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In 2020 heeft de Provincie Noord-Brabant haar bevolkings- 
en woningbehoefteprognose geactualiseerd. Op deze 
website presenteren we aan de hand van 10 thema’s de 
belangrijkste resultaten. Bij elk thema treft u – in ‘woord, 
beeld en getal’ – de nodige informatie aan. Ook kunt u 
tal van prognose-uitkomsten downloaden.  
 
Om goed zicht te houden op de demografische 
ontwikkelingen actualiseert de provincie regelmatig haar 
prognoses, gemiddeld eens in de drie jaar. Zo bestaat 
steeds een actueel beeld van veranderingen in omvang 
en samenstelling van de Brabantse bevolking, evenals 
van de effecten hiervan op ‘het wonen’.

De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant
Actualisering 2020
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Vergeleken met de vorige prognose ligt de groei van de 
Brabantse bevolking duidelijk hoger. Dit hangt vooral 
samen met hogere binnenlandse en (vooral) buitenlandse 
migratiesaldi. 
De woningvoorraad bereikt eveneens een grotere omvang. 
Naast de hogere bevolkingsgroei speelt hierbij – onder 
invloed van de vergrijzing en individualisering – ook de 
sterke huishoudensgroei een rol.

1. Prognoses vergeleken
De bevolkingsgroei in Brabant ligt hoger vergeleken 
met eerdere ramingen

bijna 3 miljoen 
mensen in 2050

205020201990

De bevolkingsgroei in Brabant ligt hoger vergeleken met eerdere 
ramingen

prognose 2020

prognose 2017
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Hogere bevolkingsgroei, vergeleken met de vorige 
prognose

Volgens de nieuwe provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose neemt het 
inwonertal van Noord-Brabant toe van ruim 2.563.000 in 2020 tot bijna 
2.842.000 mensen in 2050. Dit betekent dat de Brabantse bevolking de komende 
30 jaar naar verwachting nog met bijna 280.000 personen zal groeien. 
Vergeleken met de vorige provinciale prognose uit 20171 ligt de bevolkingsgroei 
beduidend hoger, zal een hoger ‘bevolkingsmaximum’ worden bereikt en komt het 
omslagpunt van groei naar krimp naar verwachting buiten de prognoseperiode (na 
2050) te liggen (figuur 1.1). Anno 2050 telt onze provincie 200.000 inwoners meer 
dan in de prognose uit 2017 werd verwacht. Het verschil tussen beide prognoses 
wordt vrijwel volledig verklaard door de naar boven toe bijgestelde binnenlandse 
en (vooral) buitenlandse migratiesaldi.

Meer woningen nodig

De woningvoorraad2 bereikt eveneens een grotere omvang in vergelijking met de 
vorige prognose (figuur 1.2). De hogere bevolkingsgroei speelt hierbij uiteraard een 
rol. Samen met de vergrijzing en de individualisering leidt dit tot een sterke groei 
van het aantal huishoudens (en dus woningen). Verwacht wordt dat er in Brabant 
anno 2050 ca. 1.360.000 woningen nodig zijn om in de woningbehoefte te 
kunnen voorzien, bijna 100.000 woningen meer dan de ramingen uit 2017.3 Dat 
betekent een toename van een kleine 220.000 woningen ten opzichte van de ruim 
1.140.000 die er aan het begin van 2020 in onze provincie staan. De 
woningvoorraad blijft tot aan het einde van de prognoseperiode groeien, al vlakt 
de groei in de loop van de prognoseperiode wel (sterk) af. Al met al wacht Brabant 
de komende tijd nog een flinke woningbouwopgave, met een accent op de 
eerstkomende jaren. Tot 2035 zal de woningvoorraad nog met bijna 160.000 
woningen moeten toenemen, waarvan 120.000 in de eerstkomende 10 jaar. Dit 
betekent dat er tot 2030 jaarlijks zo’n 12.000 woningen (netto4) aan de voorraad 
zullen moeten worden toegevoegd. Dit om de verwachte groei van het aantal 
huishoudens op te kunnen vangen en bestaande woningtekorten terug te dringen.

Figuur 1.1
Bevolkingsomvang Noord-Brabant, 1980-2050

Figuur 1.2
Woningvoorraad Noord-Brabant, 1980-2050

1. Prognoses vergeleken
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Prognosemodel

Voor een actueel beeld van toekomstige bevolkingsontwikkelingen, veranderingen 
in de leeftijds- en huishoudenssamenstelling en de hiermee samenhangende 
woningbehoefte wordt de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose 
– overeenkomstig de Interim omgevingsverordening5 – regelmatig geactualiseerd. 
Zo kan steeds tijdig worden ingespeeld op nieuwe trends en ontwikkelingen, die 
van invloed zijn op de omvang en samenstelling van de bevolking en kunnen de 
kwantitatieve en kwalitatieve effecten hiervan op de woningmarkt worden 
aangegeven.

Evenals eerdere provinciale prognoses wordt de actualisering van de bevolkings- 
en woningbehoefteprognose uitgevoerd met het IPB-Primos-model.6 In dit prognose-
model vormen de gemeentelijke bevolking en de specifieke kenmerken van die 
bevolking de basis voor de vooruitberekeningen. Het model rekent met de 
gemeente als basiseenheid (‘bottom-up-benadering’).

Een ander belangrijk kenmerk van het IPB-Primosmodel is de sterke koppeling met 
toekomstige, nationale ontwikkelingen, die het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) verwacht. Aangesloten is op de meest recente nationale bevolkings- en 
huishoudensprognoses van het CBS.7 Zo zijn bijvoorbeeld voor de vruchtbaar-
heids-, sterfte- en buitenlandse migratieontwikkelingen de parameters afgeleid 
van de CBS-prognoses.

Wat de buitenlandse migratie betreft is hierbij wel een inschatting gemaakt van de 
‘corona-effecten’. Op basis van de feitelijke bevolkingsontwikkelingen in de eerste 
helft van 2020,8 die een sterke afname van de buitenlandse migratiesaldi laten 

1. Prognoses vergeleken

zien, is verondersteld dat het buitenlands saldo in Brabant dit jaar (beduidend) 
lager zal komen te liggen, vergeleken met de (hoge) niveaus van de laatste jaren, 
maar de eerstkomende jaren wel weer zullen oplopen richting de saldi, zoals af 
te leiden uit de meest recente prognose van CBS.9 

Dat ‘corona’ ook sterk van invloed is op de sterftecijfers, is in de maanden 
maart en april van 2020 wel duidelijk geworden. Het is echter bekend, dat 
na een periode met hogere sterfte – ook wel oversterfte genoemd – vaak 
een periode met lagere sterfte (ondersterfte) volgt.10 Om deze reden zijn 
de in de provinciale prognose gebruikte sterfteparameters (afgeleid van de 
CBS-prognose) niet aangepast.

Wat de huishoudensontwikkelingen in de provinciale bevolkings- en woning-
behoefteprognose betreft, is ook gebruik gemaakt van parameterwaarden uit 
het Primos-model.11 En naast trendmatige ontwikkelingen zijn ook beleidsmatige 
aspecten in de prognose verwerkt, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de 
ruimtelijke verdeling van de binnen- en buitenlandse migratiesaldi. Uiteraard 
wordt bij dit alles, zowel voor de analyseperiode (de afgelopen jaren) als voor 
de prognoseperiode (2020-2050), rekening gehouden met regionale en 
gemeentespecifieke verschillen.

Gebruikmakend van (de meest) recente trends en ontwikkelingen en tal van actuele 
inzichten wordt met de bevolkings- en woningbehoefteprognose getracht een 
beeld te schetsen van de meest waarschijnlijke toekomst. Prognoses zijn – vooral 
ook voor de lange(re) termijn – van bijzondere waarde, juist ook om belangrijke 
nieuwe trends en te verwachten ontwikkelingen te kunnen duiden. Hierbij gaat het 
veeleer om de richting van die ontwikkelingen dan om de precieze omvang ervan. 
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Rond bevolkings- en woningbehoefteprognoses bestaan immers de nodige 
onzekerheids marges. Zo hangen demografische ontwikkelingen nauw samen 
met tal van (veranderende, vaak nog onzekere) maatschappelijke, sociale en 
economische ontwikkelingen.12 Veel van de ontwikkelingen spelen op nationaal 
en (sub)regionaal niveau, maar hebben vaak ook een internationale dimensie 
(denk bijvoorbeeld aan de asiel- en arbeidsmigratie). En met soms sterk 
verschillende (bevolkings)uitkomsten, al naar gelang het gekozen scenario.13 

Veelal worden de onzekerheidsmarges groter naarmate de prognosejaren 
verder weg liggen in de tijd, al laten recente ontwikkelingen rond de financieel-
economische crisis en de coronapandemie zien dat (een grote mate van) 
onzekerheid zich ook op de korte(re) termijn kan manifesteren.

Daarnaast speelt ook het schaalniveau een belangrijke rol, waarbij geldt 
dat de marges groter worden bij een kleinere geografische schaal. Zo zijn de 
onzekerheden doorgaans groter bij prognoses op gemeentelijk schaalniveau, 
dan bij prognoses op (sub)regionaal of provinciaal niveau. Om die reden is ervoor 
gekozen, de prognoseperiode op het gemeentelijke schaalniveau grotendeels te 
beperken tot 2040, waarbij – zoals gezegd – met name op de wat langere termijn 
(richting 2030/2040) het indicatieve karakter (sterk) toeneemt. Op provinciaal en 
(sub)regionaal schaalniveau,14 maar bijvoorbeeld ook voor de (gezamenlijke) grote 
steden (B5)15 en de middelgrote steden (M7)16 zijn op deze website ook indicaties 
terug te vinden van de bevolkings- en woningbehoefte-ontwikkelingen tot 2050.

1. Prognoses vergeleken
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Noten:

1  De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant – actualisering 2017. Gedeputeerde Staten 

van Noord-Brabant, oktober 2017.

2  Bij de actualisering van de bevolkings- en woningbehoefteprognose is gebruik gemaakt van de 

(feitelijke) woningvoorraadgegevens, die op basis van de BAG (de ‘basisregistratie adressen en 

gebouwen’) door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden gepubliceerd. Omwille van de 

vergelijkbaarheid in de tijd zijn de woningvoorraadgegevens van voor 2016 consistent gesteld aan de 

‘BAG-systematiek’. 

Zie voor verdere toelichting hoofdstuk 9 ‘Ontwikkeling van de Brabantse woningvoorraad’.

3  Hierbij zijn de nieuwe prognoseuitkomsten vergeleken met het Scenario ‘hoog’ uit de prognose van 2017.

4  Omdat er ook woningen aan de voorraad worden onttrokken (vooral door sloop), zullen er meer 

woningen gebouwd of anderszins aan de voorraad toegevoegd moeten worden – bijvoorbeeld door 

woningen te realiseren in leegstaand of leeg komend vastgoed – om in de woningbehoefte te kunnen 

voorzien.

5  Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020) / Artikel 5.18 Prognoses. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1 maart 2020.

6  Het IPB-Primos-model is in opdracht van de gezamenlijke provincies ontwikkeld en wordt beheerd 

door ABFresearch. Dit ‘Instrument voor Planning en Beleid’ is een vraaggestuurd, demografisch 

prognosemodel (met een ‘Primos-motor’). Met het model worden op gemeentelijk schaalniveau – van 

jaar op jaar – de toekomstige bevolkings- en huishoudensontwikkelingen vooruitberekend. Voor zover 

de gegevens hiertoe beschikbaar zijn, is uitgegaan van 1 januari 2020 als startdatum van de 

prognose. Hierbij is gebruik gemaakt van de voorlopige bevolkingsgegevens, zoals het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) die begin 2020 heeft gepubliceerd. 

Vanuit de vooruitberekende bevolkings- en huishoudensontwikkelingen wordt vervolgens de 

toekomstige woningbehoefte en woningvoorraad afgeleid (woningbouw als ‘output-variabele’).  

Op dit punt wijkt het IPB-Primos-model af van het (originele) Primos-model, dat onder andere door 

het Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties wordt gebruikt. En ook van het model Pearl, waarmee in samenwerking 

tussen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 

regionale bevolkings- en huishoudensprognoses worden opgesteld. Kenmerkend voor zowel Primos als 

Pearl is dat vooraf een woningbouwprogramma wordt ingevoerd, waarna vervolgens de vooruit-

berekeningen van de bevolkings- en huishoudensontwikkelingen worden gemaakt. Woningbouw is in 

beide modellen een ‘input-variabele’, waarmee de modellen dus meer als aanbodgestuurd getypeerd 

kunnen worden. Door de verschillen in modelsystematiek kunnen vooral op het gemeentelijke 

schaalniveau de uitkomsten verschillen.

7  – Lenny Stoeldraijer e.a. (2019). Kernprognose 2019-2060 19 miljoen inwoners in 2039. CBS, 

Statistische Trends, december 2019.  

– Saskia te Riele e.a. (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050. 

Belangrijkste uitkomsten. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau van de 

Statistiek (CBS). CBS, Statistische Trends, september 2019. 

– Lenny Stoeldraijer en Coen van Duijn (2018). Kernprognose 2018–2060 immigratie blijft hoog. CBS, 

Statistische Trends, december 2018. 

– Coen van Duijn e.a. (2018). Huishoudensprognose 2018-2060 opmars eenpersoonshuishoudens zet 

door. CBS, Statistische Trends, december 2018.

8  – Zie o.a. CBS-statline (augustus 2020). 

– Aantal asielzoekers en nareizigers afgenomen in tweede kwartaal 2020. CBS.nl/nieuws,  

31 juli 2020. 

– Buitenlandse migratie in juni toegenomen. CBS.nl/nieuws, 29 juli 2020. 

– Ook in mei minder immigratie. CBS.nl/nieuws, 30 juni 2020. 

– Immigratie gedaald na uitbreken coronapandemie. CBS.nl/nieuws, 19 mei 2020. 

– Peter Ekamper en Fanny Janssen (2020). Sterfte door de coronapandemie. In Demos, jaargang 36, 

nr. 5, mei 2020, blz. 8.

9  Lenny Stoeldraijer e.a. (2019). Kernprognose 2019-2060 19 miljoen inwoners in 2039. CBS, 

Statistische Trends, december 2019.

10 Sterfte in coronatijd. CBS.nl/nieuws, 29 mei 2020.

11  Léon Groenemeijer e.a. (2020). Vooruitzichten bevolking, huishoudens en woningmarkt. Prognose en 

Scenario’s 2020-2035. ABFresearch, Delft, juni 2020.

12  Joop de Beer (2020). De demografische toekomst van Nederland wat weten we, en wat is nog 

onzeker? In Demos, jaargang 36, nr. 3, maart 2020, blz. 1-4.

13 Zie bijvoorbeeld

  – Joop de Beer e.a. (2020). Bevolking 2050 in beeld - Drukker, diverser en dubbelgrijs. Nederlands 

Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) / Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Deelrapport 

Verkenning Bevolking 2050, juli 2020.

  – Jan Ritsema van Eck e.a. (2020). Actualisatie invoer mobiliteitsmodellen 2020. PBL-publicatienummer 

4142. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Den Haag, juni 2020.

14  De Provincie Noord-Brabant hanteert een indeling in een viertal regio’s. Om beter aan te kunnen sluiten 

op het (lagere) schaalniveau waarop veel van de ontwikkelingen op de regionale woningmarkt zich 

(doorgaans) afspelen, is – binnen deze regio-indeling – onderscheid gemaakt in (sub)regionale 

woningmarktgebieden.

15 De vijf grote steden (B5) zijn Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg.

16  De zeven middelgrote steden (M7) zijn Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Roosendaal, 

Uden, Waalwijk.
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Door de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal 
sterfgevallen de komende decennia sterk toe. Verwacht 
wordt dat in de eerste helft van de jaren ’30 de sterfte het 
aantal geboorten gaat overtreffen en de natuurlijke 
aanwas omslaat in een natuurlijke afname.

2. Geboorte en sterfte in Brabant
Vanaf begin jaren ’30 ligt het aantal sterfgevallen hoger 
dan het aantal geboorten

2030

sterfgevallen

geboorten

Vanaf begin jaren ’30 ligt het aantal sterfgevallen hoger dan het 
aantal geboorten
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De groei van de bevolking wordt enerzijds bepaald door de natuurlijke aanwas, 
oftewel het verschil tussen het aantal geboorten en het aantal sterfgevallen, en 
anderzijds door de binnen- en buitenlandse migratiesaldi.

Kindertal per vrouw ligt onder vervangingsniveau

Wat de geboorte betreft is aangesloten op de CBS-veronderstelling, dat het 
gemiddeld kindertal de komende jaren licht zal oplopen tot een (vanaf 2030 
verder) stabiel verondersteld niveau van 1,70 kinderen per vrouw.1 Momenteel 
wordt dat niveau niet gehaald. Zo is het gemiddeld kindertal in Brabant de laatste 
jaren teruggelopen tot 1,55 in 2019.2 Voor de prognoseperiode is evenwel 
verondersteld, dat de vruchtbaarheidscijfers de komende jaren weer wat zullen 
oplopen. Evenwel worden geen grote veranderingen meer verwacht in de 
leeftijdsspecifieke vruchtbaarheid en zal het gemiddelde kindertal per vrouw vrij 
stabiel blijven, al kunnen er natuurlijk altijd fluctuaties optreden. Zo zien we de 
laatste jaren dat vrouwen niet zozeer minder kinderen (gaan) krijgen, maar wel dat 
het krijgen van kinderen (steeds verder) wordt uitgesteld tot een latere leeftijd. 
Naast het later beginnen aan kinderen, gaan jonge mensen ook later samenwonen 
en later trouwen.3 Vaak wordt hierbij een verband gelegd met de flexibilisering van 
de arbeidsmarkt, waardoor nieuwe generaties jongeren minder snel ‘gesetteld’ 
raken.4

Als een ‘golfpatroon’ weerspiegelt het (toekomstig) aantal geboorten het verloop 
van het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijdsgroepen. Zo zal het aantal 
geboorten de komende jaren weer wat toenemen (figuur 2.1).
Immers, als gevolg van het grotere aantal geboorten in de jaren rond de 
millenniumwisseling neemt ook het aantal vrouwen toe op de leeftijden waarop de 
meeste kinderen worden geboren. Het niveau van de ‘golf’ uit de jaren ’90 wordt 
echter niet bereikt. Met een tot 1,70 oplopend gemiddeld kindertal ligt de 
vruchtbaarheid namelijk op een niveau, waarmee huidige en toekomstige 
generaties zichzelf niet vervangen. Daarvoor moet het vruchtbaarheidscijfer op 2,1 
liggen. Het ‘golfpatroon’ zet zich vervolgens door richting de jaren ’30 en ’40, 
wanneer de lagere geboortecijfers sinds de millenniumwisseling weer leiden tot een 
afname van het aantal geboorten.

Gemiddeld kindertal per vrouw ligt onder vervangingsniveau

2. Geboorte en sterfte in Brabant

Figuur 2.1
Aantal geboorten en sterfgevallen, Noord-Brabant, 1980-2050

Gemiddeld kindertal, nodig om huidige en 
toekomstige generaties te vervangen

Gemiddeld kindertal waarvan 
in de prognose is uitgegaan

2,10 1,70

gemiddeld kindertal 
in de periode 2005-2020

gemiddeld kindertal 
in de periode 1990-20051,63

1,69
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Toename aantal sterfgevallen, ondanks stijgende 
levensverwachting

Ook bij de sterfte zijn de aannames van het CBS overgenomen.4 Verwacht wordt 
dat de gemiddelde levensverwachting de komende decennia verder toeneemt. Voor 
mannen neemt de levensverwachting toe van ruim 80,5 jaar in 2019 tot iets meer 
dan 85 jaar in 2050 (+4,5 jaar). Voor vrouwen loopt de gemiddelde levensduur op 
van bijna 83,6 jaar in 2019 tot 88,7 jaar in 2050 (+5 jaar). In vergelijking met de 
vorige prognose zijn de aannames met betrekking tot de (toenemende) 
levensverwachting niet veel veranderd.5

Ondanks de alsmaar stijgende levensverwachting zal het aantal sterfgevallen in 
Brabant6 de komende tijd sterk oplopen als gevolg van de toenemende vergrijzing 
(figuur 2.1). De omvangrijke naoorlogse geboortegeneraties zullen in de eerste 
decennia van deze eeuw tot een sterke toename van het aantal overledenen leiden: 
van zo’n 23.000 in de afgelopen jaren tot zo’n 27.500 rond 2030 en ruim 32.000 
in 2050. Daarna zal, als ook de vergrijzing over haar hoogtepunt heen is, het 
aantal sterfgevallen weer wat teruglopen. Door de sterke toename van het aantal 
personen in de hoogste leeftijdsgroepen zal de sterfte in de eerste helft van de jaren 
’30 het aantal geboorten gaan overtreffen en slaat de natuurlijke aanwas om in een 
natuurlijke afname.

Er worden meer jongens geboren dan meisjes,  
in Nederland en ook in Brabant

We worden steeds ouder
(= de levensverwachting in jaren bij geboorte)

2. Geboorte en sterfte in Brabant

Tegenover 1.000 geboren 
meisjes staan jaarlijks zo’n 
1.050 jongens.

1.050

1.000

1980

83,8
2020

90,0
2060

79,2

72,5
1980

80,7
2020

86,3
2060
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Noten:

1  – Lenny Stoeldraijer e.a. (2019). Kernprognose 2019-2060 19 miljoen inwoners in 2039. CBS, 

Statistische Trends, december 2019.

  – Lenny Stoeldraijer en Coen van Duijn (2018). Kernprognose 2018–2060 immigratie blijft hoog. 

CBS, Statistische Trends, december 2018.

2  Zie CBS-Statline (2020) het gemiddelde kindertal per vrouw heeft zich in Noord-Brabant 

ontwikkeld van 1,61 in 1990 en 1,73 in 2000 naar 1,79 in 2010. Onder invloed van de financieel-

economische omstandigheden, de verminderde economische conjunctuur en het teruggelopen 

consumentenvertrouwen is dit totaal leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfer in de periode daarna 

teruggelopen tot 1,64 in 2015. Maar ook de laatste jaren is het vruchtbaarheidscijfer verder 

afgenomen, tot 1,55 in 2019. 

De cijfers geven het gemiddeld aantal kinderen weer dat een vrouw krijgt, indien de in het 

betreffende jaar waargenomen leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers gedurende haar leven 

zouden gelden. De Brabantse vruchtbaarheidscijfers liggen al geruime tijd op een met het 

Nederlands gemiddelde vergelijkbaar niveau.

3  Coen van Duijn e.a. (2018). Huishoudensprognose 2018–2060 opmars eenpersoonshuishoudens 

zet door. CBS, Statistische Trends, december 2018.

4  Daniel van Wijk (NIDI) en Katja Chkalova (2020). Minder geboorten door studie en flexwerk? CBS, 

Statistische Trends, juli 2020.

5  – Lenny Stoeldraijer e.a. (2019). Kernprognose 2019-2060 19 miljoen inwoners in 2039. CBS, 

Statistische Trends, december 2019.

  – Lenny Stoeldraijer en Coen van Duijn (2018). Kernprognose 2018–2060 immigratie blijft hoog. 

CBS, Statistische Trends, december 2018.

6  Zoals aangegeven bij de toelichting op het prognosemodel (zie hoofdstuk 1) zijn de in de 

provinciale prognose gebruikte sterfteparameters niet aangepast als gevolg van ‘corona’. Na 

perioden met hogere sterfte (oversterfte) volgen immers vaak weer perioden met lagere sterfte 

(ondersterfte), waardoor de effecten – over een wat langere periode bezien – ‘uitmiddelen’.

2. Geboorte en sterfte in Brabant



13

De komende tijd worden in Noord-Brabant positieve 
binnenlandse migratiesaldi verwacht van gemiddeld zo’n 
2.750 personen per jaar. Dit is in lijn met de saldi van de 
laatste jaren. 
 
De buitenlands migratiesaldi zijn recent sterk toegenomen, 
tot ca. +15.000 in 2019. Ook de komende jaren worden 
– na een terugval door de ‘corona-effecten’ – positieve 
buitenlandse saldi verwacht, waarbij het gemiddeld 
jaarlijks saldo terugloopt van zo’n 10.000 personen tussen 
2020 en 2030 tot ruim 7.000 in de jaren daarna.

3. Binnenlandse en buitenlandse 
migratieontwikkelingen

De komende jaren worden positieve migratiesaldi verwacht

De komende jaren worden positieve migratiesaldi verwacht

1980 2000 2020 2040 1980 2000 2020 2040 

0 0

5.000

17.500

Binnenlands migratiesaldo
Noord-Brabant, 1980–2050

Buitenlands migratiesaldo
Noord-Brabant, 1980–2050
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Bij de sterke demografische veranderingen die zich sinds het begin van deze eeuw 
in Noord-Brabant aftekenen, springen vooral de ontwikkelingen rond de binnen- 
en buitenlandse migratie(saldi) in het oog. Het ‘migratiebeeld’ wordt gekenmerkt 
door forse schommelingen. Zo zijn de positieve binnenlandse migratiesaldi uit de 
jaren ’90 vanaf 2002 omgeslagen in negatieve saldi (figuur 3.1). Met uitzondering 
van 20161 zijn de binnenlandse saldi de laatste 10 jaar steeds weer (licht) positief, 
en met name de laatste jaren (2017 t/m 2019). Voor de prognoseperiode is – na 
een lichte terugval in 2020 – uitgegaan van een positief binnenlands migratiesaldo 
van gemiddeld ca. 2.750 personen per jaar (figuur 3.1).

Het beeld dat de buitenlandse migratie oproept is eveneens sterk wisselend. 
Positieve buitenlandse saldi hebben tussen 2002 en 2008 plaatsgemaakt voor 
negatieve saldi. Sedertdien kent Brabant weer positieve en – vanaf 2015 – 
bovendien sterk toenemende buitenlandse migratiesaldi, Vanaf 2016 liggen de saldi 
zo tussen de 12.500 en 15.000 (figuur 3.2). Niet eerder – gemeten vanaf 1950 – 
lag het buitenlandse migratiesaldo in onze provincie op een dergelijk hoog niveau.

