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Inleiding
Van alle demografische componenten is de buitenlandse migratie het lastigst te voorspellen.
Niet alleen binnenlandse aangelegenheden spelen hierbij een rol, maar ook de ontwikkeling
van de vrede en economie in de rest van de wereld. Vanwege de complexheid volgen de
meeste provincies – waaronder ook Zeeland – de aannamen die het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS) hanteert bij de landelijke prognoses. Deze aannamen zijn breed onderbouwd
en afgestemd met experts.
Bij het vertalen van de landelijke aannamen naar lokaal/provinciaal niveau wordt door de
meeste provincies het Primos-model gevolgd. Dit model is deels een black box en de mogelijkheden voor de provincies om bij te sturen zijn in het model beperkt tot de m igratiesaldi
per jaar. Hierdoor is het niet altijd eenvoudig uit te leggen hoe de aannamen (noch de uitkomsten) van de prognoses tot stand zijn gekomen. Zeeland wil daar bij de nieuwe prognose
verbetering in aanbrengen.
In dit rapport wordt aangegeven hoe de aannamen op het terrein van de buitenlandse migratiesaldi bij de provinciale prognose 2019 tot stand zijn gekomen.

Stromen op provinciaal niveau
In deze studie moet gekomen worden tot een aanname over de migratiesaldi in de verschillende jaargangen per gemeente, dat kan worden ingevoerd in het Primos-model. Achter
deze saldi gaan echter verschillende verhuisstromen schuil, waarvoor elk afzonderlijk e aannamen kunnen worden gedaan. In figuur 2-1 is de buitenlandse immigratie voor de provincie als geheel uitgesplitst naar (clusters van) geboorteland. In het vervolg van dit hoofdstuk
worden de afzonderlijke stromen besproken, inclusief de verwachtingen voor de toekomst.
Hierbij wordt gefocust op het niveau van de provincie als geheel. Feitelijk gaat het hier om
de optelsom van gemeentelijke stromen, die in het volgende hoofdstuk nader worden belicht.
Immigratie uit EU-lidstaten
Voor de hele provincie geldt dat de immigratie van personen geboren in de overige EU-lidstaten veruit de belangrijkste stroom is. In de periode 20 07-2012 is deze stroom in omvang
verdubbeld. Deze toename kende vier belangrijke redenen:
A. Er kwamen meer arbeidsmigranten uit de nieuwe lidstaten (waaronder Polen);
B. Er was sprake van een toenemende instroom vanuit de oude (zuidelijke) lidstaten;
C. Internationalisering van het onderwijs (Vlissingen en Middelburg);
D. Met name in de grensgebieden kwamen meer Belgen wonen, vooral vanwege de betere
condities op de woningmarkt.
De toename van de instroom vanuit de nieuwe lidstaten is in 2014 tot een einde gekomen.
De redenen hiervoor zijn divers: de arbeidsmarkt en de economie in de nieuwe lidstaten zelf
is verbeterd en de beroepsbevolking neemt ook in deze landen in omvang af als gevolg van
de vergrijzing (of gaat afnemen). Het CBS verwacht dat de toename van de afgelopen jaren
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in de komende periode deels teniet zal worden gedaan. Er zijn redenen te bedenken
waarom Zeeland af zal wijken van de landelijke trend.
De toename van de instroom vanuit de zuidelijke lidstaten was landelijk lange tijd kleiner
van omvang, maar lijkt wel meer structureel van aard. Het gaat ook hier met name om arbeidsmigranten, maar deze zijn veelal werkzaam in andere sectoren (de MOE-landers belanden relatief vaak in de bouw of de landbouw) en zijn vaak wat hoger opgeleid. Het CBS verwacht dat het relatieve verschil van de vraag naar arbeid in Nederland en de zuidelijke lidstaten voorlopig (tien jaar) in stand zal blijven. Daardoor zal de instroom licht in aantal blijven toenemen. Het is de verwachting dat Zeeland de landelijke trend volgt.
figuur 2-1 De ontwikkeling van de immigratie naar Zeeland uitgesplitst naar geboorteland

figuur 2-2 De ontwikkeling van de immigratie naar Zeeland uitgesplitst naar geboortelanden
binnen de EU
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De internationalisering van het onderwijs zorgde ervoor dat er op de Hogeschool Zeel and
(HZ University of Applied Sciences) steeds meer buitenlandse studenten gingen studeren.
Deels zijn deze afkomstig geweest uit lidstaten van de EU. Het CBS verwacht dat deze toename de komende jaren nog door zal zetten.

