
 
 
 

 

Aannames bevolkingsprognose 2010-2015 
 

 
 

1.  Het leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfer in de 
prognose is gebaseerd op het gemiddelde van de 

afgelopen 5 jaar in de gemeente Groningen. 

 

2. De sterftekans is gebaseerd op de gemiddelde 

leeftijdspecifieke sterftekansen van de afgelopen 5 
jaar in de gemeente Groningen. 

 

3. Het binnenlands migratiesaldo wordt  bepaald op 

basis van de ontwikkeling van de 
woonruimtevoorraad. 

 

4. Het buitenlands migratiesaldo wordt geschat aan 

de hand van de landelijke prognoses van het CBS 

(2008-2049). Het uitgangspunt hierbij is dat het 
aandeel van het landelijke saldo migratiesaldo 

(inclusief de ambtshalve/onbekende vestigingen en 

vertrek) dat de afgelopen 10 jaar in de gemeente 

Groningen terecht is gekomen naar de toekomst toe 

wordt doorgetrokken.  
Daarnaast wordt in verband met een extra verwachte 

instroom van buitenlandse studenten hierop een 

correctie toegepast.  

De correctie van het buitenlandsmigratiesaldo wordt 

gesteld op 400 tot 2014. Dit is gelijk aan de extra 
toevloed van studenten volgens de ambitie 

(gemiddeld 400 per jaar extra) en de gemiddelde 

instroom van buitenlandse studenten in de afgelopen 

5 jaren (400 meer per jaar). Na 2014 wordt de extra 

instroom afgebouwd tot 2015 naar 200 en daarna een 
afname van 10% per jaar. 

Dit betekent dus een extra toename van de 

buitenlandse immigratie in de leeftijden van 19-22 

jaar. Na ca 4 jaar (afstuderen) ontstaat een emigratie 

in de leeftijdsgroep van 23-26 jaar. 
Het programma kan niet de toedeling maken naar 

leeftijd. De extra in- en uitstroom wordt verdeeld over 

alle leeftijden, gebaseerd op de historie. Hierdoor 

vinden de mutaties voornamelijk in de jongere 

leeftijdsgroepen plaats. 
 

5. Bij de ontwikkeling van de woonruimtevoorraad 

wordt gebruik gemaakt van de woningbouwplanning 

van RO/EZ, en de sloopplannen van de 

woningbouwverenigingen en de gemiddelde toename 
van woningen (anders dan door nieuwbouw minus 

sloop) veelal woningsplitsing. 

 

 

De woonruimtevoorraad in de prognose bestaat uit de som                    

 van: 1e  het aantal woningen,  

                         2e  het aantal wooneenheden,  

                         3e  kamerverhuurpanden  
                         4e  eenheden in collectieve woongebouwen.  

 

6. In de prognose zijn de vestigingsfractie en vertrekkans 

gekoppeld aan historische 3-jaars gemiddelden in de 

gemeente. Deze zijn voor binnen- en buitenlandse migratie 
apart opgesteld. De leeftijdspecifieke vestigingsfractie geeft 

per geslacht aan welke leeftijdsverdeling vestigers in de 

gemeente hebben. De  leeftijdsspecifieke vertrekkans geeft per 

geslacht de kans dat iemand op een bepaalde leeftijd zal 
vertrekken.  

 

7. Met de factor voor inwoning kan een correctie worden 

doorgevoerd voor het aantal huishoudens vergeleken met het 

aantal woningen. Aangezien de woonruimte die voor de 
prognose gebruikt wordt, aangevuld wordt met 

wooneenheden en kamerbewoning zal de inwoningfractie 

dicht bij 1 liggen. Daarom is deze op 1 gesteld.  

 

8. De sexratio is voor de gemeente berekend op basis van de 
ontwikkelingen in de afgelopen 10 jaren. 

 

9. Per leeftijd worden headshiprates berekend. Dat is het 

aantal referentiepersonen van huishoudens gedeeld op het 

aantal personen. 

       Een referentiepersoon = de persoon die het huishouden 

 bestuurt of die de gang in het huishouden regelt. 

 

10. Basisscenario 
De aannames voor de woningbouw in het basisscenario zijn 

als volgt:  

    a.  De meerjarenplanningwoningbouw van de Dienst 
 RO/EZ. De taakstelling in de planning is niet hoger 

 dan 1.100 woningen.  

    b.  Een aanname van splitsing van woningen dat de 

 komende jaren stapsgewijs met 5% afneemt naar 0. 

    c.  De sloopcijfers van de woningbouwverenigingen 
 voor de komende 5 jaren. 

    d.  Ontwikkeling van de wooneenheden de komende 4 

 jaren 
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