Vergeleken met de vorige prognose en in lijn ook met de (hogere) saldi die het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de komende jaren voor geheel Nederland 
verwacht,2 is – ook voor Brabant – uitgegaan van een beduidend hogere 
buitenlandse migratieraming. Wel is hierbij wel een inschatting gemaakt van de 
‘corona-effecten’. Op basis van de feitelijke bevolkingsontwikkelingen in de eerste 
helft van 2020,3 die een sterke afname van de buitenlandse migratiesaldi laten 
zien, is verondersteld dat het buitenlands saldo in Brabant dit jaar (beduidend) 
lager zal komen te liggen, vergeleken met de (hoge) niveaus van de laatste jaren, 
maar de eerstkomende jaren (tot 2025) wel weer zullen oplopen richting de saldi 
(zo tussen de 11.000 en 12.500), zoals deze af te leiden zijn uit de meest recente 
prognose van CBS. De (positieve) buitenlandse migratiesaldi lopen daarna terug 
tot een min of meer structureel verondersteld niveau van gemiddeld ruim 7.000 
personen per jaar vanaf 2030 (figuur 3.2).

De vloeiende lijnen van de geprognosticeerde binnen- en buitenlandse migratiesaldi 
weerspiegelen uiteraard niet de jaarlijks (sterk) fluctuerende feitelijke migratie-
ontwikkelingen. In een prognose wordt immers veeleer getracht een meer structureel 
(gemiddeld) beeld te schetsen, in plaats van de grilligheid van jaar op jaar 

Figuur 3.1
Binnenlands migratiesaldo, Noord-Brabant, 1980-2050

Figuur 3.2
Buitenlands migratiesaldo, Noord-Brabant, 1980-2050

3. Binnenlandse en buitenlandse migratieontwikkelingen
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in te schatten. Wel is duidelijk dat er met name rond de verwachte migratie-
ontwikkelingen relatief grote onzekerheidsmarges bestaan. Het is een van 
de redenen de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose regelmatig 
te actualiseren, om zo de (soms grote) effecten hiervan op de bevolkingsgroei 
en woningbehoefte in te kunnen schatten.

Binnenlandse migratie

Sinds de millenniumwisseling heeft Brabant een groot aantal jaren gekend (2002 
t/m 2010) met een negatief binnenlands migratiesaldo. De afgelopen jaren zijn de 
binnenlandse saldi echter weer (licht) positief en hebben zich vrijwel onafgebroken 
weer meer mensen vanuit de andere provincies in Brabant gevestigd, dan dat er 
vanuit onze provincie naar elders in Nederland zijn vertrokken.

Per saldo verliest Brabant vooral migranten aan de Noordvleugel van de Randstad 
(figuur 3.3). Met name van de jongvolwassenen (15-29 jarigen) vertrekken er meer 
uit onze provincie dan zich er vestigen, hoewel de saldi de laatste tijd wel steeds 
minder negatief zijn (figuur 3.4). Economische factoren, zoals de werkgelegenheids-
structuur en het hiermee samenhangende arbeidsaanbod spelen hierbij mogelijk 
een rol, evenals het aanbod van onderwijsvoorzieningen. De (oplopende) positieve 
binnenlandse migratiesaldi van de laatste jaren impliceren echter, dat het negatieve 
saldo van jongvolwassenen de laatste jaren doorgaans weer (meer dan) gecompen-
seerd wordt door positieve saldi in de overige leeftijdscategorieën. De toenemende 
druk op de Randstedelijke woningmarkt en de ‘uitstralingseffecten’ hiervan op 
omliggende regio’s kan hierbij eveneens een rol spelen.3

Binnen Brabant zijn het vooral de landelijke gebieden die per saldo jongvol-
wassenen zien vertrekken (figuur 3.4b). Dit vertrekoverschot werd lange tijd niet 
goed gemaakt door vestigingsoverschotten in de andere leeftijdscategorieën, 
een beeld dat de laatste jaren (2018 en 2019), wellicht ook als gevolg van de 
toegenomen druk op de stedelijke woningmarkt, wat lijkt te kantelen. In de stedelijke 
concentratie gebieden zien we juist een ander beeld: vestigings overschotten van 
jongvol wassenen en veelal lichte vertrekoverschotten in de leeftijdsgroepen van 
30 t/m 64 jaar (figuur 3.4a).

Figuur 3.3
Binnenlands migratiesaldo naar landsdeel
Noord-Brabant, 2000-2019

Figuur 3.4
Binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, 2000-2019
Noord-Brabant

3. Binnenlandse en buitenlandse migratieontwikkelingen
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Buitenlandse migratie

Zoals gezegd vertonen de buitenlandse migratiesaldi van Brabant de laatste jaren 
een nogal grillig verloop. Opvallend zijn de (sterk) negatieve saldi in de periode 
2002 tot en met 2007. Het leidde in die periode tot de laagste bevolkingsgroei in 
onze provincie, gemeten vanaf 1950. Vanaf 2008 is het buitenlands migratiesaldo 
echter weer (sterk) positief, met saldi die de laatste jaren saldi zijn opgelopen 
+15.000 in 2019. Deze omslag kan voor een belangrijk deel verklaard worden 
door de toename van het aantal (arbeids)migranten uit de (jonge) lidstaten van de 
Europese Unie (figuur 3.5). Maar ook de vluchtelingencrisis (2015/2016) en de 
komst van kenniswerkers (expats) en buitenlandse studenten hebben bijgedragen 
aan de sterk opgelopen buitenlandse migratiesaldi. En tegelijkertijd is hiermee ook 
de bevolkingsgroei in Brabant uitgekomen op het hoogste niveau in jaren.

De geschetste ontwikkelingen doen zich – in grote lijnen – zowel in de stedelijke als 
in de landelijke gebieden voor (figuur 3.5a en 3.5b). Tussen beide gebiedstypen 
bestaat een grote mate van overeenkomst, wanneer de omvang (uiteraard in 
verhouding tot het inwonertal), ontwikkeling, patroon en samenstelling van de 
buitenlandse migratiesaldi worden vergeleken.

In de prognose is uitgegaan van een (structureel) hoog blijvende instroom van 
buitenlandse migranten, die zich voor een belangrijk deel in de stedelijke 
concentratiegebieden zullen vestigen, maar deels ook in de landelijke gebieden. 
Hoewel iets minder omvangrijk dan het aantal immigranten, zal ook de 
emigratiestroom dicht bij het huidige niveau blijven liggen. Een hoog 
immigratieniveau levert op termijn doorgaans ook weer de nodige emigranten op 
(retourmigratie). Hierbij speelt ook het toenemend belang van arbeid en studie als 
migratiemotief een rol, omdat een (groot) deel van deze migranten ons land na 
verloop van tijd weer verlaat.5

Figuur 3.4a
Binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, 2000-2019
Stedelijke concentratiegebieden

3. Binnenlandse en buitenlandse migratieontwikkelingen

Figuur 3.4b
Binnenlands migratiesaldo naar leeftijd, 2000-2019
Landelijke gebieden
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Migratie per gemeente

Omdat in de provinciale prognose het gemeentelijk schaalniveau de basis vormt 
voor de vooruitberekeningen, zijn de (verwachte) binnen- en buitenlandse 
migratiesaldi voor Brabant als geheel vertaald naar de individuele gemeenten. 
Hierbij is rekening gehouden met het uitgangspunt dat gemeenten in de landelijke 
gebieden kunnen ‘bouwen voor migratiesaldo-nul’,6 maar wel met de mogelijkheid 
om naast deze beleidsmatige insteek ook (beter) in te kunnen spelen op actuele 
ruimtelijke opgaven en vraagstukken7 en trendmatige migratie-ontwikkelingen.8

Zowel bij de verdeling van de binnenlandse als de buitenlandse migratie(saldi) 
over de Brabantse gemeenten zijn beleidsmatige en trendmatige aspecten 
meegenomen.

Zo zijn op grond van de (hierboven beschreven) analyses van de buitenlandse 
migratie en gelet op de feitelijke verdeling van de buitenlandse migratie over zowel 
de stedelijke concentratiegebieden als de landelijke gebieden in de afgelopen 
jaren, de verwachte positieve buitenlandse migratiesaldi9 in de nieuwe prognose 
verdeeld over alle gemeenten in Brabant.10

Wat de binnenlandse migratie betreft is nagegaan wat de saldi van de gemeenten 
zijn geweest in de afgelopen jaren (2010 t/m 2019). Die trendmatig bepaalde 
saldi zijn als vertrekpunt genomen in de nieuwe prognose, waarbij voor de 
landelijke gemeenten als maximum ‘migratiesaldo-nul’ is gehanteerd. Voor 
landelijke gemeenten met een (trendmatig bepaald) negatief binnenlands saldo 
is er – beleidsmatig – van uitgegaan dat dit in de (prognose)jaren tot 2025 weer 
oploopt tot ‘migratiesaldo-nul’.

Figuur 3.5
Buitenlands migratiesaldo naar herkomst, 2000-2019
Noord-Brabant

3. Binnenlandse en buitenlandse migratieontwikkelingen

Figuur 3.5a
Buitenlands migratiesaldo naar herkomst, 2000-2019
Stedelijke concentratiegebieden
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Langs deze lijnen vormgegeven wordt – in lijn met het provinciale verstedelijkings-
beleid en het principe van concentratie van verstedelijking11 – nog altijd het 
overgrote deel van zowel de binnen- als de buitenlandse migratie toegerekend 
naar de stedelijke concentratiegebieden. Door naast beleidsmatige ook trend-
matige aspecten in de prognose op te nemen wordt echter wel meer recht gedaan 
aan recente migratieontwikkelingen in Brabant. Zo wordt ook bijgedragen aan een 
(meer) realistisch beeld van toekomstige gemeentelijke bevolkings ontwikkelingen 
en hiermee samenhangende ontwikkelingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de 
verwachte groei van de woningvoorraad.

3. Binnenlandse en buitenlandse migratieontwikkelingen

Figuur 3.5b
Buitenlands migratiesaldo naar herkomst, 2000-2019
Landelijke gebieden
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Noten:

1  Gegevens over 2016 laten een behoorlijk negatief binnenlands migratiesaldo zien. Voor een 

belangrijk deel hangt dit samen met de toestroom van asielmigranten (vluchtelingencrisis 

2015/2016) en de wijze waarop dit in de (gemeentelijke) bevolkingsstatistieken wordt verwerkt. 

Vele asielmigranten zullen, nadat ze als vergunninghouders (én als buitenlandse migranten) zijn 

geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waarin het asielzoekers-

centrum (AZC) is gelegen, vervolgens als binnenlandse migranten in de bevolkingsstatistieken 

worden opgenomen, wanneer men vanuit het AZC verhuist naar een (andere) gemeente in onze 

provincie of daarbuiten. Die laatste vertrekstroom is van invloed op het (negatieve) binnenlandse 

migratiesaldo van Brabant.

2  Lenny Stoeldraijer e.a. (2019). Kernprognose 2019-2060 19 miljoen inwoners in 2039. CBS, 

Statistische Trends, december 2019.

3  – Zie o.a. CBS-statline (augustus 2020).

  – Aantal asielzoekers en nareizigers afgenomen in tweede kwartaal 2020. CBS.nl/nieuws, 31 juli 

2020.

  – Buitenlandse migratie in juni toegenomen. CBS.nl/nieuws, 29 juli 2020.

  – Ook in mei minder immigratie. CBS.nl/nieuws, 30 juni 2020.

  – Immigratie gedaald na uitbreken coronapandemie. CBS.nl/nieuws, 19 mei 2020.

  – Peter Ekamper en Fanny Janssen (2020). Sterfte door de coronapandemie. In Demos, jaargang 

36, nr. 5, mei 2020, blz. 8.

4  – Hittekaart 2020. BPD, Bouwfonds Property Development, april 2020.

  – André Buys en Michelle Hu (2019). Komen en Gaan. Inzicht in verhuisbewegingen. De uitdijing 

van de Randstad in oostelijke richting. RIGO Research en Advies, oktober 2019.

5  Coen van Duin e.a. (2018). Bevolkingsprognose 2017–2060 veronderstellingen migratie. CBS, 

Statistische Trends, oktober 2018.

6  ‘Bouwen voor migratiesaldo-nul’ betekent dat gemeenten (beleidsmatig) zoveel woningen bouwen 

als nodig is voor de natuurlijke bevolkingsgroei, ofwel de groei die optreedt als het saldo van alle 

verhuisbewegingen op nul wordt gesteld. Dit betekent, dat bij de vooruitberekening van de 

bevolking en de hiermee samenhangende woningbehoefte in de landelijke gebieden, gesteld 

wordt dat er door verhuizingen evenveel mensen een gemeente in komen als uitgaan.

7  Hierbij vormen bijvoorbeeld de (4) actielijnen en (6) richtinggevende principes uit de Brabantse 

Agenda Wonen een belangrijke leidraad. Zie Brabantse Agenda Wonen. Gedeputeerde Staten 

van Noord-Brabant, september 2017.

8  Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020) / Artikel 5.18 t/m 

5.20, incl. artikelsgewijze toelichting. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1 maart 2020.

3. Binnenlandse en buitenlandse migratieontwikkelingen

9  Hieronder valt ook de gemeentelijke taakstelling voor het (jaarlijks) huisvesten van status- of 

vergunninghouders.

10  De verwachte positieve buitenlandse migratiesaldi zijn verdeeld over alle gemeenten in Noord-

Brabant. Deze verdeling heeft plaatsgevonden op basis van de gemeentelijke bevolkingsomvang per 1 

januari 2020 (voorlopige gegevens, CBS-Statline, februari 2020) en de (feitelijke) trendmatige 

verdeling van de buitenlandse migratiesaldi over de gemeenten in de afgelopen jaren (2016 t/m 2019).

11  Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020) (Artikel 5.18 Prognoses). 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1 maart 2020.
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De Brabantse bevolking groeit tot 2050 nog met bijna 
280.000 mensen, tot ruim 2,84 miljoen inwoners. 
Tegen het midden van de jaren ’30 krijgen de landelijke 
gebieden als geheel te maken met (geringe) bevolkings-
krimp. In het stedelijk gebied blijft de bevolking 
doorgroeien, al neemt de groei ook hier af.

4. Bevolkingsgroei in Brabant
De bevolkingsgroei neemt af tot iets boven de 0-lijn in 2050

0 

1960 1990 2020 2050

De bevolkingsgroei neemt af tot iets boven de 0-lijn in 2050
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Bevolkingsgroei in Brabant

De komende decennia zal de Brabantse bevolking naar verwachting nog met een 
kleine 280.000 mensen groeien (+10,9%), van 2.563.000 inwoners in 2020 tot bijna 
2.842.000 in 2050 (tabel 4.1).

4. Bevolkingsgroei in Brabant

bevolking         bevolkingsgroei bevolking

 2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2020-2050 2050

Noord-Brabant 2.563.400 138.100 92.400 47.800 278.400 2.841.800

Stedelijke concentratiegebieden 1.801.500 124.400 99.800 71.600 295.800 2.097.300
   – grote steden (B5) 886.100 79.200 70.700 59.200 209.100 1.095.200
   – middelgrote steden (M7) 464.600 25.800 18.500 10.600 54.900 519.500
   – overig stedelijk concentratiegebied 450.900 19.300 10.600 1.800 31.800 482.600
Landelijke gebieden 761.900 13.700 -7.300 -23.800 -17.400 744.500

West-Brabant 709.200 26.800 13.400 1.800 41.900 751.100
Midden-Brabant 410.100 27.500 21.100 14.800 63.400 473.600
Noordoost-Brabant 663.300 33.500 21.200 7.600 62.300 725.600
Zuidoost-Brabant 780.800 50.300 36.800 23.700 110.800 891.500

groei-indices

 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2020-2050
(2020 = 100) (2030 = 100) (2040 = 100) (2020 = 100)

Noord-Brabant  105,4 103,4 101,7 110,9  

Stedelijke concentratiegebieden  106,9 105,2 103,5 116,4  
   – grote steden (B5)  108,9 107,3 105,7 123,6  
   – middelgrote steden (M7)  105,6 103,8 102,1 111,8  
   – overig stedelijk concentratiegebied  104,3 102,3 100,4 107,0  
Landelijke gebieden  101,8 99,1 96,9 97,7  

West-Brabant  103,8 101,8 100,2 105,9  
Midden-Brabant  106,7 104,8 103,2 115,5  
Noordoost-Brabant  105,0 103,0 101,1 109,4  
Zuidoost-Brabant  106,4 104,4 102,7 114,2  

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 100-tallen; 

hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

De ‘standgegevens’ van de bevolking per 1-1-2020 zijn gebaseerd 

op voorlopige CBS-data van de bevolkingsontwikkelingen t/m 

31-12-2019.

De ‘standgegevens’ over de bevolking en de woningvoorraad, zoals 

weergegeven in de tabellen, figuren en bijlagen op deze ‘prognose-

website’, hebben steeds betrekking op de situatie per 1 januari van 

het betreffende jaar. In tabel 4.1 geldt dit bijvoorbeeld voor de 

bevolking in 2020 en 2050.

De ‘stroomgegevens’ over de groei van de bevolking en de woning-

voorraad hebben betrekking op de ontwikkelingen tot en met het 

laatstgenoemde jaar. In tabel 4.1 geldt dit bijvoorbeeld voor de 

bevolkingsgroei in de periode 2020 tot 2030 (= tot en met 2029).

Tabel 4.1
Bevolkingsgroei in Noord-Brabant, 2017-2050
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Kent Noord-Brabant in de jaren ’90 nog een gemiddelde jaarlijkse groei van rond de 
17.000 personen, na de eeuwwisseling is deze groei in korte tijd – voornamelijk onder 
invloed van negatieve migratiesaldi – gestaag teruggelopen tot zo’n 3.000 personen 
in 2006. Vooral door sterk toegenomen positieve buitenlandse migratiesaldi is de 
bevolkingsgroei sedertdien echter weer beduidend hoger komen te liggen, met een 
groei van 10.000 personen in 2015, oplopend tot ruim 18.000 in 2019, het hoogste 
niveau in jaren (figuur 4.1).
In 2020 zal door de ‘corona-effecten’, die vooral van invloed (lijken te) zijn op de 
(afgenomen) buitenlandse migratiestromen, terugvallen tot iets onder de 10.000 
personen. Na deze terugval op korte termijn worden de komende jaren echter weer 
(duidelijk) positieve migratiesaldi verwacht.

Desalniettemin zal de bevolkingsgroei geleidelijk aan afnemen. Dit hangt vooral 
samen met de ontwikkeling van de natuurlijke aanwas, het verschil tussen het aantal 
geboorten en sterfgevallen. De afgelopen decennia is deze natuurlijke bevolkingsgroei 
vrijwel voortdurend teruggelopen.1 Vooral als gevolg van de vergrijzing en de hiermee 
samenhangende toename van de sterfte, zet deze dalende lijn zich ook de komende 
jaren door en zal de natuurlijke aanwas zo tegen het midden van de jaren ’30 omslaan 
in een natuurlijke afname. Het aantal sterfgevallen overtreft vanaf dat moment het 
aantal geboorten. Positieve migratiesaldi kunnen een bevolkingsafname echter 
gedurende de prognoseperiode (vooralsnog) voorkomen.

Figuur 4.1
Bevolkingsgroei, Noord-Brabant, 1950-2050

Figuur 4.2
Bevolkingsgroei, Noord-Brabant, 1950-2050
Noord-Brabant

4. Bevolkingsgroei in Brabant
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Stedelijke en landelijke gebieden

De komende decennia zal (buitenlandse) migratie steeds meer dé bepalende factor 
worden in de groei van de bevolking. Omdat migratie per saldo voor een belangrijk 
deel terechtkomt in de stedelijke concentratiegebieden, ligt de groei hier hoger dan 
in de landelijke gebieden (tabel 4.1). De grote steden (B5) kennen de sterkste 
bevolkingsgroei, gevolgd door de middelgrote steden (M7) en het overig stedelijk 
concentratiegebied. Dit beeld, van een relatief sterke groei van de grote en 
middelgrote steden en van tal van randgemeenten rond die steden, komt ook naar 
voren uit de recente regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).2

De landelijke gebieden zien de bevolkingsgroei als gevolg van (een groter wordende) 
natuurlijke afname tegen het midden van de jaren ’30 omslaan in een (lichte) krimp 
(figuur 4.2e). In de stedelijke concentratiegebieden blijft de bevolking gedurende de 
gehele prognoseperiode nog groeien, al neemt de groei ook hier af (figuur 4.2a). 
Naast hogere migratiesaldi kennen de stedelijke concentratiegebieden en met name 
de grotere steden ook een hogere natuurlijke aanwas. Dit hangt samen met de (naar 
leeftijd selectieve) migratieontwikkelingen en de verschillen in leeftijdsopbouw tussen 
beide gebieden.

Figuur 4.2a
Bevolkingsgroei, Noord-Brabant, 1950-2050
Stedelijke concentratiegebieden

Figuur 4.2b
Bevolkingsgroei, Noord-Brabant, 1950-2050
Grote steden

4. Bevolkingsgroei in Brabant

Figuur 4.2c
Bevolkingsgroei, Noord-Brabant, 1950-2050
Middelgrote steden
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Noten:

1  Vanaf 2012 is niet langer de natuurlijke aanwas de belangrijkste factor in de bevolkingsgroei 

in Brabant, maar het (totale) migratiesaldo (zie figuur 4.1). De laatste vijf jaar (2015-2020) wordt 

liefst 93,5% van de bevolkingsgroei verklaard door de positieve migratiesaldi; 84,7% door het 

buitenlandse saldo en 8,8% door het binnenlandse saldo (de overige 6,5% komt voor rekening van 

de natuurlijke aanwas). Ook de komende tijd zal de bevolkingsgroei voornamelijk bepaald worden 

door de binnenlandse en met name door de buitenlandse migratie.

2  Saskia te Riele e.a. (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050. 

Belangrijkste uitkomsten. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau van de 

Statistiek (CBS). CBS, Statistische Trends, september 2019.

4. Bevolkingsgroei in Brabant

Figuur 4.2e
Bevolkingsgroei, Noord-Brabant, 1950-2050
Landelijke gebieden

Figuur 4.2d
Bevolkingsgroei, Noord-Brabant, 1950-2050
Overig stedelijk concentratiegebied
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Steeds meer gemeenten krijgen in de komende decennia 
te maken met een afname van het aantal inwoners. 
Bevolkingskrimp doet zich eerst vooral in de landelijke 
gebieden voor. De groei concentreert zich in steden.

5. Groei en krimp per gemeente
Steeds meer Brabantse gemeenten krijgen te maken met 
een afname van de bevolking

Steeds meer Brabantse gemeenten krijgen te maken met een afname van 
de bevolking

Percentage gemeenten
met bevolkingsafname

2040 t/m 2050

krimp
61%

2010 t/m 2020

groei

6%
krimp
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Demografische ontwikkelingen staan volop in de belangstelling. De thematiek rond 
groei en krimp, maar bijvoorbeeld ook de effecten van de veranderende leeftijds- 
en huishoudenssamenstelling van de bevolking zijn actuele onderwerpen. 
Bovendien zijn het thema’s die alle beleidsterreinen raken. Ook in Noord-Brabant 
is er steeds meer aandacht voor de gevolgen van de ‘demografische transitie’.

Steeds meer gemeenten krijgen te maken met 
bevolkingskrimp

Vergelijkbaar met de nationale lijn neemt ook in Brabant de bevolkingsgroei de 
komende decennia af en krijgen steeds meer gemeenten te maken met een afname 
van de bevolking. Het moment waarop en de mate waarin bevolkingskrimp zich 
gaat voordoen is afhankelijk van de ontwikkelingen van de natuurlijke aanwas 
(of afname) en de binnen- en buitenlandse migratiesaldi.

De afgelopen jaren heeft een beperkt aantal Brabantse gemeenten (al) te maken 
gehad met bevolkingskrimp (kaart 5a). Bij deze meer incidentele krimp, waarbij het 
gemeentelijke beeld van jaar op jaar overigens sterk kan verschillen, spelen vooral 
gemeentespecifieke, negatieve (binnenlandse) migratieontwikkelingen een rol.

De komende tijd krijgt bevolkingskrimp echter steeds meer een structureel karakter, 
waarbij in veel gemeenten de natuurlijke afname van de bevolking – meer sterfte 
dan geboorte – de dominante factor wordt. Deze natuurlijke afname en daarmee 
ook krimp ligt besloten in de leeftijdsopbouw van de bevolking. Tegenover een 
vrij stabiel aantal geboorten komt als gevolg van de vergrijzing – en ondanks de 
verwachte toename van de levensverwachting – een sterk toenemende sterfte te 
staan, omdat de omvangrijke (babyboom)generaties uit de eerste twee decennia 
van na de Tweede Wereldoorlog komen te overlijden. De voorziene positieve 
binnen- en buitenlandse migratiesaldi zullen deze natuurlijke bevolkingsdaling 
op termijn veelal niet meer kunnen compenseren, met als gevolg dat de groei van 
de Brabantse bevolking verder zal afnemen en steeds meer gemeenten te maken 
gaan krijgen met een afname van hun inwonertal.