Van en naar België
In de statistieken van de emigratie en immigratie (naar gemeente en provincie) worden Belgen niet
apart onderscheiden. Ten behoeve van deze studie is deze geraamd. De ontwikkeling van het aantal in België geboren personen is per jaar per gemeente bekend. De ontw ikkeling van dit aantal in
een bepaald jaar kan worden beschouwd als migratiesaldo. Uit landelijke CBS -cijfers blijkt dat jaarlijks 3,6% van de in Nederland woonachtige Belgen terugkeert naar eigen land. Aan de hand van
dit kengetal is in de meeste gemeenten de omvang van de emigratie bepaald. Via het migratiesaldo
is vervolgens de immigratie berekend. In de grensgemeenten blijken de woningmarkten aan beide
kanten van de grens meer verweven. Uit lokale cijfers blijkt dat het terugkeerpercentage voor Belgen in Hulst de afgelopen jaren op 5% heeft gelegen. In de grensgemeenten is dus zowel de emigratie als de immigratie omvangrijker (in Hulst is uitgegaan van een terugkeerpercentage van 5% in
Terneuzen en Sluis van 4,2%, bij de overige gemeenten en (landelijke) percentage van 3,6%).

De toename van het aantal Belgen dat aan deze kant van de grens kwam wonen had andere,
meer lokale invloeden. In de stedelijke gebieden aan de andere kant van de grens – Gent en
met name Antwerpen - is de woningmarkt gespannen. Aan de Nederlandse kant van de
grens konden gezinnen voor dezelfde woonlasten meer woonkwaliteit krijgen. Dat heeft ervoor gezorgd dat steeds meer Belgen over de grens kwamen wonen. In de landelijke aantallen zijn Belgen een relatief kleine groep. Dat maakt dat het CBS geen uitspraken doet over
het toekomstige verloop van deze wonen-gerelateerde migratie. In 2012 is de sterke toename van het aantal immigranten uit België ten einde gekomen. Sindsdien is er sprake van
een gematigde toename, waarvan RIGO verwacht dat deze de komende vijf jaar nog door zal
zetten (daarna neemt de beroepsbevolking in de gewesten aan de andere kant van de grens
af, dus wordt de kans op immigratie kleiner).
De gematigde toename van het aantal Nederlanders dat de afgelopen jaren ter ugkeerde
naar het vaderland heeft verschillende kanten. Deels zal het – in de grensgemeenten - gaan
om woonmigratie, zoals bij de Belgen. Voor een ander deel wordt deze migratiestroom historisch bepaald. Als Nederlanders het land verlaten keren velen na ee n aantal jaren weer
terug (afhankelijk van de reden van emigratie gaat het om tussen de 1 en 10 jaar). De immigratie kan dus deels worden verklaard door de emigratie in het verleden. Op basis van dit
soort patronen voorspelt het CBS de immigratie van Nederlanders (terugkeer) in de toekomst. In deze studie is aangesloten op deze trend.
Immigratie van buiten de EU
De groep die van buiten de EU in Zeeland is komen wonen is opgesplitst in twee groepen:
(a) de overige landen in Europa en (b) de landen buiten Europa. De instroom vanuit de overige Europese landen is tamelijk constant (Turken zijn binnen deze stroom de grootste
groep). Het patroon van de immigratie uit de rest van de wereld is grillig. Daarbij speelt de
asielmigratie een belangrijke rol, deze is verantwoordelijk geweest voor de piek in de afgelopen jaren. Ook andere stromen kunnen pieken en dalen vertonen en het is onmogelijk om
