Geen natuurlijke bevolkingsgroei in de
provincie Groningen
De toe- of afname van de bevolking wordt, naast ontwikkelingen als ontgroening, vergrijzing en
verhuisbewegingen, ook veroorzaakt door een natuurlijke bevolkingsontwikkeling. Dat is het verschil
tussen het aantal levend geborenen en het aantal overleden personen. In dit feitenblad worden de
belangrijkste cijfers en ontwikkelingen weergegeven zoals die zich de afgelopen jaren hebben
voorgedaan.

In het kort




In de provincie Groningen was de natuurlijke bevolkingsgroei tot en met 2011 nog positief;
vanaf 2012 is het aantal levend geborenen en sterftegevallen nagenoeg gelijk.
Alle krimpgemeenten hebben een negatieve natuurlijke aanwas. Met andere woorden, meer
mensen sterven dan dat er worden geboren.
Ook de gemeente Haren heeft al jaren een negatieve natuurlijke aanwas.

Geboorte en sterfte
Het aantal inwoners in de provincie Groningen groeit gestaag. In 2000 woonden er ruim 562 duizend
mensen in de provincie, in 2015 zijn dit er meer dan 580.000. Een toename van 21.296 inwoners,
oftewel 3,8%. Tot voor kort had ook de natuurlijke bevolkingsgroei invloed op deze groei. Tot en met
2011 was de natuurlijke bevolkingsgroei in de provincie namelijk nog positief: het aantal geboorten
was hoger dan het aantal sterfgevallen. Vanaf 2012 zien we echter dat het aantal sterftegevallen en
het aantal geboorten dichter bij elkaar komen te liggen en dat de groei nagenoeg nihil is. Door de
jaren is dan ook een duidelijk afnemende trend in de natuurlijke groei. Zo bedroeg de natuurlijke
aanwas in 2000 nog 1.052 personen, in 2005 waren dat 727 personen en in 2014 97 personen.
Figuur 1. Geboorte en sterfte in de provincie Groningen (2000-2014)
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Door de vergrijzende bevolking is de verwachting dat het aantal sterftegevallen steeds verder zal
toenemen. Tegelijk zal het aantal levend geborenen de komende jaren niet exponentieel toenemen.
Dat betekent dat de bevolking zal blijven krimpen als gevolg van de natuurlijke ontwikkeling. Dit zien
we al terug in een aantal afzonderlijke gemeenten in de provincie.

Negatieve natuurlijke bevolkingsgroei in de krimpgemeenten
Bekijken we de natuurlijke bevolkingsgroei per 1.000 inwoners, dan wordt het onderscheid tussen
krimpgemeenten en groeigemeenten nog eens bevestigd. Alle krimpgemeenten hadden in 2014 een
negatief geboorteoverschot, ofwel het aantal sterfgevallen ligt hoger dan het aantal geboortes.
Overigens was dit jaar in gemeente De Marne het aantal geboorten nagenoeg gelijk als het aantal
sterfgevallen. In afgelopen jaren was ook in deze gemeente een negatieve natuurlijke aanwas. Ook in
de krimpregio’s Eemsdelta en Oost Groningen zien we deze trend al meerdere jaren. Reden is dat dit
de regio’s zijn die het sterkst onderhevig zijn aan vergrijzing. De verwachting is dat het aantal
sterftegevallen in de komende jaren in deze gebieden verder zal toenemen.

Van de krimpgemeenten was Bellingwedde de gemeente met het meest negatieve bevolkingsgroei,
een afname van 5% per 1000 inwoners. Ook in 2012 en 2013 was dit het geval. Delfzijl en Oldambt
volgen met een afname van 4%. Wat opvalt is dat Haren, een van de niet-krimp gemeenten, een
vergelijkbare natuurlijke bevolkingsafname laat zien. Ook in eerdere jaren was de afname in de
gemeente Haren hoog.

Gemeente Groningen, gevolgd door Bedum, Slochteren, Leek, Grootegast en Zuidhorn hadden in
2014 een positieve natuurlijke bevolkingsgroei. Ofwel meer levend geborenen dan sterfte gevallen.
Onderstaande figuur geeft het aantal geboorten en sterftegevallen per 1000 inwoners apart weer.
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