5. Groei en krimp per gemeente

Figuur 5.1
Verdeling van het aantal gemeenten naar groei 
of krimp van de bevolking, 2010-2050
Noord-Brabant

Figuur 5.1a
Verdeling van het aantal gemeenten naar groei 
of krimp van de bevolking, 2010-2050
Stedelijke concentratiegebieden
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Regionale en gemeentelijke verschillen in groei en krimp

Hoewel de regionale verscheidenheid ten aanzien van bevolkingsgroei en -afname 
groot is, laten de prognose-uitkomsten duidelijk zien, dat bevolkingskrimp zich de 
komende decennia verder zal uitspreiden over de Brabantse gemeenten.
De eerstkomende jaren kennen veel gemeenten – met name samenhangend met de 
(verwachte) migratie-ontwikkelingen – nog altijd een toename van hun bevolking, 
al neemt deze groei wel af in de tijd. Vanaf het begin van de jaren ’30 zien we het 
aantal gemeenten, dat te maken krijgt met bevolkingskrimp echter sterk toenemen 
(figuur 5.1), eerst vooral ‘aan de randen’ van de provincie en in de landelijke 
gebieden, later ook elders (kaart 5b t/m 5d). Verschillen in leeftijdsopbouw en 
de mate van vergrijzing spelen hierbij een rol, evenals (beleidsmatige) 
migratieontwikkelingen. Vooral op termijn, wanneer de natuurlijke groei omslaat 
in een natuurlijke afname, zullen de (selectief samengestelde) migratiestromen 
hierbij meer en meer bepalend worden voor de bevolkingsontwikkelingen.

In de laatste jaren van de prognoseperiode (2040-2050, kaart 5d) is bevolkings-
krimp naar verwachting in het leeuwendeel van de gemeenten aan de orde. 
Ruim 60% van de gemeenten kent dan een daling van het inwonertal (figuur 5.1). 
In eerdere perioden liggen deze percentages op 10% (2020-2030) en 43,5% 
(2030-2040).

Opvallend is dat in en rond de grotere gemeenten de bevolking nog langere tijd 
(licht) blijft groeien, terwijl voor de kleinere ‘plattelandsgemeenten’ al eerder 
bevolkingskrimp in het verschiet ligt. Recente ontwikkelingen,1 maar bijvoorbeeld 
ook de jongste regionale bevolkings- en huishoudensprognose van het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)2 laten 
eveneens dit beeld zien.

5. Groei en krimp per gemeente

Figuur 5.1b
Verdeling van het aantal gemeenten naar groei 
of krimp van de bevolking, 2010-2050
Landelijke gebieden
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Kaart 5a
Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (of krimp) 
in Brabantse gemeenten, 2010-2050
2010 t/m 2020

Kaart 5b
Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (of krimp) 
in Brabantse gemeenten, 2010-2050
2020 t/m 2030

Kaart 5c
Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (of krimp) 
in Brabantse gemeenten, 2010-2050
2030 t/m 2040

Kaart 5d
Gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei (of krimp) 
in Brabantse gemeenten, 2010-2050
2040 t/m 2050

5. Groei en krimp per gemeente
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Demografische ontwikkelingen raken alle beleidsterreinen

De afnemende groei en (in veel gemeenten) vervolgens krimp van de bevolking 
heeft voor vrijwel alle beleidsterreinen grote gevolgen. Juist daarom ook is 
‘demografie’ een centraal thema in het provinciale beleid3 en een onlosmakelijk 
onderdeel van de ‘Brabantse agenda’. Hierbij zijn vooral ook de aan krimp 
voorafgaande (sterke) veranderingen in de leeftijds- en huishoudenssamenstelling 
van de bevolking van belang. Veranderingen in leeftijdsopbouw kunnen 
bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de potentiële beroepsbevolking (effecten 
op de arbeidsmarkt) en de sterke toename van het aantal ouderen zal de nodige 
effecten op de ‘zorgmarkt’ met zich meebrengen. Voor de woningmarkt zijn naast 
leeftijdsspecifieke veranderingen ook de huishoudensontwikkelingen relevant. 
Het aantal huishoudens bepaalt in grote lijnen de kwantitatieve behoefte 
(hoeveel woningen zijn er nodig), terwijl de leeftijds- en huishoudenssamenstelling 
van invloed is op de kwalitatieve behoefte (wat is gewenste samenstelling 
van de woningvoorraad). Bovendien kan de demografische transitie ook sterk 
van invloed zijn op de gemeentelijke financiën (opbrengsten grondbedrijf en 
inkomsten uit lokale belastingen) en op de samenstelling en betaalbaarheid van 
het voorzieningenpakket (leefbaarheid). Daarnaast is van belang, dat de regionale 
verscheidenheid rond het thema ‘bevolking en wonen’ groot is en ook groter lijkt te 
worden; binnen Nederland, maar ook binnen Brabant. Naast gebieden met groei 
zullen er meer ontspannen gebieden zijn en gebieden met krimp.

Demografische ontwikkelingen en alles wat hiermee samenhangt, zullen de 
komende tijd een grote rol spelen op de regionale agenda. Hierbij gaat het er om, 
de bewustwording over het veranderend demografische perspectief te blijven 
vergroten. In lijn hiermee is het van belang in regionaal verband de effecten van 
de (aanstaande) demografische ontwikkelingen (verder) in beeld te brengen en 
gezamenlijk te werken aan het verkennen en ontwikkelen van regionale strategieën, 
gericht op het tijdig inspelen op en het begeleiden van de demografische transitie.

5. Groei en krimp per gemeente
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Noten:

1  Randgemeenten bij grote steden groeiden in 2019 het meest. CBS.nl/nieuws, 3 januari 2020.

2  – Sterke groei in steden en randgemeenten verwacht. CBS.nl/nieuws, 10 september 2019.

  – Saskia te Riele e.a. (2019). PBL/CBS Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019–2050. 

Belangrijkste uitkomsten. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Bureau van de 

Statistiek (CBS). CBS, Statistische Trends, september 2019.

  – Joop de Beer e.a. (2018). Grote steden groeien sneller dan de rest van Nederland. In Demos, 

jaargang 34, nr. 2, februari 2018, blz. 1-4.

3  Samen, Slagvaardig en Slim Ons Brabant. Bestuursakkoord 2020-2023. Provincie Noord-Brabant, 

7 mei 2020.

5. Groei en krimp per gemeente
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Rond 2040 bereikt de vergrijzing van de Brabantse 
bevolking haar hoogtepunt. Dan is bijna 27% 65 jaar 
of ouder, tegen 20% in 2020. De hoogste leeftijds-
groepen (75+) groeien het sterkst. 
Landelijke gebieden vergrijzen meer dan stedelijke 
gebieden.

6. Veranderingen in leeftijdssamenstelling
De leeftijdssamenstelling van de Brabantse bevolking 
verandert sterk

1980 2050

De leeftijdssamenstelling van de Brabantse bevolking verandert sterk

95+mannen vrouwen

0

mannen vrouwen95+

0
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Veranderingen in omvang en samenstelling van de bevolking zijn voor beleids-
makers op elk maatschappelijk terrein van belang. Wat de leeftijdssamenstelling 
betreft, wacht de Brabantse bevolking de komende decennia grote veranderingen 
(figuur 6.1). Op tal van beleidsterreinen zullen de effecten hiervan merkbaar zijn. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan onderwijs, gezondheidszorg, economie en 
arbeidsmarkt, maar zeker ook aan woningbouw en volkshuisvesting.

Brabant vergrijst, met de sterkste groei in de hoogste 
leeftijdsgroepen

De komende decennia groeit het aantal 65+-ers met ruim 220.000 mensen, van 
zo’n 520.000 in 2020 tot iets meer dan 740.000 in 2040 (figuur 6.1). Dat is een 
groei van 43%. In de loop van de jaren ’40, als de vergrijzing over haar hoogtepunt 
heen is, loopt het aantal 65+-ers weer iets terug. Tegelijkertijd neemt het aantal 
20-64-jarigen juist in aantal wat af. Tussen 2020 en 2040 ziet deze leeftijdsgroep 
haar omvang met ca. 35.000 mensen teruglopen (-2%). Het aantal 0-19-jarigen 
blijft tot 2030 nagenoeg gelijk, waarna weer een lichte toename volgt, als de 
relatief grote geboortegeneratie van rond de millenniumwisseling de leeftijd bereikt 
waarop de meeste kinderen worden geboren.

De sterke veranderingen in de leeftijdsopbouw van de Brabantse bevolking laten 
zich duidelijk illustreren, wanneer de leeftijdsdiagrammen van 1980 t/m 2050 met 
elkaar worden vergeleken (figuur 6.2a t/m 6.2e).

6. Veranderingen in leeftijdssamenstelling

Figuur 6.1
Bevolking naar leeftijd, Noord-Brabant, 1980-2050
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Figuur 6.2b
De leeftijdsopbouw van de Brabantse bevolking, 1980-2050
2000

Figuur 6.2c
De leeftijdsopbouw van de Brabantse bevolking, 1980-2050
2020

Figuur 6.2d
De leeftijdsopbouw van de Brabantse bevolking, 1980-2050
2050

6. Veranderingen in leeftijdssamenstelling

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1009 8 7 6 5 4 3 2 1 010

Aantal inwoners ( × 10.000)

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95+

Jaar

Mannen
Vrouwen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1009 8 7 6 5 4 3 2 1 010

Aantal inwoners ( × 10.000)

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95+

Jaar

Mannen
Vrouwen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1009 8 7 6 5 4 3 2 1 010

Aantal inwoners ( × 10.000)

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95+

Jaar

Mannen
Vrouwen

mannen

mannen

mannen vrouwen

vrouwen

vrouwen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1009 8 7 6 5 4 3 2 1 010

Aantal inwoners ( × 10.000)

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95+

Jaar

Mannen
Vrouwen

Figuur 6.2a
De leeftijdsopbouw van de Brabantse bevolking, 1980-2050
1980

mannen vrouwen



34

De voortgaande vergrijzing springt zonder meer het meest in het oog.1 Op dit 
moment is iets meer dan 20% van de bevolking in onze provincie 65 jaar of ouder. 
De komende decennia, wanneer de naoorlogse geboortegolf gaandeweg deze 
leeftijd gaat bereiken, zal het percentage 65+-ers sterk oplopen. Hierbij speelt ook 
de oplopende levensverwachting een rol. Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar 
hoogtepunt. Dan behoort naar verwachting bijna 27%% van de bevolking tot de 
65+-ers. Tussen 2040 en 2050 loopt het percentage 65+-ers heel licht terug, tot 
26% in 2050 (figuur 6.3).

De hoogste leeftijdsgroepen groeien het sterkst. Rond 2050 zullen er ruim 455.000 
75+-ers zijn, tegen bijna 225.000 in 2020; meer dan een verdubbeling dus 
(+103%). In 2050 zal ongeveer tweederde (62%) van het totaal aantal 65+-ers 
ouder zijn dan 75 jaar. Hier tekent zich de ‘dubbele vergrijzing’ af: er komen gelet 
op de leeftijdsopbouw van vandaag de dag niet alleen meer ouderen bij, zij leven 
gemiddeld ook steeds langer. Het percentage 75+-ers loopt dan ook sterk op: van 
8,8% in 2020 naar 16% in 2050.

Sterkere vergrijzing in landelijke gebieden

Vergrijzing speelt overal in Brabant. Wat wel opvalt is dat dit vergrijzingsproces 
zich de komende decennia in het landelijke gebied naar verhouding sterker zal 
voordoen dan in het stedelijke gebied. Hierbij ontwikkelen de landelijke gebieden 
zich van gebieden met een relatief wat jongere bevolking in de periode voor 2000, 
tot gebieden met een beduidend oudere bevolking in 2040 (figuur 6.4). In de 
landelijke gebieden loopt het percentage 65+-ers op van een kleine 10% in 1990 
en 22% in 2020 tot liefst 31% in 2040. In de stedelijke concentratiegebieden liggen 
deze percentages op resp. ruim 11% in 1990, 19,5% in 2020 en 25% in 2050.

De verklaring voor deze verschillen moet voor een belangrijk deel gezocht worden 
in de selectief samengestelde binnenlandse migratiestromen, zowel die uit het 
verleden (suburbanisatie) als die van vandaag de dag (re-urbanisatie). Hierdoor 
zijn vooral de ‘oudere middengroepen’ (50-64-jarigen) momenteel relatief sterker 
vertegenwoordigd in de landelijke gebieden. Ook de komende jaren zorgt deze 
groep hier nog voor een sterke vergrijzing. In de stedelijke concentratiegebieden, 

6. Veranderingen in leeftijdssamenstelling

Figuur 6.3
Percentage 65+-ers en 75+-ers, Noord-Brabant, 1980-2050

Figuur 6.4
Percentage 65+-ers, stedelijke concentratiegebieden  
en landelijke gebieden, 1990-2050
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die deze leeftijdsgroepen per saldo juist zagen vertrekken, groeit het aantal 
ouderen de eerstkomende jaren juist iets minder sterk. Ook speelt een rol dat de 
stedelijke gebieden, mede door een relatief sterkere groei van de woningvoorraad 
vanaf het begin van de jaren ’90 (forse woningbouwinspanningen), in staat zijn 
gebleken deze middengroepen juist weer wat meer aan zich te binden. 
Tegelijkertijd vertonen de landelijke gebieden al geruime tijd negatieve binnen-
landse migratiesaldi, al lijkt dit beeld recentelijk – 2018 en 2019 – wat te kantelen 
(zie ook hoofdstuk 3). Het (autonome) vertrekoverschot van jongvolwassenen is 
hier lange tijd niet gecompenseerd door vestigingsoverschotten in de andere 
leeftijdscategorieën. Ook dit draagt bij aan de relatief sterkere vergrijzing in het 
landelijk gebied. In de stedelijke gebieden, die deze jong-volwassenen (15-29 
jarigen) per saldo juist opvangen, zorgt deze migratiestroom er juist voor dat de 
vergrijzing (iets) wordt getemperd.

Gemiddelde leeftijd loopt op, met vrouwen in de 
meerderheid

Met de vergrijzing van de Brabantse bevolking loopt ook de gemiddelde leeftijd 
verder op, van iets onder de 42 in 2020 naar 45,4 in 2050. In 1980 lag die 
gemiddelde leeftijd nog op 32,7. Samenhangend met hun hogere sterfteleeftijd 
ligt de gemiddelde leeftijd van vrouwen iets hoger (steeds zo’n twee jaar) 
vergeleken met die van mannen. En door die hogere levensverwachting van 
vrouwen zal – met de toenemende vergijzing – het mannenoverschot omslaan 
in een vrouwenoverschot. In 2050 is ruim 51% van de Brabanders bevolking een 
vrouw. In 2020 zijn de mannen – met 50,1% – nog (licht) in de meerderheid.

6. Veranderingen in leeftijdssamenstelling

Met de vergrijzing loopt de gemiddelde leeftijd  
van de Brabantse bevolking op

Van een mannenoverschot naar een vrouwenoverschot
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2020

2060

31,8 33,5

42,0 43,7

44,1 46,6

32,7

42,8
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51,09
49,94

50,06

48,91
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Noten:

1  Peter Ekamper en Nico van Nimegen (2018). Demografie in het kort vergrijzing. In Demos, 

jaargang 34, nr. 6, juni 2018, blz. 5-7.

5. Groei en krimp per gemeente
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Tot 2040 neemt de potentiële beroepsbevolking in de 
leeftijd tussen 20 en 65 jaar naar verwachting met 35.000 
personen af (-2,5%). Door verhoging van de AOW-leeftijd 
neemt het arbeidspotentieel in diezelfde periode juist toe, 
met ruim 40.000 mensen (+2,5%). 
Uitgaande van de landelijke ‘pensioenafspraken’ uit 
2020 telt Brabant in 2050 ruim 1,65 miljoen potentiële 
werknemers, ruim 100.000 meer als in 2020. Ruim 8% 
hiervan zal dan 65 jaar of ouder zijn.

7. Ontwikkeling van de 
potentiële beroepsbevolking

Steeds meer 65+-ers maken deel uit van de potentiële 
beroepsbevolking

Steeds meer 65+-ers maken deel uit van 
de potentiële beroepsbevolking

2012 2025 2050

20-64

8,3% 65+
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Verhoging AOW-leeftijd

De komende decennia wordt naar verwachting de AOW-leeftijd geleidelijk aan 
verhoogd. Volgens de huidige wetgeving1 zal de AOW-leeftijd stijgen tot 67 jaar 
in 2024. Een verdere verhoging wordt gekoppeld aan de stijging van de 
levensverwachting, waarbij het uitgangspunt is dat voor ieder jaar dat we langer 
leven, de AOW-leeftijd met acht maanden stijgt.2 Volgens de huidige inzichten 
met betrekking tot de ontwikkeling van de levensverwachting3 zal de AOW-leeftijd 
in dat geval zo om de tien jaar met iets meer dan 1 jaar oplopen en uitkomen op 
68 jaar in 2033, 69 in 2043 en 70 jaar zo rond het midden van de jaren ’50.

Op basis van deze uitgangspunten kan een indicatie worden gegeven, wat deze 
geleidelijke ophoging van de AOW-leeftijd gaat betekenen voor de ontwikkeling 
van de beroepsbevolking in Noord-Brabant. Als het gaat om de potentiële 
beroepsbevolking wordt vaak gerekend met de bevolking tussen 20 en 65 jaar. 
Met de verhoging van de AOW-leeftijd zal de leeftijdsgrens echter naar boven toe 
moeten worden bijgesteld en zullen steeds meer 65+-ers deel uit gaan maken van 
de potentiële beroepsbevolking. Mede hierdoor zal de komende jaren onze kijk 
op vergrijzing – doorgaans gemeten in termen van het aantal 65+-ers – (verder) 
veranderen en zullen er ook alternatieve maatstaven van vergrijzing ontwikkeld 
(moeten) worden.4

Arbeidspotentieel blijft ruimschoots op peil

De komende decennia neemt het aantal mensen tussen de 20 en 65 jaar af. 
Tussen 20125 en 2040 loopt hun aantal in onze provincie terug met ongeveer 
35.000 personen (-2,5%). Door de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd 
blijft de potentiële beroepsbevolking (20 jaar – AOW-leeftijd) echter meer dan 
op peil. Tot 2040 is zelfs sprake van een toename van het arbeidspotentieel met 
ruim 40.000 mensen (+2,5%), waarbij de groei zich hoofdzakelijk voordoet in 
de periode tot 2030 (figuur 7.1).

7. Ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking

Figuur 7.1
Ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking
(20 jaar - AOW-leeftijd)
Noord-Brabant, 2012-2050
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Ondanks de veronderstelde verdere verhoging van de AOW-leeftijd loopt de 
potentiële beroepsbevolking na 2030 juist weer iets terug (15.000 minder dan in 
2030). Dit heeft te maken met het feit, dat de omvangrijke naoorlogse 
geboortegeneraties dan met pensioen gaan, ook al ligt de AOW-leeftijd (van jaar 
op jaar) steeds iets hoger. Om en nabij 2040 neemt het aantal potentiële 
werknemers echter weer toe, om in 2050 uit te komen op ongeveer 1.655.000. 
Daarmee zou de omvang van de potentiële beroepsbevolking zo’n 170.000 
personen hoger liggen vergeleken met 2012, toen de AOW-leeftijd nog op 65 jaar 
lag. Hiervan is ruim 8%, oftewel een kleine 140.000 personen, dan 65 jaar of 
ouder (figuur 7.2).

Of de groei van de potentiële beroepsbevolking ook daadwerkelijk leidt tot een 
toename van het arbeidsaanbod hangt natuurlijk wel af van de feitelijke 
ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van de oudere werknemers.6

Minder sterke toename van de grijze druk

De zogenoemde ‘grijze druk’ loopt naar verwachting op van 27,8 in 2012 tot 36,5 
in 2050 (bijlage D-1). Deze grijze druk geeft de verhouding weer tussen het aantal 
AOW-ers en de potentiële beroepsbevolking (20 jaar tot aan de AOW-leeftijd). 
Anno 2050 staan er in Brabant tegenover 1.000 potentiële werknemers dus 365 
AOW-gerechtigden. Zonder verhoging van de AOW-leeftijd is diezelfde 
verhouding 1.000 staat tot 488, oftewel een grijze druk van 48,8 (bijlage D).

7. Ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking

Figuur 7.2
Samenstelling van de potentiële beroepsbevolking
(20 jaar - AOW-leeftijd)
Noord-Brabant, 2012-2050
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Noten:

1  Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd. Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 

Staatsblad 2019, 246. 5 juli 2019.

2  – Uitwerking pensioenakkoord. Kamerbrief, 2020-0000086400. Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, 6 juli 2020.

  – Hoofdlijnennotitie pensioenakkoord. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 

publicatie 22 juni 2020.

3  – Lenny Stoeldraijer e.a. (2019). Kernprognose 2019-2060 19 miljoen inwoners in 2039. CBS, 

Statistische Trends, december 2019.

  – Lenny Stoeldraijer en Coen van Duijn (2018). Kernprognose 2018–2060 immigratie blijft hoog. 

CBS, Statistische Trends, december 2018.

4  – Verkenning Middellangetermijn 2022-2025 (2019). CPB-Raming. Centraal Planbureau, november 

2019.

  – Jeroen Spijker en John Macinnes (2014). Hoe grijs is Nederland eigenlijk? In Demos, jaargang 

30, nr. 4, april 2014, blz. 1-4.

5  2012 is het laatste jaar waarin de AOW-leeftijd nog op 65 jaar lag.

6  – Jos Ebregt e.a. (2019). Arbeidsparticipatie en gewerkte uren tot en met 2060. CPB 

Achtergronddocument. Centraal Planbureau, december 2019.

  – Yvonne Adema en Iris van Tilburg (2019). Zorgen om morgen. CPB Vergrijzingsstudie. Centraal 

Planbureau, december 2019.

  – Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers. CBS.nl/nieuws, 21 september 2019.

  – Nicole van der Gaag en Coen van Duin (2014). Later AOW, meer werkenden? In Demos, 

jaargang 30, nr. 3, maart 2014, blz. 4-7.

7. Ontwikkeling van de potentiële beroepsbevolking



41

Tot 2050 komen er in Noord-Brabant nog zo’n 185.000 
huishoudens bij. Vooral het aantal alleenstaanden groeit 
sterk. Verwacht wordt dat in 2050 van alle huishoudens 
43% een eenpersoonshuishouden is. Vooral het aantal 
oudere alleenstaanden (75+) neemt sterk toe.

8. Veranderingen in huishoudenssamenstelling
Huishoudens worden steeds kleiner

2010 2020 2000 2030 2040 2050 

Huishoudens worden steeds kleiner
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Niet alleen naar leeftijd, ook naar huishoudens ondergaat de samenstelling van 
de Brabantse bevolking de komende tijd de nodige veranderingen. Veranderingen 
die bovendien sterk met elkaar samenhangen. Het aantal huishoudens zal naar 
verwachting nog met ruim 185.000 toenemen, tot bijna 1.350.000 in 2050.  
Dat is een groei van 16%. (tabel 8.1). Vergeleken met de vorige prognose uit 20171 
ligt het aantal huishoudens in 2050 zo’n 90.000 hoger.

8. Veranderingen in huishoudenssamenstelling

huishoudens huishoudensgroei huishoudens

 2020* 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2020-2050 2050

Noord-Brabant 1.160.700 101.400 54.200 31.100 186.700 1.347.400

Stedelijke concentratiegebieden 835.600 84.400 54.300 40.100 178.900 1.014.400
   – grote steden (B5) 435.000 52.500 38.900 32.300 123.800 558.800
   – middelgrote steden (M7) 206.200 18.400 9.700 6.000 34.100 240.300
   – overig stedelijk concentratiegebied 194.400 13.500 5.600 1.900 21.000 215.400
Landelijke gebieden 325.100 17.000 -100 -9.000 7.800 332.900

West-Brabant 319.800 21.100 8.200 2.600 31.900 351.700
Midden-Brabant 191.700 19.200 12.300 9.000 40.500 232.100
Noordoost-Brabant 290.800 26.400 12.900 5.100 44.400 335.300
Zuidoost-Brabant 358.400 34.800 20.800 14.300 69.900 428.300

         groei-indices

  2020-2030 2030-2040 2040-2050 2020-2050
(2020 = 100) (2030 = 100) (2040 = 100) (2020 = 100)

Noord-Brabant  108,7 104,3 102,4 116,1  

Stedelijke concentratiegebieden  110,1 105,9 104,1 121,4  
   – grote steden (B5)  112,1 108,0 106,1 128,4  
   – middelgrote steden (M7)  108,9 104,3 102,6 116,5  
   – overig stedelijk concentratiegebied  106,9 102,7 100,9 110,8  
Landelijke gebieden  105,2 100,0 97,4 102,4  

West-Brabant  106,6 102,4 100,8 110,0  
Midden-Brabant  110,0 105,8 104,0 121,1  
Noordoost-Brabant  109,1 104,1 101,6 115,3  
Zuidoost-Brabant  109,7 105,3 103,5 119,5  

Tabel 8.1
Huishoudensgroei in Noord-Brabant, 2020-2050

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 100-tallen; 

hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

* Voor de stand per 1-1-2020 is uitgegaan van het geprognotiseerde 

aantal huishoudens.
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Sterke groei aantal eenpersoonshuishoudens

Groeit het aantal huishoudens in Noord-Brabant tussen 2020 en 2050 nog met 
16%, de bevolking groeit in diezelfde periode met slechts 11%. Deze relatief 
sterkere toename van het aantal huishoudens hangt samen met de vergrijzing en 
de individualisering. Hierdoor groeit vooral het aantal eenpersoonshuishoudens 
sterk (figuur 8.1). Tot 2050 komen er bijna 160.000 eenpersoonshuishoudens bij, 
waarmee de totale huishoudensgroei (van ruim 185.000) vrijwel volledig kan 
worden verklaard. Het aantal alleenstaanden groeit hiermee met bijna 40%. 
In 2050 bestaat bijna 43% van alle huishoudens in onze provincie uit een 
eenpersoonshuishouden. In 2000 lag dat percentage nog op 28% (figuur 8.2). 
Tegenover de groei van het aantal alleenstaanden staat een vrijwel gelijkblijvend 
aantal (al dan niet gehuwde) paren. Toch blijft het aantal samenwonenden in 
Brabant wel verreweg de grootste huishoudenscategorie. In 2050 valt nog altijd 
50% van de huishoudens onder deze categorie (was 66% in 2000).

