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Driekwart Friese gemeenten
ziet inwonertal krimpen
WILLEM BOSMA

Met een totaal van 646.052 was
Friesland begin deze maand gezakt
naar het niveau van najaar 2009. De
krimp van 2015 (december 2014 tot
en met november 2015) is vergelijk-
baar met die van 2012 (-455) en 2013
(-700). Vorig jaar kreeg Friesland er
nog ruim 200 inwoners bij.

Relatief de grootste daling deed
zich dit jaar voor op Vlieland (-2,4
procent). Ook het Bildt (-1,3 procent)
en Schiermonnikoog (-1,1 procent)
lieten een flinke veer. De grootste be-
volkingsgroei kenden Terschelling
(0,9 procent) en Heerenveen (0,3
procent).

De bevolkingskrimp in Friesland
wordt vooral veroorzaakt door het
negatieve verhuizingssaldo dat al
ruim dertig jaar onafgebroken be-
staat. Dit jaar vertrokken 1336 men-
sen meer naar de rest van het land
dan er omgekeerd in Friesland neer-
streken. Het verlies door verhuizin-
gen was wel wat kleiner dan in de
voorgaande vijf jaar.

Voor het eerst in het bestaan van
de bevolkingsregisters zijn er meer
mensen overleden dan er levend
werden geboren. De 6012 geboorten
van dit jaar zijn een laagterecord, ter-
wijl de som van de sterfgevallen
(6127) een nieuw maximum zijn.

De natuurlijke afkalving en het
verhuisverlies konden door immi-

LEEUWARDEN Het inwonertal van 18
van de 24 Friese gemeenten is de af-
gelopen twaalf maanden gedaald.
De provincie verloor 544 zielen.

gratie niet worden goedgemaakt. Te-
genover ruim 2600 emigranten
stonden dit jaar een kleine 3600 im-
migranten. Dit resulteerde in een
migratie-aanwas van 0,14 procent,
veruit de kleinste van alle provin-
cies.

Nationaal gezien zorgde buiten-
landse migratie voor de grootste be-
volkingsgroei sinds 2010. Er kwa-
men per saldo 54.007 migranten bij
en 22.000 inwoners dankzij een ge-
boorteoverschot. Op de jongste be-
volkingscijfers is de vluchtelingen-
stroom van de afgelopen maanden
nog nauwelijks van invloed. Asie-
laanvragers tellen pas mee als ze in

een asielzoekerscentrum zijn ge-
plaatst, in afwachting van een be-
sluit over toelating.

Op grond van ervaringen in de ja-
ren negentig mag worden verwacht
dat het Friese inwonertal volgend
jaar weer gaat toenemen. Nieuwe
azc’s in Balk, Sneek, Dokkum en Hee-
renveen staan garant voor vele hon-
derden immigranten. Uiteindelijk
zal een fors deel van deze mensen de
provincie ook weer verlaten. Een
deel verdwijnt door afwijzing van
het asielverzoek uit de boeken, maar
een grotere groep zal verkassen naar
provincies met de grootste kans op
een baan.

Loop der bevolking
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Terschelling
4.888 (+46)

Ameland
3.606 (-4)

Leeuwarden
108.015
(+115)

Smallingerland
55.535 (-106)

Heerenveen
50.250 (+159)

Tytsjerksteradiel
31.999 (+40)

Opsterland
29.831 (-17)

Weststellingwerf
25.529 (-8)

Het Bildt
10.483 (-139)

Súdwest-Fryslân
83.989 (-131)

De Fryske Marren
51.292 (+12)

Achtkarspelen
28.012 (+24)

Ooststellingwerf
25.577 (-70)

Dantumadiel
19.001 (-44)

Harlingen
15.799 (-1)

Menameradiel
13.539 (-98)

Kollumerland c.a.
12.806 (-22)

Littenseradiel
10.834 (-61)

Vlieland
1.086 (-27)

Dongeradeel
23.920 (-65)

Franekeradeel
20.274 (-71)

Leeuwarderadeel
10.183 (-39)

Ferwerderadiel
8.692 (-27)

Schiermonnikoog
912 (-10)

Groei > 0,5%
Groei 0 - 0,5%
Krimp 0 - 0,5%
Krimp > 0,5%

Friesland 646.052 (-544)

(+/-) = groei/krimp t.o.v.
1 december 2014


