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Groningse groei remt beetje af
RICHOLD BRANDSMA

GRONINGEN De stad Groningen telt
over twintig jaar 227.000 inwoners. Dat zijn er minder dan eerder
werd voorspeld.

Dat zegt de gemeentelijke afdeling
Onderzoek & Statistiek (O&S). De
prognose is bijgesteld op basis van
een lager binnenlands en buitenlands migratiesaldo.
Ook de natuurlijke groei van de
bevolking valt vanaf 2020 lager uit

dan eerder was voorspeld.
O&S houdt overigens nadrukkelijk slagen om de arm bij de prognose: ‘bevolkingsprognoses zijn met
onzekerheden omgeven’. Bij de toekomstverwachting is ook de gemeentelijke herindeling buiten beschouwing gelaten. Mocht die herindeling doorgaan op de manier zoals
de provincie die voor ogen heeft,
dan groeit de gemeente Groningen
hoe dan ook fors (Ten Boer heeft ongeveer 7000 inwoners, Haren telt
bijna 20.000 zielen).

Sterkste groei
dankzij Meerstad
in het noordoosten
van de stad
Tot 2011 werden er in Groningen
jaarlijks meer kinderen geboren dan
er mensen overleden. Daarna is er
volgens O&S sprake van een dalende
trend. De verwachting is dat die

trend zich doorzet de komende jaren. Dat wordt vooral veroorzaakt
doordat er meer mensen overlijden
dan er mensen geboren worden.
O&S voorziet in Groningen de
sterkste groei in het noordoosten
van de stad. Die groei wordt vooral
veroorzaakt door Meerstad. Volgens
de voorspelling komen er daar de
komende decennia bijna 7500 Stadjers bij.
In 2015 groeide het aantal inwoners van Groningen met 620, op 1 januari van dit jaar waren er 200.891

Stadjers. Die groei is minder sterk
dan een jaar eerder. In 2014 nam de
bevolking toe met 2000 mensen. De
daling wordt onder andere veroorzaakt doordat er vorig jaar meer
mensen de stad verlieten dan er bijkwamen: 19.532 nieuwelingen tegenover 19.639 vertrekkers.
In 2015 werden er in de stad 2038
kinderen geboren. In hetzelfde jaar
overleden 1329 Groningers, 80 procent van hen was ouder dan 65 jaar.
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