Stedelijke en landelijke gebieden

Tussen de stedelijke en landelijke gebieden bestaan duidelijke verschillen 
in huishoudenssamenstelling (figuur 8.3a t/m 8.3c). Zo ligt het percentage 
eenpersoonshuishoudens in de stedelijke gebieden – en dan met name in de 
grote steden (de B5)2 – beduidend hoger, terwijl we in de landelijke gebieden 
en in het overig stedelijk concentratiegebied – zeg maar de randgemeenten rond 
de steden – verhoudingsgewijs juist meer samenwonenden aantreffen. Zo is 
in 2020 zo’n 44% van de huishoudens in de grote steden een eenpersoonshuis-
houdens, terwijl dit percentage in de landelijke regio’s en de genoemde rand-
gemeenten op ‘slechts’ 30% ligt, 14 procentpunten lager dus. In de middelgrote 
steden (de M7)3 is 33% van de huishoudens een alleenstaande.

Daarentegen vormen de samenwonenden in de landelijke en de meer kleinstedelijk 
gebieden bijna tweederde van het aantal huishoudens, maar behoort in de grote 
steden minder dan de helft van de huishoudens tot deze groep.

8. Veranderingen in huishoudenssamenstelling

Figuur 8.1
Huishoudens naar type
Noord-Brabant, 2000-2050

Figuur 8.2
Bevolkingssamenstelling naar huishoudenstype 
Noord-Brabant, 2000-2050
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8. Veranderingen in huishoudenssamenstelling

Figuur 8.3b
Huishoudensontwikkeling naar type, 2000-2050
Eenpersoonshuishoudens

Figuur 8.3a
Huishoudensontwikkeling naar type, 2000-2050
Samenwonenden (met en zonder kind(eren))

Figuur 8.3c
Huishoudensontwikkeling naar type, 2000-2050
Overige huishoudens (o.a. eenouderhuishoudens)
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De komende tijd zien we zowel in de stedelijke als in de landelijke gebieden het 
percentage eenpersoonshuishoudens duidelijk toenemen en het percentage 
samenwonenden juist (verder) afnemen; vergrijzing en individualisering spelen 
immers overal. Wat de processen van huishoudensvorming betreft, zullen de 
onderlinge verschillen en verhoudingen tussen de onderscheiden gebiedstypen in 
grote lijnen echter niet veel veranderen.

Huishoudens naar leeftijd

Verdelen we de huishoudens naar leeftijd (van het hoofd van het huishouden), dan 
zien we dat vooral bij de jongvolwassenen en de ouderen verhoudingsgewijs veel 
eenpersoonshuishoudens zijn te vinden (figuur 8.4a). Jongeren die uit huis gaan, 
wonen eerst een tijdje alleen, al blijven ze de laatste tijd wel weer wat langer thuis 
wonen.4 En ook op hogere leeftijd zien we de percentages 
eenpersoonshuishoudens (sterk) toenemen; ouderen blijven, na verlies van hun 
partner, als alleenstaande achter. Vanwege hun hogere levensverwachting geldt dit 
laatste vooral voor vrouwen.

De komende tijd wordt vooral bij de middelbare leeftijden een duidelijke groei 
verwacht van het percentage alleenstaanden. Uitstel van (langdurige) 
relatievorming en een verdere flexibilisering in relaties5 (naast de flexibilisering op 
de arbeidsmarkt) spelen hierbij een rol en de tijd dat men – al dan niet tussen twee 
relaties in – alleen woont neemt toe. Omgekeerd heeft deze groei van het aantal 
alleenstaanden z’n tegenhanger in de afname van het aantal samenwonenden bij 
deze leeftijdsgroepen (figuur 8.4b).

8. Veranderingen in huishoudenssamenstelling

Figuur 8.4a
Huishoudensverdeling naar leeftijd, 2000-2050
Eenpersoonshuishoudens

Figuur 8.4b
Huishoudensverdeling naar leeftijd, 2000-2050
Samenwonenden
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Vooral toename alleenstaande ouderen

De verwachte groei van het aantal eenpersoonshuishoudens (+160.000) komt 
vrijwel volledig voor rekening van de ouderen (figuur 8.5). Door de vergrijzing 
neemt ook het aantal oudere alleenstaanden (65+) sterk toe. Tot 2050 komen er in 
Brabant naar verwachting ongeveer 130.000 oudere alleenstaanden bij, bijna een 
verdubbeling ten opzichte van 2020 (+86%). Deze groei komt vrijwel volledig op 
het conto van het sterk toenemende aantal alleenstaande 75-plussers. In omvang 
groeit deze groep van ca. 85.000 in 2020 naar 200.000 in 2050 (+ 115.000, 
oftewel een groei van 134%). Naar verwachting is van alle 
eenpersoonshuishoudens in 2050 meer dan een op de drie (35%) 75 jaar of ouder 
(20,5% in 2020). Een kwart (25%) is dan zelfs 80 jaar of ouder, waar dat nu nog 
ongeveer een op de acht is (13,5%).

Eenouderhuishoudens, overige huishoudens en de 
tehuisbevolking

Wat het aantal eenouderhuishoudens en het aantal overige huishoudens betreft, 
worden de komende tijd – in absolute zin – maar beperkte veranderingen verwacht 
(figuur 8.1). Het aantal eenouderhuishoudens groeit nog licht, van zo’n 77.000 in 
2020 tot bijna 100.000 in 2050 (+27,5%). Het aantal overige huishoudens neemt 
gedurende de prognoseperiode eveneens licht toe, al blijven de aantallen – 9.500 
in 2050 – beperkt. Tot deze zogenoemde ‘overige’ huishoudens behoren personen 
die geen partnerrelatie of ouder-kindrelatie hebben, maar wel een gezamenlijk 
huishouden voeren. Voorbeelden hiervan zijn studenten die gezamenlijk een 
huishouden vormen of twee broers of zussen die samen in een huis wonen.

8. Veranderingen in huishoudenssamenstelling

Figuur 8.5
Eenpersoonshuishoudens naar leeftijd 
Noord-Brabant, 2000-2050
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Ten slotte zijn er personen die wonen of verblijven in instellingen en tehuizen. 
Deze personen vormen geen zelfstandig huishouden en zijn daarom ook buiten de 
berekening van de woningbehoefte gehouden. In Noord-Brabant is de instellings- 
en tehuisbevolking de afgelopen jaren steeds iets teruggelopen. Momenteel omvat 
deze groep ca. 35.000 mensen. In lijn met landelijke (CBS-)veronderstellingen is er 
in de prognose van uitgegaan, dat de instellings- en tehuisbevolking de komende 
decennia, onder invloed van de sterke vergrijzing, geleidelijk aan weer zal 
toenemen, tot zo’n 60.000 personen in 2050.6 Ondanks deze absolute toename 
van het aantal mensen in een ‘institutioneel huishouden’ daalt, vooral bij de oudere 
leeftijdsgroepen, het percentage personen in instellingen en tehuizen. Deze daling 
hangt samen met de al langer aanhoudende trend om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen, samen of alleen. Hierbij speelt ook de stijgende levens-
verwachting een rol, waardoor paren tot op hoge leeftijd blijven samenwonen.

Huishoudens worden steeds kleiner

Doordat vooral het aantal eenpersoonshuishoudens sterk groeit, neemt het 
gemiddeld aantal personen per huishouden de komende decennia verder af. 
Telt een Brabants huishouden in 2000 nog iets meer dan 2,4 personen, in 2050 
is de gemiddelde huishoudensgrootte7 naar verwachting teruggelopen tot 2,07. 
In de stedelijke gebieden loopt de huishoudensgrootte terug van 2,33 in 2000 
naar 2,03 in 2050, waarbij de grote steden (B5) uitkomen op een grootte ruim 
onder de 2 in 2050 (1,93). In het landelijk gebied liggen deze cijfers op 2,62 in 
2000 en op 2,18 halverwege deze eeuw (figuur 8.6).

8. Veranderingen in huishoudenssamenstelling

Figuur 8.6
Gemiddelde huishoudensgroote, Noord-Brabant, 2000-2050
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Noten:

1  De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant - actualisering 2017. Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant, mei 2017.

2  De vijf grote steden (B5) zijn Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg.

3  De zeven middelgrote steden (M7) zijn Bergen op Zoom, Meierijstad, Oosterhout, Oss, 

Roosendaal, Uden, Waalwijk.

4  – Studerende én werkende jongeren gaan later uit huis. CBS.nl/nieuws, 5 februari 2019.

  – Coen van Duijn e.a. (2018). Huishoudensprognose 2018-2060 opmars eenpersoonshuishoudens 

zet door. CBS, Statistische Trends, december 2018.

5  Jan Latten (2017). Tweede Demografische Transitie nog lang niet uitgetrild. In Rooilijn, jaargang 50, 

nr. 5-6, 2017, blz. 340-349.

6  De belangrijkste veronderstelling omtrent de ontwikkeling van de bevolking in instellingen en 

tehuizen is, dat er grenzen zijn aan de afname van het aantal plaatsen in specifieke instellingen, 

zoals verpleeghuizen, tehuizen voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten en psychiatrische 

inrichtingen. Er wordt dus van uitgegaan dat er een zekere ‘minimumcapaciteit’ in zorginstellingen 

nodig blijft, die bovendien – met het oog op de verdere vergrijzing van de bevolking – de komende 

tijd geleidelijk aan weer zal moeten worden uitgebreid. Ondanks deze absolute toename van de 

capaciteit in instellingen en tehuizen zal van de sterk groeiende groep ouderen een steeds kleiner 

deel woonachtig zijn in een zorginstelling. Ouderen wonen steeds langer (zelfstandig) thuis. 

Omdat de komende decennia, samenhangend met de ‘dubbele vergrijzing’ en de sterke groei van 

het aantal hoogbejaarden, de vraag naar intensieve (verpleeghuis)zorg sterk zal toenemen, zal de 

beschikbare capaciteit steeds meer ingezet worden voor mensen die sterk hulpbehoevend zijn. 

Lichtere vormen van zorg zullen meer en meer in de woning of in de (directe) woonomgeving 

geboden worden.

7  Bij de berekening van de gemiddelde huishoudensgrootte is de bevolking in instellingen en 

tehuizen buiten beschouwing gelaten.

8. Veranderingen in huishoudenssamenstelling
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De komende jaren wacht Brabant nog een behoorlijke 
woningbouwopgave. Tot 2030 zal de woningvoorraad 
nog met 120.000 woningen moeten toenemen, oftewel 
zo’n 12.000 woningen per jaar. Dit om de verwachte 
groei van het aantal huishoudens op te kunnen vangen 
en bestaande woningtekorten terug te dringen. 
Regionaal zijn er grote en toenemende verschillen in 
groei van de woningvoorraad. De groei concentreert 
zich in stedelijke gebieden.

9. Ontwikkeling van de Brabantse 
woningvoorraad

Tot 2030 moeten er nog zo’n 120.000 woningen 
aan de voorraad worden toegevoegd

Tot 2030 moeten er nog zo’n 120.000 
woningen aan de voorraad worden 
toegevoegd

+120.000
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Brabant wacht de komende tijd nog een flinke bouwopgave

In 2020 telt Noord-Brabant 1.140.000 woningen.1 Op grond van de jongste 
inzichten met betrekking tot de bevolkings- en huishoudensontwikkelingen zal de 
woningvoorraad tot aan het einde van de prognoseperiode moeten blijven groeien, 
al neemt de groei in de loop van de (prognose)jaren wel duidelijk af (tabel 9.1). 
Naar verwachting staan er in 2050 bijna 1.360.000 woningen in onze provincie, 
liefst 100.000 meer vergeleken met de vorige provinciale prognose uit 2017.2

Tot 2050 neemt de woningvoorraad dus nog toe met een kleine 220.000 woningen 
(+19%). Een groot deel van die groei – bijna 160.000 woningen, oftewel driekwart 
van de opgave – zal voor 2035 moeten worden gerealiseerd en zo’n 120.000 
woningen al voor 2030. Dat betekent dat er de eerstkomende 10 jaar in onze 
provincie gemiddeld jaarlijks zo’n 12.000 woningen (netto3) aan de voorraad 
zullen moeten worden toegevoegd.

9. Ontwikkeling van de Brabantse woningvoorraad
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         groei-indices

  2020-2030 2030-2040 2040-2050 2020-2050
(2020 = 100) (2030 = 100) (2040 = 100) (2020 = 100)

Noord-Brabant  110,4 105,1 102,6 119,0  

Stedelijke concentratiegebieden  111,4 106,7 104,4 124,1  
   – grote steden (B5)  113,5 109,0 106,9 132,2  
   – middelgrote steden (M7)  109,4 104,7 102,5 117,4  
   – overig stedelijk concentratiegebied  109,3 103,6 100,8 114,2  
Landelijke gebieden  107,7 101,2 97,5 106,2  

West-Brabant  108,2 103,4 100,9 112,9  
Midden-Brabant  111,7 106,7 104,4 124,5  
Noordoost-Brabant  110,4 104,8 101,7 117,6  
Zuidoost-Brabant  111,7 106,1 103,7 122,9  

Tabel 9.1
De groei van de woningvoorraad in Noord-Brabant, 2017-2050

woning- 
voorraad groei woningvoorraad

         woning- 
voorraad

 2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 2020-2050 2050

Noord-Brabant 1.140.600 118.400 64.500 34.100 217.000 1.357.700

Stedelijke concentratiegebieden 815.300 93.300 60.400 43.100 196.800 1.012.100
   – grote steden (B5) 411.700 55.500 42.000 35.300 132.800 544.500
   – middelgrote steden (M7) 207.200 19.400 10.700 6.000 36.100 243.300
   – overig stedelijk concentratiegebied 196.300 18.400 7.800 1.900 28.000 224.300
Landelijke gebieden 325.400 25.100 4.100 -9.000 20.200 345.600

West-Brabant 315.600 25.900 11.500 3.300 40.600 356.200
Midden-Brabant 184.100 21.600 13.800 9.700 45.100 229.200
Noordoost-Brabant 291.200 30.200 15.400 5.700 51.200 342.400
Zuidoost-Brabant 349.700 40.800 23.900 15.500 80.100 429.900

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 100-tallen; 

hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

In de bevolkings- en woningbehoefteprognose is uitgegaan van de 

definities uit de BAG, de ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’.

In de BAG worden alle ‘verblijfsobjecten met (ten minste ook) een 

woonfunctie’ gerekend tot de woningvoorraad.



52

De vooruit berekende groei van de woningvoorraad hangt uiteraard nauw samen 
met de groei van het aantal huishoudens. Wel ligt – in de prognoseperiode – de 
groei van de woningvoorraad steeds iets hoger dan de groei van het aantal 
huishoudens (figuur 9.1). Dit komt omdat er in de berekeningen van uit is gegaan, 
dat het bestaande woningtekort (geraamd op 2,5% à 3%, oftewel zo’n 30.000 
woningen) in de loop van de prognoseperiode wordt weggewerkt. De (frictie)
leegstandspercentages – Brabant-breed ca. 1,7% – zijn constant zijn verondersteld.

De komende jaren wacht Brabant dus nog een flinke woningbouwopgave4, met een 
accent op de eerstkomende jaren. Synchroon aan de huishoudensontwikkelingen 
zal de benodigde voorraadgroei geleidelijk aan echter wel (duidelijk) afnemen. 
Overigens betekent een (op termijn) mindere kwantitatieve behoefte niet, dat er in 
gelijke mate (meteen ook) minder gebouwd hoeft te worden. Integendeel. De kans 
is namelijk groot dat delen van de huidige woonmilieus steeds meer als kwalitatief 
onvoldoende zullen worden beschouwd. Vooral woongebieden uit de jaren 1945-
1985 zijn in dit verband kwetsbaar, waarbij zich in de tijd ook steeds weer nieuwe 
(nu nog relatief jonge) wijken zullen aandienen.

Woningbouw is flink aangetrokken, nu is het zaak 
het tempo vast te houden

In Brabant is de groei van de woningvoorraad teruggelopen van zo’n 13.000 
gemiddeld jaarlijks in de tweede helft van de jaren ’90 naar een niveau van (soms 
ver) onder de 10.000 in de eerste jaren van deze eeuw. In 2003 bereikte de groei 
een (naoorlogs) dieptepunt met 5.600 woningen (figuur 9.2).

De (na-ijl)effecten van de kredietcrisis op de woningmarkt zijn in Brabant ook nog 
lange tijd duidelijk zichtbaar geweest. De opgeleverde nieuwbouwproductie, die in 
de periode 2010 t/m 2013 nog altijd tussen de 8.500 en de 10.000 woningen lag, 
bereikte haar laagste niveaus pas in 2014, 2015 en 2016. Tegelijkertijd nam ook de 
groei van de woningvoorraad duidelijk af. In 2015 kende de voorraad in Brabant 
een groei van (slechts) 6.700 woningen, waarmee het dieptepunt van de financieel-
economische crisis kon worden gemarkeerd (figuur 9.2).

9. Ontwikkeling van de Brabantse woningvoorraad

Figuur 9.1
Jaarlijkse groei (%) van de woningvoorraad, het aantal 
huishoudens en de bevolking, Noord-Brabant, 2000-2050

Figuur 9.2
Groei van de woningvoorraad, Noord-Brabant, 1980-2050
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In 2016 ligt de groei echter weer wat hoger (bijna 8.000), een lijn die zich versterkt 
heeft doorgezet in 2017 en 2018, toen de Brabantse voorraad met liefst 11.800, 
resp. 12.750 woningen toenam. In 2019 lag de groei op 11.800, een niveau 
– zo rond de (benodigde) 12.000 woningen – waarop we op basis van het aantal 
woningen dat recent in aanbouw is genomen5 naar verwachting ook dit jaar uit 
zullen komen.6 Voor een vergelijkbare reeks jaren met dergelijke groeicijfers moeten 
we terug tot eind jaren ’90. Naast de toegenomen nieuwbouw speelt, met name in 
de (grotere) steden ook het aantal ‘toevoegingen anderszins’ een rol, zoals het 
herbestemmen naar woonruimte van leegstand kantoor-, winkel- en ander vastgoed.

Kortom, er is de laatste jaren Brabant-breed sprake van een (stevig) herstel van de 
woningmarkt en van de woningbouwproductie. Nu is het op veel plaatsen vooral 
zaak het bouwtempo op peil te houden, terwijl voor tal van andere plaatsen geldt 
dat het tempo (nog altijd) verder omhoog moet. En dat alles tegen een achtergrond 
van veranderende demografische ontwikkelingen (sterke(re) bevolkingsgroei, zeker 
op de middellange termijn), maar ook ‘stikstof’ en ‘corona’, waarvan het nog lastig 
is in te schatten wat de komende tijd de (financieel-economische) effecten zullen zijn 
op de woningmarkt en het bouwtempo in Nederland en in Brabant.

Versnelling van de woningbouw en (vervolgens) vasthouden van het bouwtempo 
is een belangrijke doelstelling van de Brabantse Agenda Wonen.7

Geen kwantiteit zonder kwaliteit

De oorzaken van een (soms nog wat) achterblijvend bouwtempo verschillen per 
gemeente en per locatie.

Naast ‘stikstof- en corona-perikelen’ is (al langer) het gebrek aan personele capaciteit 
bij ontwikkelaars, bouwers en gemeenten (na jaren van saneren), evenals een tekort 
aan bouwmaterialen een veel gehoord geluid (‘handen en heipalen’). Ook de lange 
procedures, (te) hoge grondprijzen en de vaak complexe vraagstukken rond de 
(financiële) haalbaarheid van binnenstedelijke (her)ontwikkelingstrajecten worden 
geregeld aangehaald. De gevolgen van de aanpassingen in het corporatiebestel 
voor de investeringsmogelijkheden van woningbouwcorporaties kunnen regionaal 

9. Ontwikkeling van de Brabantse woningvoorraad

of lokaal eveneens een rol spelen. Ten slotte sluiten vraag en aanbod in woning-
bouwplannen (nog) niet altijd voldoende op elkaar aan.

Zoals is aangegeven in de Brabantse Agenda Wonen vragen demografische, 
sociaal-maatschappelijke en financieel-economische ontwikkelingen om “een 
gevarieerd en flexibel planaanbod, met (blijvende) aandacht voor de betaalbaarheid 
en financierbaarheid van het wonen, een gezonde mix van huur en koop, in 
verschillende prijssegmenten en met (volop) ruimte voor nieuwe, ook tijdelijke 
woonvormen”. Om het herstel, dat zich de laatste tijd heeft afgetekend een krachtig 
vervolg te geven en vaart te houden in de woningbouwproductie, zal ook de 
komende tijd het (verder) in balans brengen van vraag en aanbod op de 
woningmarkt en de kwalitatieve samenstelling van (harde) woningbouwplannen een 
belangrijk thema zijn op de (sub)regionale agenda’s en in het overleg met gemeenten 
en marktpartijen. Van belang hierbij is ook, aldus de Brabantse Agenda Wonen,8 
“dat er een goed beeld bestaat, welke strategische toevoegingen en vervangingen 
(sloop en vervolgens nieuwbouw) nog nodig zijn, gelet ook op de samenstelling van 
de bestaande woningvoorraad (‘verrijk het bestaande’)”.

Vanuit de provincie sturen we bij dit alles vooral op realisatie en niet alleen op 
plannen. Voor voortgang van de woningbouw is het hierbij essentieel, dat 
gemeenten voor de korte termijn steeds over (ruim) voldoende hard planaanbod 
beschikken, aansluitend op de actuele vraag en op geschikte plekken waar de 
woningen snel in aanbouw kunnen worden genomen. Hiermee wordt voortgang van 
de woningbouw van jaar op jaar gewaarborgd.

Voor de middellange en langere termijn is het juist van belang te waken voor de 
risico’s van overprogrammering en dús de nodige ruimte te laten en niet te veel van 
het toekomstige woningbouwprogramma nu al vast te leggen in harde plannen, 
vooral niet als het gaat om nieuwe uitbreidingslocaties. De ervaring leert immers, 
dat zich steeds weer nieuwe, vaak onvoorziene inbreidingsmogelijkheden, binnen-
stedelijke herstructurerings- en transformatieopgaven en leegstands vraagstukken 
zullen aandienen.

Door (meer) flexibiliteit in te bouwen in het planaanbod voor woningbouw kan 
bovendien beter worden ‘meebewogen’ met ontwikkelingen aan de vraagzijde. 
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Figuur 9.3
Aandeel van de stedelijke concentratiegebieden in de 
Brabantse woningvoorraad, 1970-2050

Onzekerheden rond demografische, economische en woningbehoefte-
ontwikkelingen vragen om een adaptieve strategie en een realistisch, vraaggericht 
en flexibel planaanbod.9

Concentratie van verstedelijking

Het provinciale beleid is al jaren gericht op het concentreren van de 
verstedelijking.10 In de Brabantse Omgevingsvisie11 vormt een duurzaam 
verstedelijkingsbeleid een van de hoofdopgaven voor de toekomst.

In de stedelijke concentratiegebieden, die een belangrijk deel van de bevolkings-
groei (migratie) opvangen, ligt de toename van de woningvoorraad hoger dan 
in de landelijke gebieden (tabel 9.1). Hiermee wordt de positie van de stedelijke 
concentratiegebieden in de Brabantse woningvoorraad (verder) versterkt. 
Momenteel staat 71,5% van de Brabantse woningvoorraad in het stedelijk gebied. 
In de komende jaren zal dit percentage geleidelijk aan verder oplopen (figuur 9.3). 
Deze lijn van (verdere) concentratie van verstedelijking tekent zich al af sinds het 
midden van de jaren ’90 (de ‘Vinex-jaren’), al zijn de groeiverschillen tussen de 
stedelijke en de landelijke gebieden sinds de eeuwwisseling maar gering. In de 
jaren ’70 – een periode met omvangrijke suburbanisatiestromen – groeiden de 
stedelijke gebieden juist relatief minder snel dan de landelijke gebieden. In de jaren 
’80 laten de stedelijke en landelijke regio’s vergelijkbare groeicijfers zien en 
verandert het aandeel van de stedelijke concentratiegebieden maar weinig.

Het gemeentelijke woningbouwprogramma:  
een indicatie van de toename van de woningvoorraad

De bevolkings- en woningbehoefteprognose is uitgevoerd op het gemeentelijk 
schaalniveau. De gemeenten vormen hierbij de basis voor de vooruitberekeningen. 
De gegevens over de toename van de woningvoorraad die hiervan zijn afgeleid, 
sluiten aan op de gemeentespecifieke bevolkingskenmerken en -ontwikkelingen 
en zijn opgesteld binnen de kaders van het provinciale (verstedelijkings)beleid.
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In bijlage E (regionaal) en bijlage F (gemeenten) is een indicatie gegeven van de 
planningsruimte voor woningbouw in de komende jaren. Overeenkomstig de Interim 
omgevingsverordening is deze ‘programma-indicatie’ richtinggevend voor de (sub)
regionale woningbouwplanning en -programmering en de hierover te maken 
regionale afspraken; kwantitatief, kwalitatief én ruimtelijk.12 Gemeentelijke 
bestemmingsplannen, die voorzien in de nieuwbouw van woningen of anderszins 
leiden tot een (netto) toename van de woningvoorraad, dienen te passen binnen dit 
regionale afsprakenkader.13 Ook de actielijnen en richtinggevende principes uit de 
Brabantse Agenda Wonen14 zijn hierbij een belangrijke leidraad.
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Noten:

1  Bij de prognose-actualisering is gebruik gemaakt van de (feitelijke) woningvoorraadgegevens, 

zoals die op basis van de BAG (de ‘basisregistratie adressen en gebouwen’) door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) vanaf 2012 worden gepubliceerd. De overgang op de BAG 

betekende een ‘trendbreuk’ in de betreffende statistieken, omdat de definitie van een woning in de 

BAG anders is dan in de CBS-tellingen tot en met 2011. Tot en met 2011 maakte het CBS 

onderscheid in woningen, wooneenheden, recreatiewoningen en capaciteit in bijzondere 

woongebouwen (instellingsplaatsen). Alleen de categorie ‘woningen’ werd tot de woningvoorraad 

gerekend, de overige categorieën niet. In de BAG worden alle ‘verblijfsobjecten met (ten minste 

ook) een woonfunctie’ tot de woningvoorraad gerekend.Omdat de kwaliteit van de 

‘BAG-gegevens’ in de eerste jaren van de overgang nog niet overal op orde was, heeft de provincie 

tussen 2012 en 2016 ook de woningbouwontwikkelingen volgens de ‘oude CBS-systematiek’ 

verzameld. Hiertoe hebben alle Brabantse gemeenten (100%-score) jaarlijks de benodigde 

gegevens aangeleverd. Vanaf 2016 is (definitief) overgegaan van de ‘woningvoorraad oude stijl’ 

op de woningvoorraad volgens de BAG-methodiek (‘verblijfsobjecten met een woonfunctie’). 

