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Trendbreuk: meer
Stadjers vertrokken
ANITA PEPPING

meer mensen uit de stad Groningen dan zich er vestigden. Voorgaande jaren steeg het aantal
nieuwkomers juist.

‘Vorig jaar had
Groningen een
vertrekoverschot
van 45 mensen’

Een opmerkelijke omslag noemt onderzoeker Hans Elshof van het Sociaal Planbureau Groningen de jongste verhuiscijfers. Voor het eerst in
tien jaar is de uitstroom groter dan
het aantal nieuwkomers in de stad,
zo blijkt uit onderzoek dat hij deed
voor de provincie. Toch blijft het
aantal inwoners licht groeien, maar
dat komt omdat er nog altijd meer
geboortes zijn dan sterfgevallen,
verduidelijkt Marcel Daalman van
Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen. Het geboorteoverschot is ruim 600.
In 2014 was er een vestigingsoverschot van 1338 personen; er vertrokken er 18.420 en er kwamen 19.758
mensen bij. Vorig jaar sloeg het om;
18.890 personen vertrokken en

18.845 vestigden zich in de stad.
Elshof: ,,Van een vestigingsoverschot van 1338 in 2014 is het vorig
jaar omgeslagen naar een vertrekoverschot van 45 mensen.’’
Het is veel te vroeg voor verregaande conclusies, aldus Elshof, die
voor zijn onderzoek cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek
gebruikte. ,,Maar het is wel een flinke trendbreuk. Of er een werkelijke
omslag gaat plaatsvinden, weten we
pas over een aantal jaren. Dan zullen
we zien of het vertrek-overschot
structureel is.’’
Het wonen in steden was de afgelopen jaren fors in trek. Vooral jonge
gezinnen kozen voor het stadse leven. Welke groepen de stad verlaten,
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moet vervolgonderzoek uitwijzen.
Elshof: ,,Door de crisis bleven de
mensen voorgaande jaren meer in
de stad hangen. Nu de huizenmarkt
weer aantrekt en er daarmee weer
meer zekerheid komt, wordt blijkbaar vaker voor de buitengebieden
gekozen. Een belangrijk punt daarbij
is ook dat de huizenprijzen in de
stad hard stijgen en daarmee voor
bepaalde mensen te hoog zijn geworden.’’
Groningen is nog altijd een van de
jongste steden van Nederland. De
studentenpopulatie is groot in deze
stad. ,,Dat is nog niet onderzocht,
maar ik zou me kunnen voorstellen
dat de studenten eerder een baan in
het Westen vinden nu de arbeidsmarkt aantrekt. Maar ook dat is een
onderwerp voor verder onderzoek’’,
aldus Elshof. Net als de vraag welke
invloed de terugloop van studenten
naar de onderwijsinstellingen gaat
hebben. De gemeente Groningen
telde vorig jaar op 1 januari 200.459
inwoners en is daarmee de zevende
stad van Nederland.

