Primos Plus

De Primos prognose geeft inzicht in de actuele trend in de demografische
ontwikkeling. De Primos prognose vertelt u of het inwonertal en het aantal
huishoudens de komende jaren verder groeit of dat er wellicht sprake is van krimp.

De trend in de Primos prognose
Elk jaar opnieuw stelt ABF deze Primos prognose op. Daarbij veranderen er een aantal
elementen. Het CBS stelt zijn nationale prognose bij. ABF past de prognose aan op grond
van bijvoorbeeld nieuwe trends in de migratie. En bovendien wordt in de prognose
uitgegaan van de nieuwste inzichten in de bouwproductie. Zo komt van jaar op jaar een
nieuwe prognose tot stand.
Als u de verschillende prognoses naast elkaar ziet, dan geeft dat extra inzicht. U ziet dan in
één oogopslag de verwachtingen van enkele jaren terug en die van dit moment. Wanneer
we daar bovendien nog eens de feitelijke ontwikkelingen over de afgelopen decennia aan
toevoegen, hebt u een compleet beeld.
ABF biedt een rapportage aan waarin we de Primos prognoses vanaf 2001 op een rij zetten
aangevuld met de feitelijke cijfers.
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De Primos prognose in perspectief
Een prognose is ook maar een prognose. In veel gevallen zult u daarnaast behoefte hebben
aan een zekere indicatie van de bandbreedte. Hoeveel marge zit er als het ware rond de
Primos prognose? Hoeveel hoger of hoeveel lager kan het inwonertal ook uitkomen – op
termijn?
Enkele jaren terug hebben de gezamenlijke planbureaus (CPB, SCP en RPB) een studie
uitgevoerd (“Welvaart en Leefomgeving”: WLO) waarin getracht is via een viertal scenario’s
een bandbreedte voor Nederland als geheel te schetsen. Recent is deze scenariostudie
regionaal uitgewerkt. Per gemeente zijn daar nu cijfers van. Dat geeft u inzicht in de
onzekerheden die er vooral op langere termijn zijn.
ABF biedt een rapportage aan waarin we naast de nieuwste Primos prognose de vier WLO
scenario’s schetsen.

Bestellen?
Per gemeente kunnen deze rapportages besteld worden voor een prijs van 200 euro.

Achtergrond
ABF verzamelt en bewerkt gegevens over bevolking, huishoudens en woningvoorraad.
Daarbij hebben we een unieke verzameling gegevens opgebouwd welke teruggaat tot
1971. Een van de belangrijkste bewerkingen die ABF uitvoert op deze tijdreeksen betreft
de gemeentegrenswijzigingen.
Bijna ieder jaar worden in ons land gemeenten “geherindeeld”. Hierbij worden (delen van)
gemeenten samengevoegd en houden kleine gemeenten op te bestaan. Voor die nieuwe
samengestelde gemeenten zijn geen CBS gegevens beschikbaar over het verleden. Maar
in veel gevallen wilt u wel zien hoe de demografische ontwikkeling van een nieuwe
gemeente de afgelopen decennia geweest is (bijvoorbeeld bij onze rapportage “Trend in
de prognose”).
ABF stelt deze historische gegevens over nieuwe gemeenten op een slimme manier samen
door op de juiste manier de cijfers van de oude gemeenten om te rekenen naar de nieuwe
gemeentelijke indeling.
Deze basis gegevens kunnen in overleg met ABF besteld worden. Beschikbaar zijn gegevens
over de bevolking (naar leeftijd), geboorte, sterfte, migratie, huishoudens (naar leeftijd),
woningvoorraad (naar eigendomsverhouding, bouwvorm, grootte alsmede bouwjaarklasse) en woningproductie.

Er wordt gewerkt aan..
Al jaren levert de Primos prognose cijfers op omtrent bevolking en huishoudens naar
leeftijd en geslacht. Sinds 2006 zijn deze gegevens ook beschikbaar naar etniciteit. Deze
gegevens zijn beschikbaar per gemeente en per 4 cijfer postcodegebied.
Sinds kort maken we ook een prognose van de beroepsbevolking (definitie EBB). Daar
komen geleidelijk aan steeds meer prognoses bij, bijvoorbeeld over inkomenspositie en
opleidingsniveau.
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Meer informatie – bestellen
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U kunt contact opnemen met de Primos Servicedesk: 015 - 27 99 388,
primos@abf.nl
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