Omwille van de vergelijkbaarheid in de tijd zijn de woningvoorraadgegevens van voor 2016 

consistent gesteld aan de ‘BAG-systematiek’.

2  De bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant - actualisering 2017. Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant, mei 2017.

3  Omdat ook woningen aan de voorraad worden onttrokken (vooral door sloop), zullen er meer 

woningen moeten worden gebouwd of anderszins aan de voorraad moeten worden toegevoegd 

– bijvoorbeeld door woningen te realiseren in leegstaand vastgoed – om in de woningbehoefte 

te kunnen voorzien.

4  In het bestuursakkoord is hierover opgenomen “Brabant staat de komende jaren voor een flinke 

woningbouwopgave. Tot 2050 moeten er zo’n 175.000 tot 200.000 extra woningen gebouwd 

worden. Daarvan moeten er – naar verwachting – 130.000 tot 150.000 woningen de komende 10 

tot 15 jaar gebouwd worden zo’n 10.000 woningen per jaar.” Zie Samen, Slagvaardig en Slim 

Ons Brabant. Bestuursakkoord 2020-2023. Provincie Noord-Brabant, 7 mei 2020, blz. 11-14.

5  Om de effecten van de financieel-economische crisis op de woningbouwproductie in Noord-

Brabant goed te meten en in de tijd te volgen, is de provincie in 2009 gestart met een inventarisatie 

van het aantal feitelijk in aanbouw genomen woningen. Aan alle Brabantse gemeenten is gevraagd 

deze gegevens (vanaf januari 2008) aan te leveren. Inmiddels leveren vrijwel alle gemeenten (per 

kwartaal) deze gegevens aan, wat steeds een representatieve en actuele indicatie geeft van de 

woningbouwontwikkelingen in de eerstkomende jaren.

6  Zie voor het meest actuele beeld het ‘Kwartaalbeeld Woningmarkt Noord-Brabant’ en de ‘Monitor 

bevolking en wonen’ op de provinciale website. Beide worden ieder kwartaal geactualiseerd.

7  Brabantse Agenda Wonen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, september 2017.

8  “Inzetten op een vraaggericht, flexibel planaanbod met ruimte voor nieuwe woonvormen” vormt 

‘actielijn 3’ uit de Brabantse Agenda Wonen (GS, sept. 2017). En als ‘richtinggevend principe 4’ 

geldt “We ontwikkelen in Brabant vraaggerichte woningbouwplannen, die aansluiten op de vraag 

van huishoudens en met oog voor nieuwe, flexibele en tijdelijke woonvormen en strategische 

toevoegingen aan de bestaande woningvoorraad”.

9  In de Brabantse Agenda Wonen (sept. 2017) zijn realisme en flexibiliteit in de regionale 

woningbouwplanning en -programmering belangrijke onderwerpen. Ze maken onderdeel uit van 

‘actielijn 3’ van deze agenda en zijn opgenomen als ‘richtinggevend principe 5’ “Om tijdig en 

adequaat in te kunnen spelen op de dynamiek op de woningmarkt, veranderende woonwensen en 

onvoorziene ruimtelijke ontwikkelingen zorgen we voor realisme en flexibiliteit in de regionale en 

gemeentelijke woningbouwplanning en -programmering”.

10  Op provinciale schaal betekent dit, dat het leeuwendeel van de woningbouw gerealiseerd wordt in 

de stedelijke concentratiegebieden en dat de woningvoorraad – overeenkomstig het uitgangspunt 

van concentratie – in deze stedelijke gebieden verhoudingsgewijs sterker groeit dan in de 

landelijke gebieden.

11  Brabantse Omgevingsvisie. De kwaliteit van Brabant. Visie op de Brabantse leefomgeving. 

Provinciale Staten van Noord-Brabant, december 2018.

12  Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020) / Afdeling 5.4 

Regionaal samenwerken. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 1 maart 2020.

13  In het recente verleden zijn diverse woningbouwafspraken gemaakt; tussen gemeenten onderling, 

maar ook tussen gemeenten en de provincie. Dergelijke afspraken worden nu alleen nog in (sub)

regionaal verband gemaakt. Lopende afspraken zullen – waar nodig in geactualiseerde vorm – 

ingepast worden in de regionale kaders.

14  Brabantse Agenda Wonen. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, september 2017.
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Samenhangend met de vergrijzing liggen er in Noord-
Brabant forse opgaven op het vlak van ‘wonen met zorg 
en welzijn’, vooral bij het ‘beschermd wonen’ en het 
‘geschikt wonen’. 
 
Een belangrijk deel van de opgave bestaat uit het 
aanpassen van de bestaande woningvoorraad.

10. Wonen met zorg en welzijn
Met de vergrijzing neemt de vraag naar ‘wonen met zorg 
en welzijn’ toe, in allerlei variaties

Met de vergrijzing neemt de vraag naar 
‘wonen met zorg en welzijn’ toe, in allerlei variaties.

geclusterd wonen
2045 = 137

beschut wonen
2045 = 165

nultreden wonen
2045 = 118

2018=100

2018 2045

aangepast wonen
2045 = 135

beschermd wonen
2045 = 195
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Trends en ontwikkelingen

De Brabantse bevolking vergrijst: er komen steeds meer ouderen, die bovendien 
steeds ouder worden. Het aantal 80-plussers verdubbelt bijna tussen nu en 2040 
en blijft ook daarna nog toenemen. En veel van die ouderen krijgen vroeg of laat 
te maken met mobiliteitsbeperkingen of aandoeningen als dementie. De komende 
jaren zal er daarom veel aandacht moeten zijn voor het ‘wonen met zorg en 
welzijn’.

Kernpunt bij dit alles is, dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig (willen) blijven 
wonen.1 Ouderen beseffen steeds meer, dat zij ook zelf aan zet zijn om langer 
zelfstandig te kunnen blijven wonen; in hun eigen huis of door te verhuizen naar een 
(meer) geschikte woning. Bovendien bezit een groot deel van de nieuwe generatie 
ouderen een koopwoning, waarin ze – als het kan – (ook langer) willen blijven 
wonen. Deze ontwikkelingen leiden ertoe, dat (lichtere vormen van) zorg en welzijn 
meer en meer in de woning of in de directe woonomgeving moeten worden 
geboden.

Inmiddels is een groot deel van de verzorgingshuiszorg geëxtramuraliseerd, 
waarmee tegelijkertijd een behoefte is ontstaan aan woonvormen tussen thuis en 
het verpleeghuis.2 Het gaat dan om woonvormen waarbij zorg aan huis, sociale 
activiteiten, omzien naar elkaar en meer of minder zelfstandig wonen in diverse 
combinaties voorkomen. Vooral mensen die zwaardere zorg thuis ontvangen 
hebben behoefte aan dergelijke woonvormen, maar ook eenzame ouderen kiezen 
vaker voor een vorm van groepswonen. Binnen de bestaande woningvoorraad is 
nu vaak geen geschikt alternatief beschikbaar. De diversiteit van vormen van wonen 
en zorg tussen thuis en verpleeghuis blijft achter.3

Natuurlijk, er wordt al veel gedaan op het vlak van ‘wonen met zorg en welzijn’ en 
er zijn allerlei initiatieven. Tegelijkertijd zijn er ook geluiden van ouderen, die geen 
geschikt aanbod (in de buurt) kunnen vinden of geen locatie hebben om zelf 
bijvoorbeeld een ‘woon-zorg-project’ te realiseren. Al met al zal er de komende tijd 
nog veel meer moeten gebeuren om de groeiende groep ouderen, passend bij hun 
verander(en)de woonwensen, van geschikte woonruimte te kunnen voorzien.

Om ertoe bij te dragen dat er juist ook voor deze (doel)groepen van ouder 
wordende huishoudens meer geschikt aanbod wordt gecreëerd heeft de provincie 
het ‘Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw’4 opgesteld (maart 2020). 
Een van de belangrijke doelen van dit actieprogramma is om ertoe bij te dragen, 
dat het (meer en beter) voorzien in de woonvraag van ouderen – o.a. via nieuwe 
(geclusterde) woonvormen, soms ook in combinatie met zorg en welzijn – een plek 
krijgt, meer ‘in het hart van onze ‘woon-opgaven’.

Enkele uitgangspunten

Gekoppeld aan de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose wordt 
ook een indicatie gegeven van de (regionale) opgaven, die er in Brabant liggen 
op het vlak van wonen met zorg en welzijn5. Hierbij is onderscheid gemaakt in 
‘beschermd wonen’, ‘beschut wonen’ en ‘geschikt wonen’. De vooruitberekeningen 
beslaan de periode 2018 tot 2045 en hebben betrekking op alle huishoudens (met 
verschillende gradaties van mobiliteitsbeperkingen) en op ouderen in instellingen 
(‘verpleging en verzorging’).

Voor het eerst wordt er, aan de hand van een aantal scenario’s, ook een inschatting 
gemaakt van de ontwikkeling van de vraag naar ‘Volledig Pakket Thuis (VPT)’ en 
van de uitstroom uit het ‘beschermd wonen’ in de GGZ.

Kijk op de volgende pagina voor de definities van beschermd, beschut en geschikt 
wonen, de definities van nultredenwoningen, aangepaste woningen en geclusterde 
ouderenwoningen (alle behorend tot het ‘geschikt wonen’), de definities van de mate 
van mobiliteitsbeperkingen van huishoudens en de definities van Volledig Pakket 
Thuis en ‘GGZ-beschermd wonen’.
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Definities ‘wonen met zorg en welzijn’

Onder de noemer ‘wonen met zorg en welzijn’ wordt onderscheid gemaakt in 
beschermd wonen, beschut wonen en geschikt wonen. Bij de doelgroep ‘ouderen’ 
wordt onderscheid gemaakt in instellingsplaatsen (beschermd en beschut wonen) en 
zelfstandige woningen (geschikt wonen). Voor de huishoudens (geschikt wonen) is 
tevens onderscheid gemaakt naar de mate van mobiliteitsbeperkingen. Bij de 
doelgroep ‘mensen met psychische of psychosociale problemen’ (GGZ) wordt 
onderscheid gemaakt in instellingsplaatsen (curatieve GGZ en beschermd wonen) 
en zelfstandig wonen (beschut wonen en thuis wonen).

Ouderen

Beschermd wonen
Het ‘beschermd wonen’ omvat instellingsplaatsen met 24-uurs nabije zorg en 
bescherming. Dit betekent dat de zorg permanent aanwezig is. Het betreft 
intensieve en zeer intensieve zorg, gericht op verpleging en verzorging en/of 
dementiezorg (zorgprofielen VV-05 t/m VV-08, waarbij VV staat voor de sector 
Verpleging en Verzorging (V&V) uit de Wet langdurige zorg (Wlz)). Behalve 
verpleeghuizen vallen ook verschillende kleinschalige vormen van groepswonen 
onder het beschermd wonen, voor zover het instellingsplaatsen betreft. Indien de 
zorg extramuraal (buiten een instelling) wordt geleverd (thuis of in kleinschalige 
zelfstandige woonvormen), wordt dit niet tot het beschermd wonen gerekend, maar 
valt het onder Volledig Pakket Thuis (VPT). ‘Intramuraal overig’ omvat alle plaatsen 
in intramurale instellingen voor zover bewoond door personen met een VV-09 
indicatie (revalidatiezorg). Deze cliëntengroep verblijft relatief kortdurend in een 
intramurale omgeving. Ook de zogenaamde sectorvreemde zorgprofielen zijn aan 
deze categorie toebedeeld. Dit betreft de in V&V-instellingen verblijvende personen 
met een zorgprofiel in de GGZ of Gehandicaptensector. In deze prognose zijn de 
‘intramuraal overig’-plaatsen bij het beschermd wonen gerekend.

In de vorige prognose (uit 2017) hoorde ook de ‘palliatief-terminale zorg’ (VV-10) 
bij het beschermd wonen. Deze indicatie is in 2018 vervallen. Voor mensen met 
een Wlz-indicatie wordt deze zorg nu verleend binnen de overige indicaties. 
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Voor mensen die geen Wlz-indicatie hebben, valt de palliatieve zorg nu onder de 
zorgverzekering. Deze zorg vanuit de zorgverzekering, die o.a. thuis of in hospices 
wordt verleend, valt niet meer onder de Wlz en wordt daarom nu niet meer bij het 
beschermd wonen gerekend.

Beschut wonen
Tot het ‘beschut wonen’ worden de instellingsplaatsen gerekend – veelal 
verzorgingshuisplaatsen – ten behoeve van personen met een VV-04 indicatie 
(zorgprofiel ‘Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’). 
Ook de VV-01 t/m VV-03 indicaties behoren tot het beschut wonen. Voor deze 
lichtere vormen van beschut wonen worden sinds 2014 echter geen indicaties meer 
afgegeven, waardoor de vraag naar beschut wonen de afgelopen jaren is 
gedaald.

Geschikt wonen
Tot het ‘geschikt wonen’ behoren zelfstandige woningen, waarvan diverse 
kenmerken maken dat ze meer geschikt zijn voor ouderen en mensen met 
beperkingen dan gebruikelijke woningen. Er wordt onderscheid gemaakt in drie 
woningtypen (informatie hierover is ontleend aan het WoON2018, de BAG, de 
WOZ en verantwoordingsinformatie van corporaties).

De indeling in de verschillende type geschikte woningen is uitsluitend, te beginnen 
bij de geclusterde woningen, daarna de aangepaste woningen en tot slot de 
nultredenwoningen. Een woning wordt dus nooit in meerdere categorieën 
meegenomen. Wanneer een nultredenwoning is aangepast valt deze dus in de 
categorie aangepaste woningen en niet in de categorie nultredenwoningen.

Geclusterde ouderenwoningen: Woningen die deel uitmaken van een complex of 
een groep van woningen, speciaal bestemd voor ouderen. Hiertoe behoren o.a. 
woon-zorgcomplexen, aanleunwoningen en serviceflats. Hoewel specifieke 
voorzieningen niet noodzakelijk zijn, heeft feitelijk 40% van de geclusterde 
woningen een zorgsteunpunt en heeft circa 45% een gemeenschappelijke ruimte, 
receptie, huismeester, alarmering e.d.



Aangepaste (ouderen)woningen: Een woning is een aangepaste woning als er ten 
behoeve van personen met een handicap of lichamelijke beperking speciale 
voorzieningen zijn aangebracht in de woning of als de woning daarvoor 
bouwkundig is aangepast. Hierbij kan het gaan om een traplift, hellingbaan, 
aan- of uitbouw, maar ook om kleinere aanpassingen.

Nultredenwoningen: Een woning is een nultredenwoning als de woonkamer van de 
woning of woonruimte vanaf de straat te bereiken is zonder traplopen (externe 
toegankelijkheid) én vanuit de woonkamer de keuken, het toilet, de badkamer en 
ten minste 1 slaapkamer zonder traplopen te bereiken zijn (interne 
toegankelijkheid).

Volledig Pakket Thuis (VPT)
Met een VPT wordt vanuit de Wlz dezelfde zorg en begeleiding verleend als in een 
zorginstelling, maar dan aan huis in een zelfstandige woning. Het VPT sluit aan bij 
de trend zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. De mate waarin deze trend 
zich voortzet is nog onzeker en is in scenario’s uitgewerkt.
De scenario’s in deze prognose betreffen alleen de VPT-cliënten uit de sector 
Verpleging en Verzorging (V&V). Naast het VPT is Wlz-zorg thuis ook mogelijk via 
het MPT (modulair pakket thuis, waarbij je bepaalde onderdelen van de zorg thuis 
ontvangt) of een PGB (Persoonsgebonden budget, waarbij je zelf de zorg inhuurt). 
Daarvan zijn geen cijfers beschikbaar.

Huishoudens

Mobiliteitsbeperkingen
Deze typering is gebaseerd op het gebruik van hulpmiddelen voor mobiliteit en de 
door het hoofd van een huishouden en/of de eventuele partner ervaren 
mobiliteitsbeperkingen (de informatie over de mobiliteitsbeperkingen is ontleend 
aan het WoON2018).

Mobiliteitsklasse 0 (geen): Huishoudens met geen of slechts zeer lichte 
mobiliteitsbeperkingen.
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Mobiliteitsklasse A (licht): Huishoudens waarin zowel het hoofd als de eventuele 
partner een mobiliteitsbeperking heeft, en met moeite kan lopen en/of traplopen.

Mobiliteitsklasse B (matig): - Huishoudens die gebruik maken van een scootmobiel, 
rollator of rolstoel, maar binnenshuis geen hulpmiddel voor mobiliteit gebruiken.
- Huishoudens waarvan het hoofd en/of de partner zonder hulp niet kan lopen en/
of traplopen.

Mobiliteitsklasse C (zwaar): Huishoudens die binnenshuis gebruik maken van een 
rolstoel of een rollator. Op basis van de omvang van deze groep is het mogelijk een 
inschatting te maken van de vraag naar rollator- en rolstoeltoegankelijke woningen.

Psychiatrie (GGZ)

Curatieve GGZ
Instellingsplaatsen voor behandeling, o.a. klinische zorg en gesloten afdelingen.

Beschermd wonen
Instellingsplaatsen met 24-uurs begeleiding bij het wonen en dagelijkse activiteiten. 
Het betreft zowel woongroepen in instellingen (o.a. RIBW) als kleinschalige 
wooninitiatieven (bijvoorbeeld op zorgboerderijen). Deze woonvoorziening valt 
onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Beschut wonen
Dit kunnen vormen van geclusterde (zelfstandige) woningen zijn met 
gemeenschappelijke ruimte, al dan niet in de nabijheid van een zorgsteunpunt van 
waaruit de ondersteuning komt, maar bijvoorbeeld ook specifieke (zelfstandige) 
woonvoorzieningen, waarbij van een intensievere begeleiding sprake is.

Thuis wonen
Zelfstandig in de wijk wonen, met ambulante begeleiding.
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Ouderenzorg; verpleging en verzorging (V&V)
In de prognose is rekening gehouden met de ontwikkelingen in het rijksbeleid, 
waardoor een groot deel van de verzorgingshuiszorg is geëxtramuraliseerd. Sinds 
2014 worden er alleen nog nieuwe indicaties afgegeven voor ‘Beschut wonen met 
intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging’ (VV-04). Van het aantal plaatsen 
in verzorgingshuizen (het ‘beschut wonen’) is in Brabant inmiddels nog maar ruim 
een derde over ten opzichte van 2010 (van 12.200 naar 4.500 plaatsen). Daarmee 
is de afbouw bijna geheel gerealiseerd. In 2020 en 2021 zal de resterende afbouw 
plaatsvinden.

Het aantal plaatsen in verpleeghuizen (VV-05 t/m VV-09, oftewel het ‘beschermd 
wonen’) is in de periode 2010 tot 2015 in onze provincie gegroeid van zo’n 12.000 
naar 15.000 plaatsen, vooral door de toename van het aantal 75+-ers.

Tussen 2015 en 2018 is het aantal verpleeghuisplaatsen ietwat afgenomen (naar 
14.950 plaatsen). Dit komt doordat hospices niet meer onder het beschermd wonen 
vallen en doordat de vraag minder is gestegen, omdat mensen later naar het 
verpleeghuis gaan en er ook korter verblijven.

Maar wellicht is ook de vraag minder toegenomen, omdat meer ouderen gebruik 
maken van een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Hierbij krijgen ouderen de verpleeg- 
en verzorgingshuiszorg aan huis of in een geclusterde woonvorm (het betreft 
zelfstandige woningen, dus geen instellingsplaatsen). Naast het VPT kunnen 
ouderen deze zorg ook thuis ontvangen via een ‘Modulair Pakket Thuis (MPT)’ 
of een ‘Persoonsgebonden budget’ (PGB).

Steeds meer ouderen maken hier gebruik van. Zo is in Nederland het gebruik 
van VPT van 2018 op 2019 met 17% gegroeid. In 2019 maken 8.500 ouderen in 
Nederland gebruik van een VPT, in Brabant betreft het zo’n 1.200 ouderen. Het is 
nog onzeker hoe de vraag naar VPT zich verder gaat ontwikkelen. Over het gebruik 
van het MPT en PGB zijn geen cijfers beschikbaar.
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Gehandicaptenzorg (GHZ)
Naast de instellingsplaatsen voor ouderen zijn er in Brabant nog 10.850 instellings-
plaatsen in de gehandicaptenzorg (GHZ) en ruim 1.100 instellingsplaatsen in de 
psychiatrie (GGZ).

Door extramuralisering is het aantal instellingsplaatsen in de gehandicaptenzorg 
tussen 2015 en 2018 met bijna 1.100 plaatsen afgenomen. In de prognose blijft het 
aantal instellingsplaatsen voor de GHZ ongeveer gelijk. Er zijn geen gegevens over 
de extramurale behoefte vanuit de GHZ.

Geestelijk gezondheidszorg (GGZ)
Ook het aantal instellingsplaatsen in de GGZ is tussen 2015 en 2018 afgenomen, 
met 350 plaatsen. Dit komt door de ambulantisering, waarbij tot 2020 een derde 
van de instellingsplaatsen afgebouwd is. De instellingsplaatsen in de GGZ betreffen 
de curatieve (behandel)plaatsen.

Daarnaast kent de GGZ ‘beschermd wonen’. Dit zijn ook instellingsplaatsen, vaak in 
de vorm van woongroepen, gericht op begeleiding bij het wonen en dagelijkse 
activiteiten. Deze instellingsplaatsen zijn in 2015 overgeheveld naar de Wmo (Wet 
maatschappelijke ondersteuning), waardoor gemeenten er nu voor verantwoordelijk 
zijn.6 Gemeenten hebben hierbij de taak om mensen meer in de wijk te huisvesten 
en te begeleiden, in plaats van in een instelling.

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is in 2015 het 
advies ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ opgesteld.7 Dit advies 
pleit voor een afname van twee derde van de capaciteit van het beschermd wonen 
in de GGZ. De uitstroom uit het beschermd wonen leidt tot een toename van de 
vraag naar sociale huurwoningen. Daarbij wordt ingeschat dat de helft van het 
aantal mensen die uitstromen, een zelfstandige woning nodig heeft (met ambulante 
begeleiding) en de ander helft een vorm van beschut wonen, bijvoorbeeld in een 
geclusterde woonvorm (dit betreft ook woningen).

In Noord-Brabant zijn in 2019 bijna 2.500 instellingsplaatsen voor beschermd 
wonen in de GGZ. In de prognose zijn in enkele scenario’s de mogelijke effecten 
berekend van een uitstroom uit het ‘GGZ-beschermd wonen’.
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Figuur 10.1
Verdeling van huishoudens met een mobiliteitsbeperking 
naar woningtypen, Noord-Brabant, 2018

Figuur 10.2
Verdeling van woningtypen naar huishoudens met een 
mobiliteitsbeperking, Noord-Brabant, 2018

Geschikt wonen
Bij het geschikt wonen wordt onderscheid gemaakt in nultredenwoningen, 
aangepaste woningen en geclusterde ouderenwoningen. Daarnaast zijn er 
de overige woningen (niet geschikt).

De huishoudens worden onderscheiden naar de mate van mobiliteitsbeperkingen: 
geen, licht, matig en zwaar. In figuur 10.1 en figuur 10.2 is de verhouding te zien 
tussen de mate van mobiliteitsbeperkingen van de huishoudens en de verschillende 
woningtypen waarin zij wonen in 2018. Deze verhoudingen worden in de 
prognose gelijk gehouden.

In 2018 heeft 13% van de huishoudens in Brabant een mobiliteitsbeperking. 
Dit zijn 148.400 huishoudens. Bijna de helft (70.400) hiervan zijn huishoudens 
in de leeftijdscategorie 75+, ruim een vijfde (33.000) zijn huishoudens tussen 65 
en 75 jaar. Naarmate de mobiliteitsbeperking zwaarder wordt, woont een steeds 
groter deel van de huishoudens in een geschikte woning. Bij huishoudens met een 
zware mobiliteitsbeperking geldt dit voor 61%. Vooral de aangepaste (ouderen)
woningen worden bewoond door huishoudens, die deze aanpassingen ook echt 
nodig hebben vanwege matige tot zware mobiliteitsbeperkingen. In de geclusterde 
ouderenwoningen (o.a. serviceflats, aanleunwoningen en woon-zorgcomplexen) 
wonen meer huishoudens, die nog geen mobiliteitsbeperking hebben. Dit zijn veelal 
huishoudens, die al uit voorzorg naar een dergelijke ouderenwoning zijn verhuisd.
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aanbod            opgaven

 2018 2018-2030 2030-2045 2018-2045

Beschermd wonen (plaatsen) 14.950 5.600 8.650 14.250
Beschut wonen (plaatsen) 4.500 750 2.200 2.900
Totaal intramuraal (plaatsen) 19.450 6.350 10.800 17.200

Geclusterde ouderenwoningen (woningen) 45.350 7.950 8.800 16.750
Aangepaste (ouderen)woningen (woningen) 40.600 8.050 6.150 14.200
Nultredenwoningen (woningen) 258.650 32.250 14.250 46.500
Totaal geschikt wonen (woningen) 344.600 48.250 29.200 77.450

    groei-indices

  2018-2030 2030-2045 2018-2045
(2018 = 100) (2030 = 100) (2018 = 100)

Beschermd wonen (plaatsen)  138 142 195
Beschut wonen (plaatsen)  116 142 165
Total intramuraal (plaatsen)  133 142 188

Geclusterde ouderenwoningen (woningen)  118 116 137
Aangepaste (ouderen)woningen (woningen)  120 113 135
Nultredenwoningen (woningen)  112 105 118
Totaal geschikt wonen (woningen)  114 107 122

Tabel 10.1
Beschermd, beschut en geschikt wonen in Noord-Brabant;  
een indicatie van de opgaven, 2018-2045

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; 

hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

De opgaven

De komende jaren liggen er stevige opgaven op het vlak van wonen met zorg en 
welzijn. In tabel 10.1 is een (kwantitatieve) indicatie gegeven van deze opgaven, 
die overal in Brabant spelen. Een meer regiospecifiek beeld van deze opgaven 
is terug te vinden in bijlage G-1 en bijlage G-2.
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Figuur 10.3
Ontwikkeling van de vraag naar beschermd, beschut 
en geschikt wonen, Noord-Brabant, 2012-2045 (2018 = 100)

De intramurale opgave
Verhoudingsgewijs ligt de sterkste groei bij het beschermd wonen. Zoals tabel 10.1 
laat zien, zal het aanbod tussen tot 2045 bijna moeten verdubbelen. Voor het 
beschermd wonen, waar de zwaardere, meer intensieve vormen van zorg worden 
geboden, komt de vraagraming anno 2045 14.250 plaatsen hoger uit dan het 
aanbod van 14.950 (intramurale) plaatsen in 2018 (+95%).