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deze correct te voorspellen. Het CBS houdt de instroom van de afgelopen vijf jaar om deze
reden naar de toekomst toe constant. In deze studie volgen we deze lijn. Dit met de kanttekening dat bijvoorbeeld een oplaaiend conflict in het Midden -Oosten of het sneuvelen van
de Turkije deal ervoor kan zorgen dat de aantallen flink hoger uitvallen. Andersom geldt dat
als er in deze regio en Noord-Afrika vrede en economische groei wordt bereikt, de aantallen
op termijn flink lager kunnen uitvallen.
Emigratie
Het CBS berekent de immigratie van Nederlanders op basis van kennis over de gemiddelde
duur van het verblijf buiten de landsgrenzen. Op soortgelijke wijze wordt emigratie vanuit
ons land berekend. Afhankelijk van de achtergrond, de redenen om in Nederland te komen
wonen en de ervaringscijfers over de gemiddelde duur van het verblijf wordt berekend wat
de kans is dat men ons land weer verlaat. De landelijke trend die hieruit naar voren komt is
toegepast op de uitstroom in Zeeland gedurende de afgelopen jaren.
Zoals gezegd doet het CBS geen uitspraken over de woonmigratie van en naar België (en
Duitsland). In deze studie wordt ervan uitgegaan dat het aantal personen dat terugkeert
naar België in aantal gelijk blijft. Per saldo betekent dit er relatief meer Belgen dan in het
verleden voor langere tijd aan de gemeenten in Zeeland worden gebonden. Hierbij geldt als
belangrijke kanttekening dat onbekend is hoe de woningmarkt in België zich gaat ontwikkelen: komen daar meer aantrekkelijke opties beschikbaar dan kan de terugkeer op een gelijk
percentage blijven liggen of zelfs gaan toenemen.
figuur 2-3 De emigratie vanuit Zeeland naar geboorteland
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Lokale ontwikkelingen en aannamen
Van top down naar bottom up
In de Primos-prognose en de Pearlprognose worden de landelijke absolute aantallen verdeeld over het land. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de optelsom van gemeentelijke aantallen altijd leidt tot het landelijke totaal van inwoners en huishoudens. Bij deze verdeling
wordt beperkt rekening gehouden met verschillen in de samenstelling van de stromen op
gemeentelijk niveau. Voor veel toepassingen is dat ook niet noodzakelijk. In de nieuwe provinciale prognose wil de provincie wél recht doen aan deze variatie. De gedachte is daarmee
om de aannamen van een betere onderbouwing te voorzien én te zorgen voor een grotere
herkenning van de aantallen binnen de gemeenten. In de nieuwe prognose zijn dan ook niet
landelijke totalen vertaald naar gemeentelijk niveau. In plaats daarvan zijn de lokale gemeentelijke aantallen als basis genomen en zijn deze trendmatig doorgetrokken naar de toekomst.
Lokaal specifieke data en landelijke trends
In het vervolg van dit hoofdstuk worden de aannamen voor de verschillende gemeenten in
de provincie besproken. Hierbij worden de ontwikkelingen in de afgelopen jaren inzichtelijk
gemaakt en vervolgens worden de verwachtingen voor de toekomst aangegeven. Bij deze
laatste zijn de door het CBS verwachte landelijke ontwikkelingen als basis genomen. In onderstaand kader staat een voorbeeld van de berekeningswijze weergegeven. Door te werken
met vijfjaargemiddelden wordt voorkomen dat incidentele gebeurtenissen naar de toekomst
toe worden doorgetrokken.

