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Vaststellen van de Provinciale Bevolkings- en Huishoudensprognose
Zeeland 2019 ter vervanging van de prognose uit 2015.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Ter kennisneming.

Toelichting

Zeeland telt per 1 januari 2019: 383.073 inwoners. Voor beleidsmakers is
het belangrijk te weten hoe dit inwoneraantal zich zal ontwikkelen. Welke
woningen moeten er in de toekomst gebouwd worden? En hoeveel
scholen? In de Bevolkings- en huishoudensprognose maakt de Provincie
een reële inschatting voor de toekomst, op basis van de nieuwste cijfers.
Bijgaand treft u de rapportage aan met de uitkomsten van de Provinciale
Bevolkings- en Huishoudenprognose 2019. De Provinciale bevolkings- en
huishoudenprognose 2019 vervangt de provinciale prognose van 2015 die
aan het begin van 2016 is vastgesteld. De prognose vormt de basis voor
het provinciaal beleid en wordt ter beschikking gesteld aan alle andere
Zeeuwse overheden, instanties, bedrijven en inwoners. Het geeft inzicht in
de verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners, de leeftijdsontwikkeling
en de woningbehoefte van Zeeland totaal en per gemeente of regio.
Bevolkingsgroei
De bevolking van Zeeland gaat de komende jaren nog geleidelijk stijgen tot
bijna 400.000 in 2040. Dit komt omdat het hoge buitenlands migratiesaldo
het sterfteoverschot teniet doet. In Zeeland zal de binnenlandse vestiging
en vertrek ongeveer in evenwicht blijven. Door het oplopende
sterfteoverschot zal de bevolkingsgroei uiteindelijk wel afnemen.

Inhoudelijk
De kustgemeenten, Zeeuws Vlaamse gemeenten en Noord-Beveland
kennen de kleinste bevolkingsgroei of daling. De hoogste bevolkingsgroei is
te vinden Goes, Middelburg, Reimerswaal en Tholen.
Leeftijdsontwikkeling
De leeftijdsopbouw van de Zeeuwse bevolking zal fors veranderen. De
bevolking in de leeftijdsgroep 15 tot 60 jaar neemt met 15.000 af tot 2040.
Het aantal 80+ers neemt met 20.000 toe. Opvallend is dat de groep tot 15
jaar licht groeit met 4000. Relatief is er sprake van een verdubbeling van
het aantal 80+ers.
Gemeenten met een relatief oude bevolking zijn te vinden aan de kust en
Zeeuws Vlaanderen. De Bevelandse en stedelijke gemeenten kennen een
jongere bevolkingsopbouw.
De potentiële beroepsbevolking daalt door de vergrijzing met 20.000 tot
2040. De daling is het sterkst in de kustgemeenten, Zeeuws-Vlaanderen en
Vlissingen. Het aantal basisschoolkinderen zal eerst nog dalen en daarna
licht stijgen. In 2040 zullen er 3000 meer kinderen in de leeftijd 4-12 jaar
zijn in Zeeland, een stijging van 8%. In de gemeenten Goes, Middelburg,
Terneuzen en Reimerswaal is de groei het hoogst. De leeftijdsgroep 12-18
jaar laat nog een daling zien tot 2032 met 11%.
Woningbehoefte
De verwachting is dat de woningbehoefte tot 2038 blijft groeien in Zeeland,
waarbij de jaarlijkse groei steeds lager wordt. In de komende tien jaar zal de
behoefte aan woningen met 8500 groeien, met name in de
woningmarktregio’s De Bevelanden, Tholen en Walcheren. In de andere
regio’s groeit de woningbehoefte in mindere mate
De groei van de woningbehoefte komt vooral door de groei van de 80 plus
en in mindere mate de 60-80 jarige huishoudens. De jongere
leeftijdsgroepen nemen juist af qua huishoudentype. De groei van het
aantal 80+ en 60-80 jarigen zit vooral in het huishoudentype ‘alleenstaand’.
De behoefte aan het aantal wooneenheden binnen (verpleeg)tehuizen
neemt als gevolg van de vergrijzin met ongeveer 1000 toe tot 2040.
De aannames voor migratiesaldi zijn gemaakt samen met een werkgroep
waarin 4 vertegenwoordigers van gemeenten zitten + Scoop. De aannames
voor de prognose zijn gemaakt op basis van migratiesaldi uit het verleden.
Opvallend hierbij is de ontwikkeling van het binnenlands migratiesaldo in de
leeftijdsgroep 25-49 jaar, kortweg de mensen die een gezin stichten of
gesticht hebben. De groep vestigers uit deze groep was van oudsher groter
dan de vertrekkers: Zeeland als aantrekkelijk vestigingslocatie voor
gezinnen. Het positief migratiesaldo in deze leeftijdsgroep is sinds 2005
echter flink geslonken. Dit beeld is ook herkenbaar bij soortgelijke gebieden
in Nederland, en geldt omgekeerd voor de grote steden: De grote steden
hebben veel geïnvesteerd in de leefbaarheid en kwaliteit van hun stad.
Deze trend lijkt structureel en heeft veel invloed op de bevolkingsprognose
op lange termijn.
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Overige informatie

De nota met achtergronddocumenten is terug te vinden op de webpagina:
http://www.zeeland.nl/ruimte/bevolking