De extramuralisering van verzorgingshuizen is bijna afgerond. Tussen 2018 en 
2021 neemt de capaciteit in verzorgingshuizen in onze provincie nog (verder) af, 
met zo’n 200 plaatsen. Samenhangend met de toenemende vergrijzing van de 
Brabantse bevolking neemt de vraag in de loop van de jaren ’20 echter wel weer 
toe, omdat ook op termijn nog een groot deel (75%) van de ‘VV-04’ beschut kan 
wonen (figuur 10.3). Tussen 2021 en 2045 zal de vraag naar beschut wonen met 
3.100 plaatsen toenemen.

In 2007 is de VPT-regeling geïntroduceerd als stimulans voor het scheiden van 
wonen en zorg. De afgelopen jaren is het aantal Wlz-cliënten dat gebruik maakt 
van een ‘Volledig pakket thuis’ (VPT) sterk gestegen. Het aantal VPT-cliënten groeit 
momenteel sterker dan het aantal instellingsplaatsen. Als deze groei doorzet, zijn er 
uiteindelijk minder instellingsplaatsen nodig, omdat de zorg zich dan verplaatst 
naar zelfstandige woningen. In welke mate deze ontwikkelingen zich gaan 
doorzetten, hangt onder meer af van de manier waarop de zorg geregeld wordt. 
Iedereen in zijn/haar eigen huis een VPT aanbieden, is niet haalbaar en ook niet 
voor iedereen wenselijk. In geclusterde ouderenwoningen, zoals aanleunwoningen 
en wooncomplexen, is deze zorg wellicht wel goed te organiseren. En mogelijk 
kunnen ook ouderen die daar in de buurt wonen, zorg aan huis ontvangen.

Met name onder invloed van de vergrijzing zal de vraag naar beschermd en 
beschut de komende jaren zal sterk toenemen. Deze vraag kan ingevuld worden 
door nieuwe instellingsplaatsen te realiseren, maar met het VPT kan deze zorg 
(deels) ook in zelfstandige woningen, waaronder geclusterde woonvormen voor 
ouderen, geleverd worden. Daarmee kan tegemoet worden gekomen aan de wens 
van veel ouderen om thuis of in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen. 
Dat vraagt er hoogstwaarschijnlijk wel om, de zorg kleinschaliger, in de buurt te 
organiseren.
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Opgaven voor de woningmarkt

Geschikt wonen voor ouderen
Tussen 2018 en 2045 neemt het aantal huishoudens in Brabant nog met ca. 
197.000 toe. Het aantal 75+ huishoudens groeit in deze periode met ruim 166.000. 
Daarnaast komen er bijna 18.000 huishoudens bij met een leeftijd van 65-75 jaar. 
Het aantal huishoudens met een leeftijd onder de 65 jaar neemt slechts toe met een 
kleine 13.000. Daarmee bestaat de huishoudensgroei voor bijna 85% uit 
75+-huishoudens.

Van de huishoudens in de leeftijdscategorie van 75 jaar en ouder heeft in 2018 
47% een mobiliteitsbeperking. Met de aanhoudende groei van het aantal 75+ 
huishoudens zal dus ook een steeds groter deel van de (totale) huishoudensgroei 
betrekking hebben op huishoudens met een mobiliteitsbeperking. Dit loopt op 
van 20% in de periode 2018 tot 2025 naar 35% in de periode 2035 tot 2040. 
Na 2040, wanneer de piek van de vergrijzing is bereikt, neemt de groei van 
oudere huishoudens af (figuur 10.4).

In absolute aantallen komen er de eerstkomende jaren de meeste huishoudens 
met mobiliteitsbeperkingen bij. Tot 2030 zijn er dat ruim 2.000 huishoudens per 
jaar en tussen 2030 en 2040 ruim 1.500 huishoudens per jaar. Het aandeel 
huishoudens met een mobiliteitsbeperking stijgt naar 14,7% in 2045. Dit zijn in 
totaal 195.000 huishoudens, een groei met bijna 47.000 huishoudens ten opzichte 
van 2018. Deze groei van huishoudens met mobiliteitsbeperkingen betreft voor 
bijna 93% alleenstaanden van 75 jaar en ouder (figuur 10.5). En alleenstaanden 
zijn kwets baarder, omdat zij geen partner hebben die eventueel mantelzorg 
kan bieden.

De vraag naar geschikte woningen neemt in de periode 2018-2045 toe met 77.500 
woningen (tabel 10.1). Deze toename is groter dan de toename van huishoudens 
met een mobiliteitsbeperkingen. Dat komt omdat er ook vraag is naar nultreden-
woningen (appartementen) door huishoudens zonder mobiliteitsbeperkingen en 
omdat er huishoudens uit voorzorg naar geschikte woningen verhuizen.

Figuur 10.4
Groei van het aantal huishoudens naar leeftijd 
en mobiliteitsbeperking, Noord-Brabant, 2018-2045

Figuur 10.5
Groei van het aantal huishoudens met mobiliteitsbeperkingen, 
naar samenstelling en leeftijd, Noord-Brabant, 2018-2045
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Om in de (toenemende) vraag naar ‘geschikt wonen’ te kunnen voorzien, zal het 
aandeel geschikte woningen in de groei van de woningvoorraad moeten toenemen 
van 34% in de periode 2018-2020 naar ruim 47% in de periode 2035-2040. 
Vanaf 2040 neemt het aandeel geschikte woningen in de (totaal benodigde) 
voorraadtoename weer af.

Omdat het eigenwoningbezit bij de (babyboom)generatie uit de jaren ’50 en 
(vooral) ’60 van de vorige eeuw – geboortecohorten die de komende tijd meer 
en meer de 65+-leeftijd bereiken – veel hoger ligt dan bij voorgaande generaties 
ouderen, neemt vooral de vraag naar geschikte koopwoningen toe. Dit betreft 
twee derde van de groei van de vraag naar geschikte woningen.

In absolute zin zal het aantal nultredenwoningen het meest moeten toenemen, 
waarbij een belangrijk deel van de opgave al in de komende jaren (tot 2030) 
zal moeten worden gerealiseerd. De eerstkomende vijf jaar bestaat de vraag 
naar nultredenwoningen voor een derde uit huurwoningen en voor twee derde 
koopwoningen. Daarna neemt de vraag naar nultreden-huurwoningen snel 
af, waardoor er vanaf 2035 bijna alleen nog enige toename van nultreden-
koopwoningen nodig zal zijn. Daarbij groeit de vraag naar nultreden-
huurwoningen in het geliberaliseerde segment (de vrije sector huur) overigens 
nog wel, terwijl er in de sociale sector juist een afname van de vraag naar 
nultreden-huurwoningen wordt voorzien.

Verhoudingsgewijs zal vooral het aantal aangepaste (ouderen)woningen en 
geclusterde ouderenwoningen sterk moeten toenemen. Bij de aangepaste woningen 
bestaat de opgave voor 15% uit huur- en voor 85% uit koopwoningen. Bij de 
geclusterde woningen is dit andersom; 77% huur (zowel sociale als vrije sector 
huur) en 23% koop (figuur 10.6a en b). De vraag naar geclusterde ouderen-
woningen in de koopsector is echter wel groter dan tot nu toe is gerealiseerd. 
Het aanbod aan geclusterde ouderenwoningen bestaat anno 2020 voor 92% 
uit huurwoningen en maar voor 8% uit koopwoningen.

In stedelijke gemeenten is de groei van de vraag naar wonen met zorg en welzijn 
relatief iets sterker dan in landelijke gemeenten, maar het verschil is niet groot 
(zie bijlage G-2). Alleen bij het beschermd wonen groeit de vraag in landelijke 
gemeenten relatief net iets meer.

Figuur 10.6a
Toename van de vraag naar geschikt wonen 
naar woningtypen, Noord-Brabant, 2018-2045
2018 - 2030

Figuur 10.6b
Toename van de vraag naar geschikt wonen 
naar woningtypen, Noord-Brabant, 2018-2045
2030 - 2045
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Uitstroom ‘GGZ-beschermd wonen’
Vanaf 2015 valt het beschermd wonen binnen de GGZ onder de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (WMO) en zijn gemeenten verantwoordelijk voor 
de uitvoering. In eerste instantie lag de regie hiervoor bij de centrumgemeenten. 
Vanaf 2021 vervalt deze regierol en zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor 
de opvang van mensen met psychiatrische problemen, over de volle breedte. Dit 
betreft zowel de organisatie van het beschermd wonen (met 24-uurs toezicht) als het 
wonen in de wijk (beschut wonen én zelfstandig wonen). Voor het wonen in de wijk 
zijn geschikte woningen nodig, vooral in de sociale huursector, evenals 
voorzieningen, zoals begeleiding en ondersteuning, die op en af te schalen zijn.

In het hiervoor al aangehaalde advies ‘Van beschermd wonen naar een 
beschermd’ wordt gepleit voor een afname van twee derde van de capaciteit van 
het ‘GGZ-beschermd wonen’. Daarmee neemt de vraag naar sociale huurwoningen 
toe, zowel zelfstandige woningen als in meer beschutte woonvormen. In scenario 2 
zijn de effecten van deze capaciteitsafname doorgerekend.

Daarnaast is met twee andere scenario’s gewerkt. In het nulscenario is geen sprake 
van uitstroom uit het beschermd wonen. In scenario 1 wordt rekening gehouden met 
een afbouw van een derde van de capaciteit beschermd wonen. In de scenario’s 
1 en 2 is verder rekening gehouden met een extra vraag door de ambulantisering 
vanuit de curatieve GGZ.

Tabel 10.2 laat het effect zien van de drie scenario’s op het beschermd wonen, 
beschut wonen en thuis wonen met begeleiding vanuit de GGZ.
In totaal kan de uitstroom uit het ‘GGZ-beschermd wonen’ leiden tot een extra vraag 
naar sociale huurwoningen van zo’n 1.000 tot 2.000 woningen. Daarvan zal iets 
minder dan de helft een vorm van beschut wonen moeten zijn, waaronder 
geclusterde woonvormen. Vanaf 2021 zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk om 
deze GGZ-zorg goed te regelen, eventueel in samenwerking met buurgemeenten. 
Hoe snel en in welke mate de uitstroom uit het ‘GGZ-beschermd wonen’ 
gerealiseerd wordt, hangt met name af van de wijze, waarop gemeenten deze 
verantwoordelijkheid de komende tijd invullen. 

aanbod                  verschuiving van de vraag
 2019 2025 2030 2045

Beschermd wonen     
nulscenario 2.500 2.560 2.630 2.720
scenario 1 2.500 1.730 1.780 1.840
scenario 2 2.500 880 900 930

Beschut wonen     
nulscenario  0 0 0
scenario 1  450 460 480
scenario 2  880 900 930

Thuis wonen (met begeleiding)     
nulscenario  0 0 0
scenario 1  530 550 570
scenario 2  960 990 1.020

In scenario’s 1 en 2 is ook rekening gehouden met een extra vraag door de ambulantisering 

vanuit de curatieve GGZ.

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 10-tallen; hierdoor kunnen er in de 

tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Tabel 10.2
Effect van beschermd, beschut of thuis wonen in Noord-Brabant
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In het bestand ‘Wonen met zorg en welzijn, prognose 2020’ zijn gegevens per 
gemeente en (sub)regio opgenomen. Voor het beschermd wonen per gemeente 
is voor elk scenario zowel een aanbodraming (waarbij de groei op provinciaal 
schaalniveau verdeeld is over de gemeenten naar rato van het aanbod in 2019) als 
een vraagraming (waarbij die groei verdeeld is over de gemeenten naar rato van 
aantal inwoners) gemaakt. De vraagraming geeft (per scenario) de opgave aan, 
wanneer de behoefte in de eigen gemeente wordt opgevangen.

De opgaven realiseren

Er zijn tal van mogelijkheden om invulling te geven aan de opgaven op het vlak 
van het ‘wonen met zorg en welzijn’.

Zo kan de opgave voor het beschermd wonen – ruim 14.000 plaatsen extra tot 
2045 – worden gerealiseerd door het aantal verpleeghuisplaatsen uit te breiden, 
bestaande verzorgingshuizen om te bouwen naar verpleeghuiscapaciteit en door 
nieuwbouw van kleinschalige complexen voor intensieve zorg.

Bij het beschut wonen vindt de eerstkomende jaren nog een (lichte) verdere afbouw 
plaats. Maar al snel (vanaf 2022) neemt de vraag naar beschut wonen weer toe. 
Daarom is het van belang na te gaan, waar en op welke wijze deze groeiende 
behoefte aan beschut wonen kan worden gerealiseerd. Vraag is, of het nog wel 
nodig is de komende jaren verzorgingshuizen te sluiten. Een optie kan bijvoorbeeld 
zijn, de vrijkomende plaatsen tijdelijk te gebruiken voor andere doelgroepen, zodat 
ze over een aantal jaren weer beschikbaar zijn voor ouderen.

Een andere manier om aan de groeiende vraag naar beschermd en beschut wonen 
te voldoen is via het Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarmee wordt diezelfde zorg aan 
huis geleverd. Indien de vraag naar VPT verder stijgt, zal gekeken moeten worden, 
hoe deze zorg goed te organiseren is. Vooral geclusterde ouderenwoningen lijken 
geschikt voor het aanbieden van VPT (ook vanuit het oogpunt van een efficiënte 
levering van de 24-uurs zorg). Naast het creëren van nieuwe instellingsplaatsen 
kan er dus ook voor gekozen worden deze zorg via VPT te leveren in geclusterde 
ouderenwoningen. Op deze manier kan ook kleinschaliger zorg in wijk, buurt of 
dorp worden georganiseerd.

Naarmate dit meer gewenst is, zal ook de opgave om geclusterde ouderen-
woningen te realiseren toenemen, terwijl tegelijkertijd de vraag naar beschermd 
en beschut wonen juist lager zal uitvallen dan nu in deze prognose is voorzien.

De opgaven voor het geschikt wonen zullen voor een groot deel in de bestaande 
woningvoorraad moeten worden gerealiseerd. Tot 2045 zullen er nog ruim 77.000 
geschikte woningen extra beschikbaar moeten komen, waarvan 48.000 voor 2030.

De groeiende vraag naar geschikt wonen heeft voor het grootste deel betrekking 
op de koopsector: de aankomende generatie ouderen heeft veel vaker een 
koopwoning en blijft daar ook langer in wonen. Het aanpassen van bestaande 
woningen is hier een goede strategie. Nu men pas veel later in een verzorgings- 
of verpleeghuis terecht kan, passen ouderen steeds vaker de eigen woning aan. 
Doordat velen in de afgelopen decennia (nog) hebben kunnen profiteren van de 
prijsstijgingen op de koopwoningmarkt en in veel gevallen de woning voor een 
groot gedeelte of zelfs geheel is afbetaald, hebben veel van de oudere huishoudens 
ook de financiële mogelijkheden om de woning aan te passen, waarbij de woon-
lasten toch laag blijven. Afhankelijk van de zwaarte van de mobiliteits beperkingen 
en de mogelijkheden die de woning biedt, worden kleine of grotere aanpassingen 
gedaan. Op deze manier ontstaan meer nultredenwoningen en aangepaste 
(ouderen)woningen. Daarnaast gaat het ook om aanpassingen die bijvoorbeeld 
de risico’s op vallen moeten beperken.

Een deel van de ouderen verhuist echter liever naar een meer geschikte woning. 
Uit onderzoek van het CBS blijkt dat van de 55+-huishoudens een derde nog wil 
verhuizen; van de 75+ huishoudens is dat een op de zes huishoudens.8 Gezondheid 
is de belangrijkste reden om te (willen) verhuizen, zeker bij oplopende leeftijd. 
Daarnaast zijn ‘een te grote woning’ of ‘geen tuin meer willen’ belangrijke redenen 
voor ouderen om te verhuizen.

Van de 55+-huishoudens met een koopwoning wil meer dan de helft bij verhuizing 
weer een koopwoning. Bij hogere leeftijden en een slechtere gezondheid neemt 
de voorkeur voor een huurwoning toe. De meeste oudere huishoudens die willen 
verhuizen zoeken een flat of appartement (60%). Bij 75+-huishoudens loopt dit op 
tot 75%. Dit betekent ook, dat 25-40% van de oudere huishoudens op zoek is naar 
andere woningtypen (dan een appartement).
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Hoewel er de afgelopen jaren al veel woningen voor ouderen zijn gebouwd, stijgt 
de vraag nog sneller en is er een tekort aan geschikte woningen. En dat is jammer, 
want als ouderen geen geschikte woning in hun eigen buurt of dorp kunnen vinden, 
blijven ze vaak zitten in hun oude, vaak (te) grote, eengezinswoning.9 Door 
voldoende woningen voor ouderen te bouwen, op de goede locaties, ontstaat 
bovendien doorstroming en komen er in de verhuisketen (uiteindelijk) ook woningen 
vrij voor bijvoorbeeld starters en (jonge) gezinnen.

Naast de grote vraag naar nultredenwoningen en aangepaste ouderenwoningen, is 
er in de koopsector een kleine, maar wel groeiende vraag naar geclusterde 
ouderenwoningen. Bij een verhuizing naar een geclusterde ouderenwoning wordt 
echter veeleer gekozen voor een huurwoning. De geclusterde ouderenwoningen 
vullen een gat in, dat door het verdwijnen van de verzorgingshuizen is 
achtergelaten. Ze zorgen voor ontmoetingsmogelijkheden en stimuleren 
samenredzaamheid. De vraag naar deze vorm van wonen en ook naar 
groepswoningen voor ouderen neemt toe.

In de huursector groeit vooral de vraag naar geclusterde ouderenwoningen. 
Daarnaast is er een beperkte groei in de vraag naar aangepaste woningen en tot 
2030 nog een groei in de vraag naar nultredenwoningen. Omdat de huidige 
ouderen beschikken over hogere inkomens zit een groot deel van deze vraag bij 
huurwoningen in het geliberaliseerde segment. Naast corporaties zijn dus ook 
andere verhuurders (o.a. beleggers) en ontwikkelaars aan zet om deze woningen te 
realiseren. Ze kunnen dit doen door hun bestaande woningen aan te passen of 
geschikte woningen juist meer aan ouderen toe te wijzen. Ook kunnen corporaties 
en andere verhuurders huurwoningen verkopen waar minder vraag naar is 
(eengezinswoningen) en de opbrengsten investeren in het realiseren van woningen 
waar wel vraag naar is, bijvoorbeeld geclusterde ouderenwoningen.

Naast nieuwbouw kunnen geclusterde ouderenwoningen ook in de bestaande 
voorraad worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door een complex met 
nultredenwoningen van de corporatie daarvoor te bestemmen en aan te passen en 
de woningen alleen nog aan ouderen toe te wijzen. De transformatie van 
leegstaande of leegkomende panden biedt eveneens kansen (o.a. de leeggekomen 
verzorgingshuizen en leegstaande kantoren), zeker als deze op een goede locatie 
liggen nabij voorzieningen. Een uitdaging bij het bouwen van geclusterde 

ouderenwoningen vormt het realiseren van gemeenschappelijke ruimtes, die 
gebruikt kunnen worden voor zorg of ontmoeting. De betrokken partijen (gemeente, 
verhuurder, zorgorganisatie) moeten hier samenwerken om de financiering en de 
realisatie hiervan te regelen, omdat lang niet altijd op voorhand duidelijk is, wie 
hiervoor verantwoordelijk is.

Om langer thuis te kunnen wonen is ook een samenhangende infrastructuur van 
zorg en welzijn in wijken en dorpen nodig. Het is de komende jaren een belangrijke 
taak van gemeenten om dit te realiseren. Inmiddels zijn hierin al flinke stappen 
gezet, mede ingegeven door de wijzigingen in het overheidsbeleid in de afgelopen 
jaren. Nu gemeenten beter zicht hebben op de nieuwe taken en beschikbare 
budgetten, samenhangend met de decentralisatie in de zorg, kan de zorg- en 
welzijnsinfrastructuur verder verbeterd worden.

Vragen voor de lokale en regionale agenda

Er zijn nog tal van vragen, hoe ouderen en andere zorgvragers de komende tijd 
zullen reageren op de vele veranderingen op het vlak van wonen met zorg en 
welzijn. Willen ze inderdaad in groten getale zo lang mogelijk in hun eigen huis 
blijven wonen en gaan ze hun woning dan ook aanpassen? Of verhuist men juist 
liever naar een meer geschikte woning (met zorg), en hoe groot is die groep dan? 
Moeten gemeenten inzetten op het realiseren van woon-zorgcomplexen en andere 
woonvormen tussen thuis en verpleeghuis, of juist op voorlichting aan particulieren, 
hoe zij hun woning kunnen aanpassen aan de veranderende (mobiliteits-)
omstandigheden?

Hierbij is het van belang dat ook voor senioren geldt, dat hun woonwensen 
onderling sterk verschillen. Bovendien kunnen de antwoorden op deze vragen per 
wijk en dorp sterk verschillen, afhankelijk van wat er al is aan geschikte woningen, 
zorgvastgoed en voorzieningen op het vlak van zorg en welzijn. Dit alles vraagt 
om (lokaal) maatwerk, met diverse combinaties van oplossingen. Hierbij zal – meer 
vraaggericht – ingespeeld moeten worden op concrete behoeften, wensen en 
problemen van bewoners. Vaak is hiervoor nog wel een omslag in denken nodig 
bij diverse partijen, die lange tijd vooral aanbod- en (te) weinig vraaggericht 
hebben gewerkt.
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Voor gemeenten is het belangrijk om de lokale woningbehoefte goed in beeld te 
brengen, zodat de goede woningtypen gebouwd worden op de juiste locaties en 
ouderen, die dat graag willen ook kunnen verhuizen. Bij de bouw van woningen 
voor ouderen moet ook gelet worden op de aanwezigheid van voorzieningen, de 
inrichting van wijken en looproutes. Andere obstakels zijn een gebrek aan locaties, 
de financiering en de samenwerking tussen partijen.10 Door concreet en doelgericht 
woonzorgbeleid te maken, kunnen gemeenten inzichtelijk maken wat er moet 
gebeuren en de juiste partijen verbinden, zoals ontwikkelaars, corporaties, 
zorginstellingen en de verschillende betrokken afdelingen van de gemeente.
Ook de behoefte aan beschermd, beschut en thuis wonen vanuit de GGZ en de 
nodige zorg en begeleiding die daarbij komt kijken, kan in dit beleid worden 
meegenomen. Om de woonzorg-vraag lokaal in beeld te brengen en een aanpak 
te maken, kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de handreiking ‘Langer 
thuis; werk in uitvoering’ van Platform31.11

Gelet op de forse opgaven zal het thema ‘wonen met zorg en welzijn’ de komende 
jaren een prominente plek (blijven) innemen op de lokale én (sub)regionale agenda. 
Een van de aandachtspunten betreft de vraag in hoeverre de opgaven voldoende 
verankerd zijn in (gemeentelijke) plannen en initiatieven voor het beschermd, 
beschut en geschikt wonen. Plannen en initiatieven voor woningbouw, maar 
bijvoorbeeld ook voor nieuwe kleinschalige complexen waar intensieve zorg kan 
worden geboden, of voor zorgsteunpunten.

Provinciale analyses van de gemeentelijke plancapaciteiten laten zien, dat er voor 
het geschikt wonen kwantitatief voldoende plannen zijn.12 Te meer daar de opgave 
niet alleen door nieuwbouw gerealiseerd hoeft te worden, maar er juist ook andere 
mogelijkheden kunnen worden benut (met name in de bestaande woningvoorraad) 
om in een deel van de opgave te voorzien.

Naast een kwantitatieve opgave is het vooral ook van belang dat nieuwbouw-
plannen in kwalitatieve zin voldoende aansluiten bij de verander(en)de vraag 
naar nultredenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en geclusterde ouderen-
woningen, in de huur- en koopsector én de gewenste prijsklassen. Dit hangt 
uiteraard ook nauw samen met de samenstelling van de bestaande woning-
voorraad, lokaal én (sub)regionaal.