Lokaal specifieke data en landelijke trends
Stel er zijn in een gemeente over de periode 2012-2017 gemiddeld per jaar 20 mensen komen wonen van buiten Europa [C]. In Nederland als totaal kwamen er over dezelfde periode gemiddeld
81.000 mensen van buiten Europa wonen [B]. Voor 2020 is het de verwacht ing van het CBS dat dit
aantal daalt tot 78.000 [A]. De verwachte instroom in de betreffende gemeente in 2020 [D] wordt
dan bepaald door de volgende formule: D = C * (A / B). Dat betekent dat de instroom van buiten
Europa in 2020 voor deze gemeente uitkomt op 19 personen.
Voor de groep Belgen (en Duitsers) geldt dat de instroom gedurende de afgelopen jaren is toegenomen. Vandaar dat bij deze stroom niet de gemiddelde instroom van 2012 -2017 als basis is genomen, maar het gemiddelde over de afgelopen drie jaar (2015-2017). Daarnaast geldt dat het de intentie is deze groepen vaker aan de regio te binden. Vandaar dat de emigratie van deze groep in
absolute zin constant is gehouden aan het huidige niveau.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat er zich in de toekomst geen nieuwe (verwachte of onverwachte) gebeurtenissen kunnen voordoen. Dit zal met zekerheid wel gebeuren, maar we weten niet exact wanneer en waar. Op hogere schaalniveaus worden onzekerheden uitgemiddeld (in de ene gemeente gebeurt iets dat extra groei veroorzaakt, in de andere gemeente is
de groei wat minder). Op lagere schaalniveaus is dat veel minder het geval en kunnen bouwactiviteiten (sloop of nieuwbouw van woningen) en de economie (vestiging of sluiting van
een bedrijf) veel invloed hebben.
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Het saldo als resultante
Eindpunt van de analyses in deze studie zijn migratiesaldi per gemeente die kunnen worden
ingevoerd in het Primos-model van de provincie. Deze worden in het vervolg van dit hoofdstuk per gemeente gepresenteerd, waarbij ook is aangegeven hoe deze aangenomen saldi
zich verhouden tot het recente verleden. Meer specifieke input is in het Primos -model niet
mogelijk. Het is echter wel van belang te beseffen dat de saldi in werkelijkheid resultante
van vesting- en vertrekstromen (die qua samenstelling verschillen). In de gemeentelijke
praktijk gaat het er mede om de instroom goed te faciliteren en het gaat hier om beduidend
meer mensen dan het saldo doet vermoeden. Vandaar dat hieronder naast het saldo ook
het aantal immigranten/vestigers staat benoemd. Voor de structurele bevolkingsontwikkelingen is met name het saldo van belang, maar in de gemeentelijke beleidspraktijk is het
aantal vestigers (en het accommoderen daarvan) ook van groot belang. Omdat de aantallen
in het verleden flink fluctueerden zijn deze aantallen gepresenteerd met driejaarlijkse gemiddelden.
Borsele
Voor Borsele geldt dat er sinds 2010 ongeveer 80 personen per jaar vanuit het buitenland
zich vestigden. Een gelijk aantal vertrok vanuit Borsele naar het buitenland, waardoor het
migratiesaldo rond de nul lag. Er wordt ervan uit gegaan dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn.
figuur 3-1 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Borsele
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figuur 3-2 De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente
Borsele
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Goes
Het AZC in Goes heeft ervoor gezorgd dat rond 2012 er gemiddeld per jaar 500 personen uit
het buitenland zich vestigden. Inmiddels is dit aantal gedaald tot onder de 300. Voor de toekomst verwacht dat het aantal weer wat toeneemt tot boven de 300. Dat zal overigens alleen gebeuren als Goes een bovengemiddelde bijdrage blijft leveren aan de opvang van
vluchtelingen van buiten de Europa. De gedane impliceert een positief migratiesaldo van ongeveer 150 personen per jaar, indien men minder bijdraagt aan de opvang van vluchtelingen
kan dit aandeel dalen tot beneden de 100.
figuur 3-3 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Goes
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figuur 3-4 De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente
Goes
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Hulst
De immigratie wordt in gemeente Hulst gedomineerd door de Belgen en in mindere mate de
Nederlanders die terugkeren. Door de toenemende instroom van deze groepen is het buitenlands migratiesaldo toegenomen van rond de nul in 2008/09 naar een structureel positief saldo in de afgelopen jaren. In 2015 was er een kleine dip, maar gemiddeld genomen
komt het saldo uit boven de 130. Aangenomen wordt dat dit ook in de toekomst het geval
zal zijn.
figuur 3-5 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Hulst
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figuur 3-6 De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente
Hulst
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Kapelle
Sinds 2011 is de immigratie in Kapelle structureel toegenomen tot rond de 70 personen per
jaar in de afgelopen jaren. De emigratie is ongeveer gelijk gebleven, waardoor het migratiesaldo sinds 2013 positief is. Naar de toekomst toe wordt verwacht dat dit p ositieve saldo
van iets meer dan 20 personen per jaar zal aanhouden.
figuur 3-7 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Kapelle
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figuur 3-8 De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente Kapelle

