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Bevolkingsgroei neemt sterk af 
In de eerste helft van 2012 is de nationale bevolkingsgroei vrijwel gehalveerd ten opzichte van de eerste 
helft van 2011: +14.000 ten opzichte van +29.000 inwoners. De belangrijkste oorzaken daarvoor zijn de 
toegenomen emigratie (+ 6.400) en sterfte (+ 4.300).  Het aantal geboorten nam af met 1.800 en de 
immigratie daalde met 1.600 personen. 
 
Ook in Zuid-Holland halveerde de bevolkingsgroei. Het buitenlandse migratiesaldo daalde van +3.000 in 
de eerste 6 maanden van 2011 naar bijna 0. De natuurlijke aanwas nam af met 1.200 personen en ook 
het binnenlandse migratiesaldo daalde, naar -700. Aan een periode met sterkte bevolkingsgroei lijkt 
hiermee een einde gekomen.  
 
Figuur 1 

Bevolkingsontwikkeling in Zuid-Holland in het eerste halfjaar van 
2007-2012 (CBS)
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Het lagere buitenlandse migratiesaldo en het lagere aantal geboorten kunnen voor een deel verklaard 
worden door de economisch mindere tijden. Over de stijging van het aantal overledenen zegt het CBS: 
 

Voor het eerst sinds jaren stijgt het aantal sterfgevallen aanzienlijk. Ondanks de toename van het 
aantal ouderen in het afgelopen decennium was het aantal sterfgevallen tot dit jaar vrij stabiel. De 
opmerkelijke stijging vond vooral plaats bij mannen boven de 80 en bij vrouwen boven de 90 jaar. 
De toename van de sterfte op hoge leeftijden komt mede door de strenge kou in februari 2012 en 
in mindere mate door griep. 
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Sterkste groei in Den Haag, grootste afname in Rotterdam 
De afname van het aantal geboorten en de toegenomen sterfte treedt in alle delen van het land op.  
Het lagere buitenlandse migratiesaldo komt echter vooral voor rekening van een aantal de grote(re) 
steden. Amsterdam kende in de eerste 6 maanden van 2011 nog de grootste bevolkingsgroei van alle 
gemeenten (+4.700) maar dat cijfer daalde in 2012 sterk (+1.900). Den Haag nam in 2012 de eerste 
positie over. De bevolkingsgroei daalde er van 2.800 naar 2.200. In Utrecht kwam de bevolkingsgroei in 
2012 zelfs hoger uit dan in 2011 (1.600 t.o.v. 1.500). De grootste daling trad op in Rotterdam. In de eerste 
helft van 2011 realiseerde deze gemeente nog een bevolkingsgroei van +2.000 (3e van Nederland), in het 
afgelopen halfjaar trad er de grootste bevolkingsdaling op van alle gemeenten: -1.100.  
 
Figuur 2 

Bevolkingsgroei 4 grote steden 1e helft 2012 (CBS)
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Opmerkelijk is dat van de vier grote steden alleen Den Haag in het afgelopen halfjaar een positief 
buitenlands migratiesaldo heeft geregistreerd. Dat was in 2011 nog heel anders. 
Naast Den Haag bereikte in Zuid-Holland alleen Lansingerland de top-10 van (absolute) groeigemeenten 
in de eerste helft van 2012 (5e met +716 inwoners). In de top-10 van "krimpgemeenten" staan, naast 
Rotterdam, nog 2 Zuid-Hollandse gemeenten: Delft (4e met -380 inwoners) en Dordrecht (8e met -273 
inwoners). 
 
Wat betreft procentuele groei bezetten twee Waddeneilanden de hoogste posities: Vlieland (1e met  
3,35 %) en Schiermonnikoog (2e met 2,04 %). In Zuid-Holland maken Lansingerland (4e met 1,30 %), 
Brielle (5e met 1,21 %) en Hendrik-Ido-Ambacht (8e met 1,12 %) deel uit van de nationale top-10.  
Bij de krimpgemeenten in 2012 voert Laren (NH) de ranglijst aan met -3,08 % groei, gevolgd door 
Bellingwedde (Gr., -1,72 %) en Schinnen (Lb, -1,70 %). In Zuid-Holland valt alleen Lisse in deze top-10 
(10e met -0,57 %). 
 
 
Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met Ewoud Smit, tel. 070-4417441, mail: 
e.smit@pzh.nl 