Een andere vraag is waar de groeiende behoefte aan beschermd en beschut 
wonen een plek kan vinden. Juist door de bestaande woningvoorraad te verrijken 
met meer kleinschalige (geclusterde) woonvormen, wordt het mogelijk om ook in 
kleinere gemeenten en kernen beschermd wonen aan te bieden, zodat ouderen 
in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Gemeenten zullen – veelal ook 
in (sub)regionaal verband – in overleg met de zorgsector moeten kijken waar het 
beschermd en beschut wonen (in verschillende vormen) gerealiseerd kan worden.
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Bijlage A 
Ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant,
2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020*)
Bijlage A
Ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant,
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020*)

jaar bevolking natuurlijke bevolkingsgroei migratiesaldo
totale

bevolkingsgroei**
geboorte sterfte natuurlijke 

aanwas
binnenlands buitenlands totaal

2000 2.356.000 30.500 19.200 11.300 2.900 4.400 7.200 19.100

2001 2.375.100 29.300 19.200 10.100 1.500 3.700 5.200 16.000

2002 2.391.100 29.200 19.800 9.400 -200 -800 -1.000 9.100

2003 2.400.200 28.800 19.700 9.100 -600 -2.800 -3.400 6.800

2004 2.407.000 27.400 19.100 8.300 -1.000 -4.000 -4.900 4.400

2005 2.411.400 26.300 19.200 7.100 100 -3.300 -3.200 4.600

2006 2.415.900 26.000 19.100 6.900 -1.200 -3.200 -4.400 3.100

2007 2.419.000 25.300 19.000 6.300 -500 -800 -1.300 5.800

2008 2.424.800 26.000 19.400 6.500 -1.100 3.700 2.600 9.700

2009 2.434.600 25.600 19.300 6.300 -1.200 4.000 2.900 9.600

2010 2.444.200 25.500 19.500 6.000 -900 5.000 4.100 10.100

2011 2.454.200 25.000 19.800 5.200 500 3.700 4.200 9.500

2012 2.463.700 24.000 20.500 3.600 300 3.400 3.700 7.300

2013 2.471.000 23.600 20.500 3.000 500 4.700 5.200 8.300

2014 2.479.300 24.200 20.800 3.400 1.100 5.000 6.100 9.500

2015 2.488.800 23.600 21.900 1.600 100 8.300 8.400 10.000

2016 2.498.700 24.000 22.400 1.700 -1.900 14.000 12.100 13.800

2017 2.512.500 23.500 22.700 800 2.200 12.900 15.000 15.800

2018 2.528.300 23.500 23.200 300 3.700 12.600 16.200 16.500

2019 2.544.800 23.500 22.900 600 2.500 15.100 17.600 18.100
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Ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant,
2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020*)
Bijlage A
Ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant,
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020*)

jaar bevolking natuurlijke bevolkingsgroei migratiesaldo
totale

bevolkingsgroei **
geboorte sterfte natuurlijke 

aanwas
binnenlands buitenlands totaal

2020 2.563.400 24.500 23.900 600 1.800 6.800 8.500 9.100

2021 2.572.500 25.000 24.200 900 2.200 9.700 12.000 12.900

2022 2.585.400 25.500 24.500 1.000 2.800 11.500 14.200 15.200

2023 2.600.600 26.000 24.900 1.100 2.800 12.800 15.500 16.600

2024 2.617.200 26.500 25.300 1.200 2.800 12.300 15.000 16.200

2025 2.633.400 27.000 25.700 1.300 2.800 11.000 13.800 15.000

2026 2.648.500 27.500 26.100 1.300 2.800 10.000 12.700 14.100

2027 2.662.500 27.800 26.500 1.300 2.800 9.500 12.300 13.500

2028 2.676.100 28.000 26.900 1.100 2.800 9.300 12.000 13.100

2029 2.689.100 28.100 27.300 900 2.800 8.700 11.500 12.400

2030 2.701.500 28.300 27.700 600 2.800 8.500 11.300 11.900

2031 2.713.400 28.300 28.000 300 2.800 8.200 11.000 11.300

2032 2.724.600 28.300 28.400 -100 2.800 8.000 10.800 10.700

2033 2.735.300 28.300 28.700 -500 2.700 7.800 10.500 10.000

2034 2.745.300 28.200 29.100 -900 2.800 7.800 10.500 9.600

2035 2.754.900 28.100 29.400 -1.400 2.700 7.500 10.300 8.900

2036 2.763.800 27.900 29.700 -1.800 2.800 7.500 10.300 8.500

2037 2.772.300 27.700 30.000 -2.300 2.800 7.300 10.000 7.700

2038 2.780.000 27.500 30.300 -2.800 2.800 7.300 10.000 7.200

2039 2.787.200 27.300 30.600 -3.300 2.700 7.300 10.000 6.700

2040 2.794.000 27.100 30.800 -3.700 2.800 7.300 10.000 6.300
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2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020*)
Bijlage A
Ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant,
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020*)

jaar bevolking natuurlijke bevolkingsgroei migratiesaldo
totale

bevolkingsgroei **
geboorte sterfte natuurlijke 

aanwas
binnenlands buitenlands totaal

2041 2.800.300 26.900 31.100 -4.100 2.800 7.300 10.000 5.900

2042 2.806.100 26.800 31.300 -4.400 2.800 7.300 10.000 5.600

2043 2.811.700 26.700 31.500 -4.800 2.800 7.000 9.700 5.000

2044 2.816.700 26.600 31.700 -5.100 2.800 7.000 9.700 4.700

2045 2.821.300 26.500 31.800 -5.300 2.800 7.000 9.700 4.400

2046 2.825.700 26.400 32.000 -5.500 2.800 7.000 9.700 4.200

2047 2.829.900 26.400 32.100 -5.700 2.800 7.000 9.700 4.000

2048 2.834.000 26.400 32.300 -5.800 2.800 7.000 9.700 3.900

2049 2.837.900 26.500 32.400 -5.900 2.800 7.000 9.700 3.900

2050 2.841.800

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 100-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

*  In de prognose is uitgegaan van de voorlopige bevolkingsomvang per 1 januari van 2020, zoals die in februari 2020 door het CBS is gepubliceerd.

** 2000 t/m 2019: inclusief het saldo van overige correcties.
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Bijlage B
Indicatie bevolkingsgroei op regionaal schaalniveau, 2000–2040

feitelijke bevolking prognose van de bevolking toename 
bevolking 
2020–2030

groei-index 
2020–2030 
(2020=100) 

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2040

Noord-Brabant 2.356.005 2.444.160 2.488.750 2.563.420 2.633.415 2.701.515 2.793.955 138.095 105,4

Stedelijke concentratiegebieden 1.629.685 1.708.690 1.746.730 1.801.525 1.863.205 1.925.910 2.025.680 124.385 106,9
- waarvan grote steden (B5) 771.400 826.530 856.400 886.080 924.905 965.285 1.035.945 79.205 108,9
- waarvan middelgrote steden (M7) 438.850 450.445 453.820 464.570 477.395 490.410 508.880 25.840 105,6
- waarvan overig stedelijk concentratiegebied 419.435 431.715 436.505 450.875 460.905 470.215 480.855 19.340 104,3

Landelijke gebieden 733.100 735.500 742.000 753.500 756.800 757.100 743.700 15.100 102,0

West-Brabant 658.330 683.795 693.995 709.205 723.065 735.980 749.350 26.775 103,8

Midden-Brabant 372.615 388.220 396.570 410.145 423.870 437.675 458.800 27.530 106,7

Noordoost-Brabant 615.650 636.975 645.665 663.310 680.220 696.800 717.970 33.490 105,0

Zuidoost-Brabant 709.410 735.165 752.525 780.760 806.260 831.060 867.840 50.300 106,4

Regio West-Brabant
subregio West 273.030 276.580 277.010 281.385 285.510 289.185 291.150 7.800 102,8
- waarvan stedelijk concentratiegebied 140.260 143.410 143.195 144.715 147.575 150.505 154.310 5.790 104,0
- waarvan landelijk gebied 132.765 133.170 133.815 136.670 137.935 138.675 136.840 2.005 101,5

subregio Breda e.o. 333.520 353.800 363.225 371.840 380.470 388.880 399.875 17.040 104,6
- waarvan stedelijk concentratiegebied 249.930 268.960 277.235 284.140 292.105 300.280 312.965 16.140 105,7
- waarvan landelijk gebied 83.590 84.840 85.990 87.700 88.365 88.595 86.910 895 101,0

Bijlage B 
Indicatie bevolkingsgroei op regionaal schaalniveau, 2000-2040
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Bijlage B 
Indicatie bevolkingsgroei op regionaal schaalniveau, 2000-2040
Bijlage B
Indicatie bevolkingsgroei op regionaal schaalniveau, 2000–2040

feitelijke bevolking prognose van de bevolking toename 
bevolking 
2020–2030

groei-index 
2020–2030 
(2020=100) 

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2040

subregio Land van Heusden en Altena 51.780 53.415 53.760 55.975 57.085 57.920 58.320 1.945 103,5

Regio Midden-Brabant
subregio Midden-Brabant 372.615 388.220 396.570 410.145 423.870 437.675 458.800 27.530 106,7

- waarvan stedelijk concentratiegebied 332.655 347.415 355.795 368.390 381.860 395.480 417.085 27.090 107,4

- waarvan landelijk gebied 39.960 40.805 40.775 41.755 42.005 42.195 41.715 440 101,1

Regio Noordoost-Brabant
subregio ’s-Hertogenbosch e.o. 388.995 405.005 411.655 423.920 436.200 448.455 466.330 24.535 105,8

- waarvan stedelijk concentratiegebied 318.080 332.970 339.400 349.540 361.230 373.140 392.140 23.600 106,8

- waarvan landelijk gebied 70.915 72.040 72.255 74.380 74.965 75.320 74.195 940 101,3

subregio Uden-Veghel e.o. 138.880 143.170 145.730 149.830 153.625 157.295 161.380 7.465 105,0

- waarvan stedelijk concentratiegebied 115.395 118.510 120.325 123.315 126.775 130.235 134.880 6.920 105,6

- waarvan landelijk gebied 23.485 24.660 25.410 26.515 26.850 27.060 26.500 545 102,1

subregio Land van Cuijk 87.775 88.800 88.275 89.560 90.395 91.045 90.260 1.485 101,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 459.960 484.450 498.625 518.945 540.915 563.165 600.550 44.220 108,5
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Indicatie bevolkingsgroei op regionaal schaalniveau, 2000-2040
Bijlage B
Indicatie bevolkingsgroei op regionaal schaalniveau, 2000–2040

subregio A2-gemeenten 66.690 66.330 66.255 68.520 69.140 69.590 68.990 1.070 101,6

subregio de Kempen 67.640 67.950 69.200 71.450 72.355 72.920 72.600 1.470 102,1

subregio de Peel 115.120 116.435 118.445 121.840 123.850 125.385 125.700 3.545 102,9

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 100-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

De gegevens in de tabel zijn berekend op gemeenteniveau. Hierbij is de ligging van de hoofdkern van een gemeente bepalend of een gemeente is toegerekend aan een stedelijk 
concentratiegebied of aan een landelijk gebied.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn – een indicatief karakter.

feitelijke bevolking prognose van de bevolking toename 
bevolking 
2020–2030

groei-index 
2020–2030 
(2020=100) 

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2040
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Bijlage C 
Indicatie bevolkingsgroei per gemeente, 2000-2040Bijlage C
Indicatie bevolkingsgroei per gemeente, 2000–2040

feitelijke bevolking prognose van de bevolking toename
bevolking
2020–2030

groei-index 
2020–2030 
(2020=100)

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2040

Alphen-Chaam 9.460 9.435 9.755 10.215 10.330 10.420 10.475 205 102,0

Altena 51.780 53.415 53.760 55.975 57.085 57.920 58.320 1.945 103,5

Asten 15.780 16.335 16.560 16.735 16.915 17.165 17.395 430 102,6

Baarle-Nassau 6.190 6.705 6.600 6.855 6.865 6.785 6.445 -70 99,0

Bergen op Zoom 65.105 65.845 66.320 67.490 68.590 69.670 70.925 2.180 103,2

Bergeijk 17.905 18.060 18.210 18.635 18.815 18.900 18.665 265 101,4

Bernheze 28.580 29.655 29.730 31.245 32.095 32.930 34.030 1.685 105,4

Best 25.945 28.955 28.735 29.985 31.035 32.080 33.695 2.095 107,0

Bladel 18.995 19.175 19.870 20.395 20.625 20.720 20.560 325 101,6

Boekel 9.185 9.770 10.120 10.785 10.980 11.160 11.150 375 103,5

Boxmeer 28.655 28.575 28.340 29.370 29.890 30.365 30.565 995 103,4

Boxtel 29.250 30.275 30.335 30.805 31.080 31.310 31.020 505 101,6

Breda 160.615 173.300 180.935 184.275 189.950 196.010 206.280 11.735 106,4

Cranendonck 20.280 20.345 20.540 21.170 21.360 21.455 21.130 285 101,3

Cuijk 23.905 24.435 24.650 25.140 25.355 25.460 25.190 320 101,3

Deurne 32.030 31.525 31.765 32.475 32.825 32.970 32.380 495 101,5

Dongen 24.810 25.060 25.395 26.225 26.710 27.165 27.465 940 103,6

Drimmelen 26.645 26.590 26.705 27.275 27.635 27.880 27.530 605 102,2

Eersel 18.300 18.155 18.345 19.315 19.475 19.555 19.280 240 101,2

Eindhoven 201.730 213.810 223.210 234.460 249.240 264.625 292.790 30.165 112,9

Etten-Leur 37.025 41.525 42.505 43.880 44.860 45.765 46.865 1.885 104,3

Geertruidenberg 21.140 21.085 21.575 21.535 21.565 21.450 20.675 -85 99,6

Geldrop-Mierlo 37.745 38.115 38.880 39.730 40.465 41.115 41.790 1.385 103,5

Gemert-Bakel 27.500 28.765 29.515 30.725 31.610 32.365 33.175 1.640 105,3
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Indicatie bevolkingsgroei per gemeente, 2000–2040

Gilze en Rijen 24.240 25.975 26.065 26.435 27.075 27.780 28.885 1.345 105,1

Goirle 22.285 22.760 23.015 23.905 24.310 24.605 24.840 700 102,9

Grave 12.580 12.915 12.840 12.440 12.525 12.615 12.660 175 101,4

Haaren 13.980 13.625 13.525 14.370 14.515 14.570 14.300 200 101,4

Halderberge 29.645 29.290 29.485 30.280 30.540 30.650 30.065 370 101,2

Heeze-Leende 15.325 15.260 15.475 16.150 16.120 16.010 15.350 -140 99,1

Helmond 80.100 88.290 89.720 92.430 95.660 99.045 104.615 6.615 107,2

's-Hertogenbosch 135.790 146.280 150.890 155.115 160.540 166.145 176.065 11.030 107,1

Heusden 42.780 42.995 43.130 44.700 46.165 47.610 49.725 2.910 106,5

Hilvarenbeek 14.595 14.980 15.040 15.515 15.590 15.590 15.165 75 100,5

Laarbeek 21.535 21.580 21.915 22.530 22.605 22.510 21.735 -20 99,9

Landerd 14.305 14.890 15.290 15.730 15.870 15.900 15.350 170 101,1

Loon op Zand 22.840 23.015 22.960 23.405 23.855 24.285 24.705 880 103,8

Meierijstad 75.785 77.975 79.235 81.195 83.475 85.740 88.805 4.545 105,6

Mill en Sint Hubert 11.095 11.030 10.830 10.940 10.865 10.745 10.210 -195 98,2

Moerdijk 36.310 36.535 36.815 37.135 37.455 37.615 37.045 480 101,3

Nuenen c.a. 23.785 22.215 22.620 23.380 23.810 24.150 24.460 770 103,3

Oirschot 17.685 17.750 18.080 18.725 18.920 19.020 18.760 295 101,6

Oisterwijk 25.365 25.825 25.730 26.240 26.415 26.605 26.550 365 101,4

Oosterhout 52.290 54.135 53.795 55.990 57.295 58.505 59.825 2.515 104,5

Oss 85.595 88.640 89.800 91.930 95.355 98.985 104.865 7.055 107,7

Reusel- De Mierden 12.435 12.555 12.775 13.105 13.440 13.745 14.095 640 104,9

Roosendaal 75.155 77.565 76.875 77.225 78.980 80.835 83.385 3.610 104,7

Rucphen 22.475 22.485 22.235 22.875 22.700 22.430 21.315 -445 98,1

feitelijke bevolking prognose van de bevolking toename
bevolking
2020–2030

groei-index 
2020–2030 
(2020=100)

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2040
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Indicatie bevolkingsgroei per gemeente, 2000–2040

Sint Anthonis 11.540 11.840 11.610 11.675 11.760 11.860 11.630 185 101,6

Sint-Michielsgestel 27.685 28.140 28.395 29.205 29.370 29.440 28.875 235 100,8

Someren 18.275 18.230 18.695 19.375 19.895 20.375 21.015 1.000 105,2

Son en Breugel 14.715 15.545 16.345 17.320 17.570 17.775 17.950 455 102,6

Steenbergen 23.340 23.225 23.640 24.500 25.175 25.790 26.430 1.290 105,3

Tilburg 193.170 204.855 211.650 219.800 229.515 239.460 256.195 19.660 108,9

Uden 39.605 40.535 41.090 42.120 43.300 44.495 46.075 2.375 105,6

Valkenswaard 31.090 30.725 30.235 31.200 31.660 32.125 32.510 925 103,0

Veldhoven 42.005 43.245 44.165 45.460 46.440 47.275 48.030 1.815 104,0

Vught 25.335 25.400 25.855 26.550 27.075 27.465 27.450 915 103,4

Waalre 16.260 16.535 16.875 17.455 17.775 18.080 18.460 625 103,6

Waalwijk 45.310 45.750 46.715 48.620 50.395 52.180 55.000 3.560 107,3

Woensdrecht 20.995 21.635 21.645 21.885 22.060 22.190 21.985 305 101,4

Zundert 20.155 21.025 21.365 21.820 21.965 22.060 21.785 240 101,1

Noord-Brabant 2.356.005 2.444.160 2.488.750 2.563.420 2.633.415 2.701.515 2.793.955 138.095 105,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn – een indicatief karakter.

feitelijke bevolking prognose van de bevolking toename
bevolking
2020–2030

groei-index 
2020–2030 
(2020=100)

2000 2010 2015 2020 2025 2030 2040
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Bijlage D 
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020)
Bijlage D
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020)

jaar bevolking leeftijdsverdeling (aantal) leeftijdsverdeling (%) demo-
grafische 

druk*

Groene 
druk**

Grijze 
druk***

0 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 64 65+ 0 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 64 65+

2000 2.356.000 575.900 505.500 973.000 301.200 24,4 21,5 41,3 12,8 59,3 39,0 20,4
2001 2.375.100 581.000 496.200 989.700 307.400 24,5 20,9 41,7 12,9 59,8 39,1 20,7
2002 2.391.100 584.400 487.700 1.004.000 314.600 24,4 20,4 42,0 13,2 60,3 39,2 21,1
2003 2.400.200 587.100 476.500 1.015.900 320.500 24,5 19,9 42,3 13,4 60,8 39,3 21,5
2004 2.407.000 589.100 462.900 1.027.000 327.500 24,5 19,2 42,7 13,6 61,5 39,5 22,0
2005 2.411.400 587.200 449.700 1.038.700 335.400 24,4 18,6 43,1 13,9 62,0 39,5 22,5
2006 2.415.900 584.100 439.200 1.048.300 344.200 24,2 18,2 43,4 14,2 62,4 39,3 23,1
2007 2.419.000 580.500 430.100 1.056.200 352.000 24,0 17,8 43,7 14,6 62,7 39,1 23,7
2008 2.424.800 577.100 424.100 1.062.000 361.200 23,8 17,5 43,8 14,9 63,1 38,8 24,3
2009 2.434.600 575.100 423.400 1.064.200 371.600 23,6 17,4 43,7 15,3 63,6 38,7 25,0
2010 2.444.200 572.700 423.400 1.064.600 382.900 23,4 17,3 43,6 15,7 64,2 38,5 25,7
2011 2.454.200 568.900 427.000 1.062.300 395.400 23,2 17,4 43,3 16,1 64,7 38,2 26,5
2012 2.463.700 565.400 430.300 1.055.000 412.500 22,9 17,5 42,8 16,7 65,8 38,1 27,8
2013 2.471.000 559.900 434.700 1.046.900 428.900 22,7 17,6 42,4 17,4 66,7 37,8 28,9
2014 2.479.300 555.200 438.100 1.040.700 444.700 22,4 17,7 42,0 17,9 67,6 37,5 30,1
2015 2.488.800 551.100 442.200 1.035.500 459.800 22,1 17,8 41,6 18,5 68,4 37,3 31,1
2016 2.498.700 548.600 445.300 1.032.200 472.400 22,0 17,8 41,3 18,9 69,1 37,1 32,0
2017 2.512.500 547.200 450.300 1.029.900 484.700 21,8 17,9 41,0 19,3 69,7 37,0 32,7
2018 2.528.300 545.500 457.700 1.027.800 497.100 21,6 18,1 40,7 19,7 70,2 36,7 33,5
2019 2.544.800 542.000 467.600 1.026.500 508.500 21,3 18,4 40,3 20,0 70,3 36,3 34,0

2020 2.563.400 538.900 477.000 1.027.000 520.500 21,0 18,6 40,1 20,3 70,4 35,8 34,6
2021 2.572.500 534.100 481.800 1.024.800 531.900 20,8 18,7 39,8 20,7 70,8 35,5 35,3
2022 2.585.400 531.600 486.100 1.023.700 544.000 20,6 18,8 39,6 21,0 71,2 35,2 36,0
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Bijlage D 
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020)
Bijlage D
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020)

2023 2.600.600 530.000 490.700 1.023.000 556.800 20,4 18,9 39,3 21,4 71,8 35,0 36,8
2024 2.617.200 529.200 495.600 1.022.300 570.000 20,2 18,9 39,1 21,8 72,4 34,9 37,6
2025 2.633.400 530.100 498.300 1.021.100 583.900 20,1 18,9 38,8 22,2 73,3 34,9 38,4
2026 2.648.500 532.100 498.500 1.020.500 597.300 20,1 18,8 38,5 22,6 74,4 35,0 39,3
2027 2.662.500 534.600 498.000 1.018.600 611.500 20,1 18,7 38,3 23,0 75,6 35,2 40,3
2028 2.676.100 538.000 496.400 1.016.300 625.300 20,1 18,5 38,0 23,4 76,9 35,6 41,3
2029 2.689.100 540.700 496.000 1.013.500 639.000 20,1 18,4 37,7 23,8 78,2 35,8 42,3
2030 2.701.500 543.600 494.800 1.010.200 652.900 20,1 18,3 37,4 24,2 79,5 36,1 43,4
2031 2.713.400 546.700 494.200 1.006.400 666.100 20,1 18,2 37,1 24,5 80,8 36,4 44,4
2032 2.724.600 550.300 493.100 1.003.200 678.100 20,2 18,1 36,8 24,9 82,1 36,8 45,3
2033 2.735.300 554.600 490.700 1.001.000 688.900 20,3 17,9 36,6 25,2 83,4 37,2 46,2
2034 2.745.300 559.300 486.900 999.400 699.700 20,4 17,7 36,4 25,5 84,7 37,6 47,1
2035 2.754.900 563.200 483.700 996.300 711.800 20,4 17,6 36,2 25,8 86,1 38,1 48,1
2036 2.763.800 567.500 479.400 994.800 722.000 20,5 17,3 36,0 26,1 87,5 38,5 49,0
2037 2.772.300 571.500 475.900 994.800 730.100 20,6 17,2 35,9 26,3 88,5 38,9 49,6
2038 2.780.000 575.700 472.000 995.700 736.500 20,7 17,0 35,8 26,5 89,4 39,2 50,2
2039 2.787.200 579.900 468.100 999.300 739.800 20,8 16,8 35,9 26,5 89,9 39,5 50,4
2040 2.794.000 583.300 466.000 1.002.600 742.100 20,9 16,7 35,9 26,6 90,2 39,7 50,5
2041 2.800.300 586.100 465.000 1.006.600 742.600 20,9 16,6 35,9 26,5 90,3 39,8 50,5
2042 2.806.100 588.000 464.800 1.010.600 742.700 21,0 16,6 36,0 26,5 90,2 39,9 50,3
2043 2.811.700 589.300 465.800 1.014.300 742.300 21,0 16,6 36,1 26,4 90,0 39,8 50,2
2044 2.816.700 590.000 466.600 1.017.900 742.200 20,9 16,6 36,1 26,3 89,7 39,7 50,0
2045 2.821.300 590.000 468.000 1.021.400 741.900 20,9 16,6 36,2 26,3 89,4 39,6 49,8
2046 2.825.700 589.500 469.900 1.023.800 742.600 20,9 16,6 36,2 26,3 89,2 39,5 49,7
2047 2.829.900 588.500 472.800 1.026.000 742.700 20,8 16,7 36,3 26,2 88,8 39,3 49,6

jaar bevolking leeftijdsverdeling (aantal) leeftijdsverdeling (%) demo-
grafische 

druk*

Groene 
druk**

Grijze 
druk***

0 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 64 65+ 0 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 64 65+
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Bijlage D 
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020)
Bijlage D
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020)

2048 2.834.000 587.200 476.400 1.028.400 742.000 20,7 16,8 36,3 26,2 88,3 39,0 49,3
2049 2.837.900 585.800 480.900 1.030.500 740.700 20,6 16,9 36,3 26,1 87,8 38,8 49,0
2050 2.841.800 584.200 485.200 1.031.800 740.700 20,6 17,1 36,3 26,1 87,3 38,5 48,8

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 100-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

*  De demografische druk is een maat voor de verhouding tussen het aantal 0 t/m 19 jarigen én het aantal 65+-ers enerzijds en het aantal 20 t/m 64-jarigen anderzijds; 
 grosso modo de verhouding tussen het arbeidspotentieel en het niet-werkende deel van de bevolking.