Middelburg (Z.)
De immigratie in Middelburg heeft het afgelopen decennium flink gefluctueerd. Dit vooral
waar het gaat om de immigratie van personen van buiten Europa. Het AZC speelt hierbij ongetwijfeld een rol van betekenis. Rond 2009 werd een jaargemiddelde van ruim 600 immigranten gehaald, in 2013 was dit aantal gedaald tot beneden de 300. De afgelopen jaren is
het aantal weer toegenomen tot tegen de 500. Voor de komende jaren wordt op basis van
gedane aannamen verwacht dat het aantal immigranten rond de 450 zal liggen. Omdat er
gemiddeld per jaar rond de 300 personen naar het buitenland vertrekken, ligt het positieve
saldo de komende periode rond de 150.
figuur 3-9 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Middelburg
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figuur 3-10
Middelburg

De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente

Noord-Beveland
Het buitenlands migratiesaldo heeft de afgelopen jaren flink gefluctueerd. Dit niet alleen
vanwege de veranderde immigratie, maar ook vanwege de emigratie: In 2013 vertrokken er
minder dan 20 personen naar het buitenland, in 2017 waren dat er rond de 70. Naar de toekomst toe wordt uitgegaan van een positief saldo van 16 personen.
figuur 3-11 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Noord-Beveland
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figuur 3-12 De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente
Noord-Beveland

Reimerswaal
Het afgelopen decennium is het aantal immigranten vanuit EU -landen dat zich vestigt in Reimerswaal sterk toegenomen. Rond 2006 kwamen er nog een kleine 50 personen uit andere
EU-landen (exclusief België en Duitsland) in Reimerswaal wonen, in rond 2016 waren dit er
ruim 200. Een deel van hen vertrekt weer, waardoor voor de komende periode een positief
migratiesaldo van rond de 140 wordt verwacht.
figuur 3-13 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) i n de gemeente Reimerswaal
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figuur 3-14 De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente
Reimerswaal

Schouwen-Duiveland
In 2017 lag het buitenlands migratiesaldo in Schouwen -Duiveland op de nullijn. In 2016 was
er nog een positief saldo van ruim 60. Het migratiesaldo fluctueert dus in de tijd. Naar toekomst toe wordt uitgegaan van een migratiesaldo dat gemiddeld genomen rond de plus 40
ligt.
figuur 3-15 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Schouwen-Duivenland
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figuur 3-16 De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente
Schouwen-Duivenland

Sluis
Van 2006 tot 2012 is het aantal immigranten van Belgische afkomst dat zich in Sluis vestigt
sterk toegenomen. Het hoogtepunt werd bereikt rond 2012, daarna is het aantal licht afgenomen. Naar de toekomst toe wordt rekening gehouden met een instroom van ruim 250
personen per jaar. Daarmee zijn de Belgen in hoge mate verantwoordelijk voor het aangenomen positieve migratiesaldo van gemiddeld 100 personen per jaar.
figuur 3-17 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Sluis
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figuur 3-18
Sluis

De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente

Terneuzen
Het aantal immigranten dat in Terneuzen komt wonen neemt al jaren structureel toe. De afgelopen drie a vier jaar was de toename vooral te wijten aan de instroom van buiten de EU.
Het gaat vermoedelijk deels om vluchtelingen en deels om arbeidsmigranten. De v erwachting is dat deze piek tijdelijk zal zijn en dat de instroom naar de toekomst toe zal stabiliseren
op een iets lager niveau (het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar) . Dit levert voor Terneuzen in de toekomst een positief migratiesaldo van rond de 270 personen gemiddeld per jaar.
figuur 3-19 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Terneuzen
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figuur 3-20
Terneuzen

