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Hoe zit het nu met de ontwikkeling 
van inwoners op het platteland? 
 
Waar komt het cijfer van 28.000 mensen minder op het platteland 
vandaan?  
 
Het CBS presenteert een doorlopende reeks van 2003 t/m 2017 met het aantal inwoners in 5 
categorieën van stedelijkheid (zie bijlage). De laagste categorie wordt 'niet-stedelijk' genoemd. 
De hoogste wordt aangeduid als ‘zeer sterk stedelijk’. In de laagste categorie (niet-stedelijk) is 
voor het jaar 2017 te zien dat er 28.000 mensen minder in niet-stedelijk gebied wonen in 
Zeeland dan in 2009. Bij het CBS is deze reeks beschikbaar op provinciaal niveau en op wijk- en 
buurtniveau.  
 
In de toelichting bij de cijfers over de provincie staat vermeld dat de bron voor de meting is 
gewijzigd. Bij de cijfers op wijk- en kernniveau staat deze wijziging niet in de toelichting. 
 
Doorgaans wordt bij een trendbreuk door het CBS besloten een nieuwe reeks te starten en de 
oude af te sluiten. Dan wordt de trendbreuk zichtbaar in de tabellen. Het CBS heeft daar in dit 
geval niet voor gekozen en heeft alleen de wijziging in de toelichting opgenomen. Omdat de ZB- 
onderzoekers 3 meetjaren hebben vergeleken en niet de hele reeks hebben bekeken, is de 
trendbreuk niet gesignaleerd.  
 
 
Hoe zit het dan wel met de ontwikkeling van het aantal inwoners op 
het platteland?  
 
Als we kijken naar de reeks 2003-2014 (oude meting provinciaal) dan verliest 'niet-stedelijk' 
gebied in Zeeland 13.000 inwoners (7%). In de periode daarna 2015-2017 (nieuwe meting 
provinciaal) is er geen daling te zien van het aantal inwoners in deze categorie. De 
inwoneraantallen van gebieden veranderen door verhuizing en door de verhouding van sterfte 
en geboorte in een gebied. Tussen 2014 en 2015 is het inwoneraantal mede veranderd door een 
bronwijziging bij het CBS.  
 
Hoewel de omvang van de trek vanaf het platteland minder groot is dan in eerste instantie 
gerapporteerd, verliest het Zeeuwse platteland dus duidelijk inwoners. Er zijn overigens meer 
bronnen gebruikt in het rapport die wijzen op verlies van inwoners op het platteland. De 
feitelijke verhuisbewegingen tussen stad en platteland in 2016 (zie figuur 42) zijn geanalyseerd. 
Dit is ook gedaan in 2011. Beide analyses laten positieve verhuissaldi zien voor stedelijke 
gebieden en overwegend negatieve voor niet-stedelijke gebieden. Ook blijkt uit het 
inwonersonderzoek dat van de Zeeuwen die willen verhuizen naar een ander type gebied 
doorgaans een meer stedelijk gebied verkiezen dan een niet-stedelijk gebied. Tot slot kan nog 
worden opgemerkt dat de trek naar stedelijke gebieden geen specifiek Zeeuwse, maar eigenlijk 
een mondiale ontwikkeling is. 
 
Desalniettemin achten wij de term 'leegloop' gegeven deze nieuwe inzichten minder passend. In 
het rapport Staat van Zeeland is de term dan ook vervangen door ‘verlies aan inwoners’. Ook is 
een nadere toelichting gegeven in de betreffende passage in het rapport. Wij betreuren dat de 
nuancering niet in het rapport was aangebracht, als ook de ophef die daarover is ontstaan.  
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