**  Beperken we ons tot de 0 t/m 19-jarigen dan spreken we over groene druk.

*** Het aantal 65+-ers ten opzichte van de 20 t/m 64-jarigen duidt de grijze druk aan.

jaar bevolking leeftijdsverdeling (aantal) leeftijdsverdeling (%) demo-
grafische 

druk*

Groene 
druk**

Grijze 
druk***

0 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 64 65+ 0 t/m 19 20 t/m 34 35 t/m 64 65+
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Bijlage D-1 
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020)
Bijlage D-1
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020)

jaar bevolking leeftijdsverdeling (aantal) leeftijdsverdeling (%) demo-
grafische 

druk*

Groene 
druk**

Grijze 
druk***

0–19 20 tot 
AOW-leeftijd >AOW-leeftijd 0–19 20 tot 

AOW-leeftijd >AOW-leeftijd

2000 2.356.000 575.900 1.478.500 301.200 24,4 62,8 12,8 59,3 39,0 20,4
2001 2.375.100 581.000 1.485.900 307.400 24,5 62,6 12,9 59,8 39,1 20,7
2002 2.391.100 584.400 1.491.800 314.600 24,4 62,4 13,2 60,3 39,2 21,1
2003 2.400.200 587.100 1.492.400 320.500 24,5 62,2 13,4 60,8 39,3 21,5
2004 2.407.000 589.100 1.490.000 327.500 24,5 61,9 13,6 61,5 39,5 22,0
2005 2.411.400 587.200 1.488.400 335.400 24,4 61,7 13,9 62,0 39,5 22,5
2006 2.415.900 584.100 1.487.500 344.200 24,2 61,6 14,2 62,4 39,3 23,1
2007 2.419.000 580.500 1.486.300 352.000 24,0 61,4 14,6 62,7 39,1 23,7
2008 2.424.800 577.100 1.486.100 361.200 23,8 61,3 14,9 63,1 38,8 24,3
2009 2.434.600 575.100 1.487.600 371.600 23,6 61,1 15,3 63,6 38,7 25,0
2010 2.444.200 572.700 1.488.000 382.900 23,4 60,9 15,7 64,2 38,5 25,7
2011 2.454.200 568.900 1.489.800 395.400 23,2 60,7 16,1 64,7 38,2 26,5
2012 2.463.700 565.400 1.485.800 412.500 22,9 60,3 16,7 65,8 38,1 27,8
2013 2.471.000 559.900 1.484.700 426.100 22,7 60,1 17,4 66,4 37,7 28,7
2014 2.479.300 555.200 1.484.700 439.300 22,4 59,9 17,9 67,0 37,4 29,6
2015 2.488.800 551.100 1.486.000 451.800 22,1 59,7 18,5 67,5 37,1 30,4
2016 2.498.700 548.600 1.493.300 456.800 22,0 59,8 18,9 67,3 36,7 30,6
2017 2.512.500 547.200 1.503.600 461.700 21,8 59,8 19,3 67,1 36,4 30,7
2018 2.528.300 545.500 1.516.900 465.900 21,6 60,0 19,7 66,7 36,0 30,7
2019 2.544.800 542.000 1.535.300 467.500 21,3 60,3 20,0 65,8 35,3 30,5

2020 2.563.400 538.900 1.545.000 479.100 21,0 60,3 20,3 65,9 34,9 31,0
2021 2.572.500 534.100 1.548.600 489.900 20,8 60,2 20,7 66,1 34,5 31,6
2022 2.585.400 531.600 1.560.600 493.200 20,6 60,4 21,0 65,7 34,1 31,6
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Bijlage D-1 
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020)
Bijlage D-1
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020)

2023 2.600.600 530.000 1.573.700 496.900 20,4 60,5 21,4 65,3 33,7 31,6
2024 2.617.200 529.200 1.584.700 503.300 20,2 60,5 21,8 65,2 33,4 31,8
2025 2.633.400 530.100 1.591.300 512.000 20,1 60,4 22,2 65,5 33,3 32,2
2026 2.648.500 532.100 1.596.000 520.200 20,1 60,3 22,6 65,9 33,3 32,6
2027 2.662.500 534.600 1.599.000 529.000 20,1 60,1 23,0 66,5 33,4 33,1
2028 2.676.100 538.000 1.600.500 537.500 20,1 59,8 23,4 67,2 33,6 33,6
2029 2.689.100 540.700 1.602.300 546.200 20,1 59,6 23,8 67,8 33,7 34,1
2030 2.701.500 543.600 1.602.800 555.100 20,1 59,3 24,2 68,5 33,9 34,6
2031 2.713.400 546.700 1.602.900 563.700 20,1 59,1 24,5 69,3 34,1 35,2
2032 2.724.600 550.300 1.602.200 572.100 20,2 58,8 24,9 70,1 34,3 35,7
2033 2.735.300 554.600 1.601.300 579.400 20,3 58,5 25,2 70,8 34,6 36,2
2034 2.745.300 559.300 1.597.900 588.100 20,4 58,2 25,5 71,8 35,0 36,8
2035 2.754.900 563.200 1.596.900 594.900 20,4 58,0 25,8 72,5 35,3 37,3
2036 2.763.800 567.500 1.595.500 600.700 20,5 57,7 26,1 73,2 35,6 37,6
2037 2.772.300 571.500 1.594.400 606.400 20,6 57,5 26,3 73,9 35,8 38,0
2038 2.780.000 575.700 1.591.900 612.400 20,7 57,3 26,5 74,6 36,2 38,5
2039 2.787.200 579.900 1.588.800 618.500 20,8 57,0 26,5 75,4 36,5 38,9
2040 2.794.000 583.300 1.587.700 623.000 20,9 56,8 26,6 76,0 36,7 39,2
2041 2.800.300 586.100 1.588.300 625.800 20,9 56,7 26,5 76,3 36,9 39,4
2042 2.806.100 588.000 1.590.900 627.300 21,0 56,7 26,5 76,4 37,0 39,4
2043 2.811.700 589.300 1.596.000 626.400 21,0 56,8 26,4 76,2 36,9 39,2
2044 2.816.700 590.000 1.602.100 624.600 20,9 56,9 26,3 75,8 36,8 39,0
2045 2.821.300 590.000 1.609.900 621.500 20,9 57,1 26,3 75,3 36,6 38,6
2046 2.825.700 589.500 1.618.200 618.000 20,9 57,3 26,3 74,6 36,4 38,2
2047 2.829.900 588.500 1.627.300 614.200 20,8 57,5 26,2 73,9 36,2 37,7

jaar bevolking leeftijdsverdeling (aantal) leeftijdsverdeling (%) demo-
grafische 

druk*

Groene 
druk**

Grijze 
druk***

0–19 20 tot 
AOW-leeftijd >AOW-leeftijd 0–19 20 tot 

AOW-leeftijd >AOW-leeftijd
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Bijlage D-1 
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000-2019 (feitelijk) en 2020-2050 (prognose-actualisering 2020)
Bijlage D-1
Leeftijdsopbouw van de bevolking in Noord-Brabant
2000–2019 (feitelijk) en 2020–2050 (prognose-actualisering 2020)

2048 2.834.000 587.200 1.636.400 610.400 20,7 57,7 26,2 73,2 35,9 37,3
2049 2.837.900 585.800 1.645.500 606.600 20,6 58,0 26,1 72,5 35,6 36,9
2050 2.841.800 584.200 1.654.500 603.200 20,6 58,2 26,1 71,8 35,3 36,5

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 100-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

*  De demografische druk is een maat voor de verhouding tussen het aantal 0 t/m 19 jarigen én het aantal AOW-ers enerzijds en het aantal personen van 20 tot aan de AOW-leeftijd anderzijds;
 grosso modo de verhouding tussen het arbeidspotentieel en het niet-werkende deel van de bevolking.

**  Beperken we ons tot de 0 t/m 19-jarigen dan spreken we over groene druk.

*** Het aantal AOW-ers ten opzichte van het aantal personen van 20 tot aan de AOW-leeftijd duidt de grijze druk aan.

jaar bevolking leeftijdsverdeling (aantal) leeftijdsverdeling (%) demo-
grafische 

druk*

Groene 
druk**

Grijze 
druk***

0–19 20 tot 
AOW-leeftijd >AOW-leeftijd 0–19 20 tot 

AOW-leeftijd >AOW-leeftijd
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Bijlage E 
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

feitelijke
woning-

voorraad* prognose van de woningvoorraad

indicatie
toename

woningvoorraad
groei-
index

2020 2025 2030 2035 2040 2020–2030 2020–2030
(2020=100)

Noord-Brabant 1.140.635 1.203.305 1.259.045 1.299.580 1.323.530 118.410 110,4

Stedelijk concentratiegebied 815.275 863.755 908.545 943.365 968.965 93.270 111,4
- waarvan grote steden (B5) 411.730 440.300 467.255 489.705 509.215 55.525 113,5
- waarvan middelgrote steden (M7) 207.250 217.530 226.645 233.015 237.350 19.395 109,4
- waarvan overig stedelijk concentratiegebied 196.295 205.925 214.645 220.645 222.400 18.350 109,3

Landelijk gebied 325.360 339.550 350.500 356.215 354.565 25.140 107,7

West-Brabant 315.605 329.445 341.465 349.455 352.925 25.860 108,2
Midden-Brabant 184.080 195.610 205.675 213.790 219.435 21.595 111,7
Noordoost-Brabant 291.225 307.050 321.415 331.365 336.785 30.190 110,4
Zuidoost-Brabant 349.725 371.200 390.490 404.970 414.385 40.765 111,7

Regio West-Brabant
subregio West 126.270 131.295 135.180 137.650 138.155 8.910 107,1
- waarvan stedelijk concentratiegebied 66.250 68.935 71.225 72.710 73.460 4.975 107,5
- waarvan landelijk gebied 60.020 62.360 63.955 64.940 64.695 3.935 106,6
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Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Breda e.o. 166.935 174.530 181.700 186.565 189.435 14.765 108,8
- waarvan stedelijk concentratiegebied 128.820 134.815 140.850 145.420 148.830 12.030 109,3
- waarvan landelijk gebied 38.115 39.715 40.850 41.145 40.605 2.735 107,2

subregio Land van Heusden en Altena 22.400 23.620 24.585 25.240 25.335 2.185 109,8

Regio Midden-Brabant
subregio Midden-Brabant 184.080 195.610 205.675 213.790 219.435 21.595 111,7
- waarvan stedelijk concentratiegebied 165.735 176.460 185.965 193.755 199.510 20.230 112,2
- waarvan landelijk gebied 18.345 19.150 19.710 20.035 19.925 1.365 107,4

Regio Noordoost-Brabant
subregio ’s-Hertogenbosch e.o. 188.285 198.725 208.625 215.920 220.355 20.340 110,8
- waarvan stedelijk concentratiegebied 156.745 165.955 174.745 181.505 186.170 18.000 111,5
- waarvan landelijk gebied 31.540 32.770 33.880 34.415 34.185 2.340 107,4

subregio Uden-Veghel e.o. 64.220 67.665 70.705 72.690 73.925 6.485 110,1
- waarvan stedelijk concentratiegebied 53.565 56.525 59.185 61.000 62.370 5.620 110,5
- waarvan landelijk gebied 10.655 11.140 11.520 11.690 11.555 865 108,1

feitelijke
woning-

voorraad* prognose van de woningvoorraad

indicatie
toename

woningvoorraad
groei-
index

2020 2025 2030 2035 2040 2020–2030 2020–2030
(2020=100)
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Bijlage E 
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.

feitelijke
woning-

voorraad* prognose van de woningvoorraad

indicatie
toename

woningvoorraad
groei-
index

2020 2025 2030 2035 2040 2020–2030 2020–2030
(2020=100)
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Bijlage F 
Indicatie toename woningvoorraad per gemeente, 2020-2040Bijlage F
Indicatie toename woningvoorraad per gemeente, 2020–2040

feitelijke  
woningvoorraad* prognose van de woningvoorraad

toename
bevolking
2020–2030

groei-index 
2020–2030 
(2020=100)2020 2025 2030 2035 2040

Alphen-Chaam 4.370 4.560 4.700 4.795 4.780 330 107,6

Altena 22.400 23.620 24.585 25.240 25.335 2.185 109,8

Asten 6.900 7.185 7.455 7.665 7.705 555 108,0

Baarle-Nassau 2.875 2.995 3.040 3.000 2.855 165 105,7

Bergen op Zoom 30.885 32.040 32.915 33.510 33.735 2.030 106,6

Bergeijk 7.970 8.310 8.570 8.670 8.580 600 107,5

Bernheze 12.715 13.575 14.330 14.950 15.215 1.615 112,7

Best 12.700 13.645 14.355 14.880 15.140 1.655 113,0

Bladel 8.745 9.170 9.510 9.760 9.775 765 108,7

Boekel 4.250 4.460 4.640 4.770 4.770 390 109,2

Boxmeer 12.570 13.180 13.770 14.145 14.170 1.200 109,5

Boxtel 13.400 14.015 14.570 14.920 14.775 1.170 108,7

Breda 84.565 88.920 93.265 96.785 99.750 8.700 110,3

Cranendonck 9.005 9.305 9.555 9.685 9.650 550 106,1

Cuijk 11.195 11.835 12.275 12.435 12.400 1.080 109,6

Deurne 13.955 14.465 14.840 15.050 14.980 885 106,3

Dongen 11.290 12.005 12.420 12.815 12.900 1.130 110,0

Drimmelen 11.760 12.375 12.780 12.870 12.735 1.020 108,7

Eersel 8.400 8.680 8.920 9.045 8.880 520 106,2

Eindhoven 112.965 122.990 132.190 140.090 147.435 19.225 117,0

Etten-Leur 19.095 19.910 20.830 21.545 21.785 1.735 109,1

Geertruidenberg 9.640 10.005 10.330 10.415 10.290 690 107,2

Geldrop-Mierlo 17.745 18.430 19.125 19.615 19.780 1.380 107,8

Gemert-Bakel 12.635 13.310 13.915 14.440 14.720 1.280 110,1

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.

feitelijke
woning-

voorraad* prognose van de woningvoorraad

indicatie
toename

woningvoorraad
groei-
index

2020 2025 2030 2035 2040 2020–2030 2020–2030
(2020=100)

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.

feitelijke
woning-

voorraad* prognose van de woningvoorraad

indicatie
toename

woningvoorraad
groei-
index

2020 2025 2030 2035 2040 2020–2030 2020–2030
(2020=100)

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.
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Bijlage F 
Indicatie toename woningvoorraad per gemeente, 2020-2040Bijlage F
Indicatie toename woningvoorraad per gemeente, 2020–2040

Gilze en Rijen 11.300 11.970 12.490 13.045 13.245 1.190 110,5

Goirle 10.365 10.845 11.300 11.400 11.430 935 109,0

Grave 5.465 5.710 5.885 5.935 5.940 420 107,7

Haaren 5.955 6.180 6.365 6.435 6.345 410 106,9

Halderberge 13.400 13.910 14.270 14.445 14.230 870 106,5

Heeze-Leende 6.860 7.100 7.215 7.235 7.000 355 105,2

Helmond 40.790 43.540 46.250 48.245 49.890 5.460 113,4

's-Hertogenbosch 72.990 77.170 81.165 84.480 87.260 8.175 111,2

Heusden 19.195 20.220 21.350 22.030 22.400 2.155 111,2

Hilvarenbeek 6.725 7.060 7.295 7.340 7.255 570 108,5

Laarbeek 9.530 9.880 10.285 10.315 10.145 755 107,9

Landerd 6.405 6.680 6.880 6.920 6.785 475 107,4

Loon op Zand 10.410 10.920 11.375 11.575 11.610 965 109,3

Meierijstad 34.545 36.465 38.170 39.410 40.295 3.625 110,5

Mill en Sint Hubert 4.625 4.855 4.955 4.965 4.830 330 107,1

Moerdijk 16.500 17.270 17.865 18.200 18.160 1.365 108,3

Nuenen c.a. 10.285 10.680 11.005 11.135 11.205 720 107,0

Oirschot 7.965 8.375 8.680 8.775 8.760 715 109,0

Oisterwijk 11.620 12.090 12.415 12.695 12.670 795 106,8

Oosterhout 25.160 25.985 26.755 27.090 27.295 1.595 106,3

Oss 40.325 43.045 45.485 47.400 48.780 5.160 112,8

Reusel- De Mierden 5.485 5.805 6.050 6.270 6.385 565 110,3

Roosendaal 35.365 36.895 38.310 39.200 39.725 2.945 108,3

Rucphen 9.820 10.125 10.315 10.440 10.515 495 105,0

feitelijke  
woningvoorraad* prognose van de woningvoorraad

toename
bevolking
2020–2030

groei-index 
2020–2030 
(2020=100)2020 2025 2030 2035 2040

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.
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Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.
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Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.
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Bijlage F 
Indicatie toename woningvoorraad per gemeente, 2020-2040Bijlage F
Indicatie toename woningvoorraad per gemeente, 2020–2040

Sint Anthonis 4.865 5.080 5.200 5.275 5.165 335 106,9

Sint-Michielsgestel 12.185 12.575 12.945 13.060 13.065 760 106,2

Someren 8.115 8.550 8.920 9.085 9.180 805 109,9

Son en Breugel 7.190 7.560 7.810 8.025 7.930 620 108,6

Steenbergen 10.435 10.830 11.145 11.395 11.350 710 106,8

Tilburg 100.420 107.680 114.385 120.105 124.880 13.965 113,9

Uden 19.020 20.060 21.015 21.590 22.075 1.995 110,5

Valkenswaard 14.805 15.385 15.855 16.115 16.195 1.050 107,1

Veldhoven 19.915 20.800 21.625 22.270 22.360 1.710 108,6

Vught 11.520 11.945 12.415 12.645 12.515 895 107,8

Waalre 7.765 8.035 8.360 8.600 8.690 595 107,7

Waalwijk 21.950 23.040 23.995 24.815 25.445 2.045 109,3

Woensdrecht 9.865 10.225 10.360 10.460 10.440 495 105,0

Zundert 9.470 9.780 10.000 10.065 9.945 530 105,6

Noord-Brabant 1.140.635 1.203.305 1.259.045 1.299.580 1.323.530 118.410 110,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’ richtinggevend voor  
de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn – een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.

feitelijke  
woningvoorraad* prognose van de woningvoorraad
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groei-index 
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(2020=100)2020 2025 2030 2035 2040

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.

feitelijke
woning-

voorraad* prognose van de woningvoorraad

indicatie
toename

woningvoorraad
groei-
index

2020 2025 2030 2035 2040 2020–2030 2020–2030
(2020=100)

Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.
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Bijlage E
Indicatie toename woningvoorraad op regionaal schaalniveau, 2020-2040

subregio Land van Cuijk 38.720 40.660 42.085 42.755 42.505 3.365 108,7

Regio Zuidoost-Brabant
subregio stedelijk gebied Eindhoven 237.320 254.055 269.400 281.635 291.190 32.080 113,5

subregio A2-gemeenten 30.670 31.790 32.625 33.035 32.845 1.955 106,4

subregio de Kempen 30.600 31.965 33.050 33.745 33.620 2.450 108,0

subregio de Peel 51.135 53.390 55.415 56.555 56.730 4.280 108,4

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 5-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Overeenkomstig de ‘Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (geconsolideerd 01-03-2020)’ is bovenstaande ‘Indicatie toename woningvoorraad’  
richtinggevend voor de jaarlijks te maken regionale woningbouwafspraken.

Gelet op de onzekerheidsmarges, die inherent zijn aan een bevolkings- en woningbehoefteprognose, dragen de gegevens – zeker op de wat langere termijn –  
een indicatief karakter.

* Bron: ‘Basisregistratie adressen en gebouwen’ (BAG); CBS-statline, juni 2020.
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Bijlage G-1 
Beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant;  
een indicatie van vraag (2018-2045) en aanbod (2018)

Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, 
zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Bijlage G-1
Beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant; een indicatie van vraag (2018-2045) en aanbod (2018)
Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Aanbod 2018 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 14.950 4.500 45.350 40.600 258.650

Stedelijke concentratiegebieden 10.000 3.000 36.300 29.500 183.950
Landelijke gebieden 4.950 1.450 9.050 11.100 74.650

West-Brabant 4.550 1.650 12.900 11.200 71.050
Midden-Brabant 2.250 1.050 8.000 6.600 42.950
Noordoost-Brabant 3.850 950 10.600 10.200 67.950
Zuidoost-Brabant 4.300 850 13.850 12.600 76.700

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.
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Bijlage G-1 
Beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant;  
een indicatie van vraag (2018-2045) en aanbod (2018)

Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, 
zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Bijlage G-1
Beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant; een indicatie van vraag (2018-2045) en aanbod (2018)
Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Vraag 2030 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 20.550 5.200 53.300 48.650 290.900

Stedelijke concentratiegebieden 13.750 3.550 42.800 35.200 210.450
Landelijke gebieden 6.800 1.650 10.500 13.450 80.450

West-Brabant 6.250 2.000 15.400 13.550 78.600
Midden-Brabant 2.750 1.100 9.250 7.650 48.200
Noordoost-Brabant 5.650 1.150 13.000 12.250 75.250
Zuidoost-Brabant 5.950 950 15.700 15.200 88.800

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.
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Bijlage G-1 
Beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant;  
een indicatie van vraag (2018-2045) en aanbod (2018)

Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, 
zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt 
in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Bijlage G-1
Beschermd, verzorgd en geschikt wonen in Noord-Brabant; een indicatie van vraag (2018-2045) en aanbod (2018)
Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Vraag 2045 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 29.200 7.400 62.100 54.850 305.150

Stedelijke concentratiegebieden 19.550 5.050 50.300 40.050 225.350
Landelijke gebieden 9.650 2.350 11.800 14.800 79.800

West-Brabant 8.800 2.850 17.750 15.200 81.200
Midden-Brabant 3.800 1.550 10.650 8.700 51.700
Noordoost-Brabant 8.450 1.750 15.800 13.800 78.250
Zuidoost-Brabant 8.150 1.250 17.900 17.100 94.000

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.
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Bijlage G-2 
Beschermd, beschut en geschikt wonen in Noord-Brabant; een indicatie van de opgaven, 2018-2045

Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen 
en nultredewoningen.

Bijlage G-2
Beschermd, beschut en geschikt wonen in Noord-Brabant; een indicatie van de opgaven, 2018-2045
Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Opgaven 2018-2030 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 5.600 750 7.950 8.050 32.250

Stedelijke concentratiegebieden 3.750 550 6.500 5.700 26.500
Landelijke gebieden 1.850 200 1.450 2.350 5.750

West-Brabant 1.700 350 2.500 2.350 7.550
Midden-Brabant 500 50 1.250 1.050 5.250
Noordoost-Brabant 1.800 200 2.350 2.050 7.300
Zuidoost-Brabant 1.600 100 1.850 2.600 12.150

Opgaven 2018-2030 – groei-index (2018=100) intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 138 116 118 120 112

Stedelijke concentratiegebieden 137 118 118 119 114
Landelijke gebieden 138 114 116 121 108

West-Brabant 138 122 119 121 111
Midden-Brabant 122 106 116 116 112
Noordoost-Brabant 147 124 122 120 111
Zuidoost-Brabant 137 110 113 121 116

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.
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Bijlage G-2
Beschermd, beschut en geschikt wonen in Noord-Brabant; een indicatie van de opgaven, 2018-2045
Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Opgaven 2030-2045 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 8.650 2.200 8.800 6.150 14.250

Stedelijke concentratiegebieden 5.800 1.500 7.500 4.850 14.900
Landelijke gebieden 2.850 700 1.300 1.300 -650

West-Brabant 2.550 850 2.350 1.650 2.550
Midden-Brabant 1.100 450 1.400 1.050 3.500
Noordoost-Brabant 2.800 600 2.800 1.550 3.000
Zuidoost-Brabant 2.200 300 2.250 1.900 5.200

Opgaven 2030-2045 – groei-index (2030=100) intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 142 142 116 113 105

Stedelijke concentratiegebieden 142 142 117 114 107
Landelijke gebieden 142 142 112 110 99

West-Brabant 141 141 115 112 103
Midden-Brabant 139 140 115 114 107
Noordoost-Brabant 150 152 122 113 104
Zuidoost-Brabant 137 132 114 113 106

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.
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Bijlage G-2
Beschermd, beschut en geschikt wonen in Noord-Brabant; een indicatie van de opgaven, 2018-2045
Bij het beschermd en beschut wonen gaat het veelal om vormen van niet-zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld plaatsen in een verpleeg- of verzorgingsinstelling.
Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen en nultredewoningen.

Opgaven 2018-2045 intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 14.250 2.900 16.750 14.200 46.500

Stedelijke concentratiegebieden 9.550 2.000 14.000 10.550 41.400
Landelijke gebieden 4.700 900 2.750 3.650 5.100

West-Brabant 4.250 1.200 4.850 4.000 10.150
Midden-Brabant 1.550 500 2.700 2.100 8.700
Noordoost-Brabant 4.600 800 5.150 3.600 10.300
Zuidoost-Brabant 3.800 400 4.050 4.500 17.300

Opgaven 2018-2045 – groei-index (2018=100) intramuraal geschikte woning
beschermd wonen beschut wonen geclusterd wonen aangepast wonen nultreden wonen

Noord-Brabant 195 165 137 135 118

Stedelijke concentratiegebieden 195 167 138 136 122
Landelijke gebieden 196 162 131 133 107

West-Brabant 194 173 137 136 114
Midden-Brabant 169 148 134 132 120
Noordoost-Brabant 220 189 148 135 115
Zuidoost-Brabant 188 145 129 136 123

De in de tabel opgenomen gegevens zijn afgerond op 50-tallen; hierdoor kunnen er in de tabel geringe afwijkingen voorkomen.

Zie ook: toelichting op de gebruikte gebiedsindeling.
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Bij het geschikt wonen gaat het om reguliere woningen, waarbij onderscheid wordt gemaakt in geclusterde ouderenwoningen, aangepaste (ouderen)woningen 
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Total Design, Amsterdam

Contact
Niek Bargeman
senior adviseur bevolking en wonen
06-52783632
nbargeman@brabant.nl

Maaike van Bakel
data-analist wonen en werklocaties
06-52794274
mvbakel@brabant.nl

Deze publicatie, de hierin opgenomen gegevens en een groot aantal te 
downloaden databestanden met uitkomsten van de ‘Bevolkings- en woning-
behoefteprognose, actualisering 2020’ zijn terug te vinden op de website  
van de provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/bevolkingsprognose. 
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