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Geachte voorzitter,
Op 14 juni 2022 hebben we de Provinciale Bevolkings- en Huishoudenprognose Zeeland 2022
vastgesteld. Deze vervangt de prognose uit 2019. In de Zeeuwse Woonagenda is afgesproken elke
drie jaar een nieuwe prognose te maken als basis voor een herijking van het regionaal woonbeleid. We
gebruiken deze gegevens zelf als bouwsteen voor het werken aan de Zeeuwse opgaven en stellen de
prognose graag ter beschikking aan andere partijen voor eigen gebruik.
De prognose 2022 doet uitspraken over de toekomstige ontwikkeling van bevolking, leeftijdsgroepen
en huishoudens van Zeeland, Zeeuwse regio’s en gemeenten. Bij deze prognose hebben we meer
dan ooit de kennis van gemeenten benut om tot goede aannames te komen voor de toekomstige
demografische ontwikkelingen. De gemeentelijke voorstellen voor aannames van het buitenlands
migratiesaldo en het binnenlands migratiesaldo zijn in goed overleg overgenomen. Dankzij deze hulp
is het dan ook een echte Zeeuwse prognose geworden van alle Zeeuwse overheden.
Omdat de ontwikkelingen rond het woningbouwdossier erg snel gaan deze maanden hebben wij
besloten de prognosecijfers over bevolking en huishoudengroei eerder vrij te geven dan gebruikelijk.
De nota Provinciale bevolkings- en huishoudenprognose 2022 Zeeland, met analyses en
beschrijvingen van ontwikkelingen in het verleden en de hierop voortbouwende aannames, volgt
daarom later. Ook de gemaakte scenario’s en de voorgestelde toepassing hiervan bij het adaptief
programmeren, zullen later door ons vastgesteld worden. De onbewerkte data van de nieuwe
prognose zijn terug te vinden via het dataportaal op de provinciale website.
In de afgelopen jaren is de demografische situatie van Zeeland veranderd. Ten opzichte van de vorige
prognose is de netto instroom vanuit het buitenland iets hoger uitgevallen, evenals het
sterfteoverschot. De belangrijkste verschuiving betreft de binnenlandse verhuizingen naar Zeeland toe.
In het onderzoeksrapport voor de Provinciale Commissie Wonen Zeeland (PCW) “Invloed corona op
verhuismotieven Zeeland” werd geconstateerd dat de opvallende groei van verhuizingen naar Zeeland
in de jaren 2020 en 2021 geen tijdelijke trend is, maar een versterking van een al eerder ingezette
trend. De PCW heeft daarom opgeroepen hiermee rekening te houden bij het maken van een nieuwe
bevolkingsprognose. Hieraan is gehoor gegeven door bij de aannames nadrukkelijk de recente jaren
versterkt door te laten klinken. In die zin is het geen behoudende prognose geworden, gebaseerd op
het doortrekken van een tienjarig gemiddelde, maar een bewust ambitieus ingestelde prognose, met
beide voeten op de grond. Het is ons bekend dat een aantal regio’s een nog grotere bevolkingsgroei
ambiëren. Omdat dergelijke ambities waardevol zijn bij het richting geven aan het regionaal beleid
wordt dit betrokken bij de scenario’s die later worden vastgesteld.
Omdat de ontwikkelingen op het gebied van migratie sterk onderhevig zijn aan economische- en
maatschappelijke trends, fiscale veranderingen en geopolitieke verschuivingen is het belangrijk om de

ontwikkelingen op de voet te volgen en waar nodig bij te sturen. Hier spelen deze scenario’s een
belangrijke rol bij.
Om die reden zijn alternatieve scenario’s ontwikkeld om in te kunnen spelen op sterke veranderingen.
Op die manier worden er geen kansen gemist en worden er geen overschotten gecreëerd.
De bevolking van Zeeland blijft ook volgens de nieuwe prognose flink doorgroeien. In de komende tien
jaar wordt vanuit het buitenland een groei van bijna 16.000 inwoners voorzien en vanuit andere
provincies 12.000. Het sterfteoverschot van 5.000 dempt de groei enigszins. Het inwoneraantal zal
voor 2030 de grens van 400.000 overschrijden en, mits de migratie op dit tempo door blijft gaan, in
2040 rond de 420.000 zijn.
De leeftijdsopbouw van de Zeeuwse bevolking zal fors veranderen. De bevolking in de leeftijdsgroep
15 tot 65 jaar neemt licht af met 1000 inwoners tot het jaar 2040. Het aantal 65+ers neemt met 27.000
toe, waarvan 19.000 80+ ers. De leeftijdsgroep tot 15 jaar groeit met 9.000 personen.
De verwachting is dat het aantal huishoudens blijft groeien in Zeeland, waarbij de jaarlijkse groei
afneemt van ongeveer 1500 per jaar tot 1100 over 10 jaar. De groeicijfers van het aantal huishoudens
spelen een belangrijke rol bij het gesprek dat plaatsvindt tussen de Provincie Zeeland en de minister
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het aandeel van Zeeland in de nationale
woningbouwopgave. Onderstaande tabel geeft de groei van het aantal huishoudens weer tot 2032 per
woningmarktregio.
Woningmarktregio

Groei huishoudens
2022-2032

De Bevelanden

4931

Schouwen-Duiveland

1025

Tholen

1651

Walcheren

4676

Zeeuws Vlaanderen

2149

Zeeland

14432

Het dashboard ladderruimte, te vinden op de ‘wonen’ pagina op de provinciale website, wordt met
deze aantallen gevuld. Als een woningmarktregio dit wenst kan dit aantal verdeeld worden per
gemeente.
Voor achtergrondinformatie over de prognose, vragen of aanvullende gegevens verwijzen wij u naar de
webpagina of het dataportaal van de Provincie Zeeland.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
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