De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente

Tholen
Het buitenlands migratiesaldo in gemeente Tholen schommelt al jaren tussen de -8 (2017)
en +51 (2016). Naar de toekomst toe wordt verwacht dat er gemiddeld per jaar 100 personen zich vanuit het buitenland vestigen en dat er ongeveer 80 personen naar buitenland
vertrekken. In andere woorden: een positief migratiesaldo van rond de 20 personen per jaar.
figuur 3-21 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Tholen
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figuur 3-22
Tholen

De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente

Veere
Lichte schommelingen daargelaten is het beeld voor Veere al sinds 2010 tamelijk constant.
Er komen gemiddeld per jaar ruim 100 personen vanuit het buitenland in Veere wonen, er
vertrekken er rond de 70. Dat levert een positief saldo van ruim 30, waar van het de verwachting is dat dit saldo in de toekomst ongeveer gelijk zal blijven.
figuur 3-23 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Veere
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figuur 3-24
Veere

De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente

Vlissingen
Gemiddeld per jaar vestigden zich meer dan 600 personen vanuit het buitenland in Vlissingen. De vertrekstroom is echter ook omvangrijk, waardoor het migratiesaldo in 2014 bijvoorbeeld niet meer dan plus 35 bedroeg. De grote stromen hebben mede te maken met de
hogeschool: daar worden buitenlandse studenten aangetrokken, maar het merendeel vertrekt weer na de studie. Naar de toekomst toe wordt uitgegaan van een gemiddeld positief
saldo van rond de 150 personen.
figuur 3-25 Het aantal immigranten naar geboorteland (driejaarlijks gemiddelde) in de gemeente Vlissingen
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figuur 3-26
Vlissingen

De totale immigratie en emigratie en het buitenlands migratiesaldo in gemeente

Afsluitend
In de voorgaande hoofdstukken zijn de aannamen inzake de buitenlandse migratiesaldi voor
de nieuwe provinciale prognose onderbouwd. In figuur 4-1 staan de aannamen voor de eerste vijf jaar nog eens per gemeente samengevat. Hierbij gelden de volgende kanttekeningen:
 In de huidige beleidspraktijk gaat het in veel gemeenten om het faciliteren van de instroom. De bijbehorende aantallen zijn groter dan de sald i doen vermoeden. Ook geldt
dat de samenstelling van de stromen op lokaal niveau van belang zijn, afhankelijk van d e
leeftijd en het inkomen kunnen bijvoorbeeld verschillende woningen gevraagd zijn.
 In de prognose wordt uitgegaan van een gelijkmatige ontwikkeling, terwijl de werkelijke
ontwikkeling met pieken en dalen verloopt. Voor het prognosticeren van de structurele
ontwikkelingen is dit geen probleem, maar beseft moet worden dat het er in de gemeentelijke praktijk óók om gaat met de pieken en dalen om te gaan.
 Over een aantal jaar kan blijken dat het sterk positieve saldo in 2017 in Reimerswaal een
incident is geweest. In dat geval zal blijken dat de aannamen in de prognoses relatief positief zijn geweest. Omgekeerd zijn er mogelijk ook gemeenten waar de aannamen met
terugwerkende kracht te voorzichtig zijn gebleken. De aannamen zijn met bandbreedten
omgeven.
 Bovenstaande aandachtspunten zijn van groot, maar waar het gaat om de structurele ontwikkelingen ook van relatief belang. Dit relatieve belang blijkt als de migratiesaldi worden
gerelateerd aan het aantal inwoners (zie ook figuur 4-1). Jaarlijks heeft het migratiesaldo
een effect van niet meer 0,5% op het totaal aantal inwoners.
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figuur 4-1 De aangenomen gemiddeld jaarlijkse migratiesaldi over de periode 2018 t/m 2022 in
absolute aantallen en als aandeel van de bevolking per 1 -1-2017
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