft het aantal huishoudens langer groeien dan bij de vorige prognose. De groei betreft met name alleen¬
staande oudere huishoudens, het aantal gezinshuishoudens neemt juist sterk af. Het aantal 80+ers zal meer
dan verdubbelen.
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De provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2015 zal de basis vormen voor de herijking van de regio¬
nale woningmarktafspraken. De regionale woningbehoefte wordt bepaald op basis van de huishoudengroei
per regio tussen 2015 en 2015, plus 30% (zie figuur 4.6.1 van de Nota met Resultaten). Begin 2016 kunt u
van ons een evaluatie van het instrument verwachten, evenals aanbevelingen voor de toekomst.
Indien u vragen heeft of extra gegevens nodig heeft kunt u dit bij voorkeur aan het volgend mailadres richten:
lak@zeeland.nl

Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

drsÿTM.M. Polman, voorzitter

AAAT Smit, secretaris
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