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1. Bevolking

1.1 Bevolkingsontwikkeling
Op 1 januari 2014 telde de gemeente Groningen 198.281 inwoners. Dat zijn er 2.828 meer dan op 1 januari 2013 en 
daarmee is de bevolking van de gemeente het afgelopen jaar met 1, 4 procent gegroeid. De voornaamste oorzaak 
van de groei is de toename van het aantal studenten.
Ten opzichte van voorgaande jaren is vooral het aantal mensen dat zich heeft gevestigd toegenomen. Er hebben 
zich vorig jaar 19.432 personen in Groningen gevestigd, terwijl 16.773 personen de gemeente verlieten. Het 
geboorteoverschot is de laatste jaren hoger dan een jaar of 5 à10 geleden; in 2013 zijn in de gemeente 1.987 
kinderen geboren en 1.311 mensen overleden, wat neerkomt op een geboorteoverschot van 676 - in de tabel 
‘natuurlijke aanwas’.
Het aantal personen dat vertrekt vertoont een stijgende trend. Dat komt vooral door de groeiende uitstroom van 
studenten die maar één of twee jaar hier blijven om te studeren, bijvoorbeeld alleen voor een master. Voor een 
deel zijn dit buitenlandse studenten. Het aantal personen dat zich in de gemeente vestigt, is ook toegenomen. 
De laatste 10 jaar - van 2004 tot 2014 - is de bevolkingsomvang van de gemeente toegenomen met 19.066 
inwoners, gemiddeld is dit dus een groei met bijna 2.000 inwoners per jaar.

Tabel 1.1 Bevolkingsontwikkeling, 2004-2014

 
Bron: gemeente Groningen

Figuur 1.1 Ontwikkeling van de bevolking sinds 1985 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inwoners op 1-1 179.329 180.747 180.908 181.845 182.739 184.431 187.197 190.028 193.189 195.453 198.281

natuurlijke 

aanwas

546 659 499 662 572 690 721 740 669 676

vestiging 14.123 14.574 15.291 16.106 16.679 17.159 16.938 18.583 18.892 19.432

vertrek 13.271 15.039 14.853 15.836 15.493 14.754 14.977 16.106 17.204 16.773

migratiesaldo 852 -465 438 270 1.186 2.405 1.961 2.477 1.688 2.659

verschil totaal 

(incl. correctie)

1.418 161 937 894 1.692 2.766 2.831 3.161 2.264 2.828

Percentage groei 0,8 0,1 0,5 0,5 0,9 1,5 1,5 1,7 1,2 1,4  
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De helft van de werkzame personen woont buiten de stad
Van alle mensen die in de stad werken, woont iets minder dan de helft buiten de stad. Dit is al jaren het geval. 
Van allemensen die in Groningen werken, woont 47 procent buiten de gemeente. Dit percentage ligt al jaren even 
onder de 50 procent. Dit betekent, dat van alle werkenden (vast personeel) in 2013 ongeveer 60.000 personen 
buiten de gemeente wonen. Daar staat tegenover dat ongeveer 21.500 mensen in Groningen wonen en buiten de 
stad werken (bron: CBS, december 2011).
Van de werkers komt 18 procent uit de regio Groningen-Assen. Van de beroepsbevolking wonend in Bedum en 
Haren bijvoorbeeld, werkt bijna de helft in de stad. Van de werkzame personen in de Handel en vooral de Horeca 
wonen er meer dan gemiddeld in de stad. Ook bij de sector Cultuur en recreatie binnen de niet commerciële 
dienstverlening is dit het geval. In de bouw wonen juist weinig mensen in de stad. Dit geldt ook voor de financiële 
instellingen, deze mensen wonen relatief veel in Friesland en buiten het Noorden.
Naar de samenvatting
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4 Vestigingsklimaat

4.1. Omzet en investeringen
Na een jarenlange recessie lijken we over het dieptepunt heen te zijn en laat de economie een lichte groei zien. 
De vooruitzichten zijn voor het eerst weer voorzichtig positief. Groei van de Groningse economie wordt pas echt 
verwacht in 2015 maar dan op een lager niveau.

Het vertrouwen neemt bij ondernemers langzaam weer toe. Ze zijn minder negatief dan de voorafgaande jaren. 
Vooral ondernemers die zaken doen met het buitenland of zaken doen met exporterende bedrijven merken 
waarschijnlijk al een verbetering. Winkeliers en bedrijven gericht op consumenten hebben nog weinig van het 
herstel gemerkt.

Opvallend voor de Groningse economie is de grote collectieve sector en de zorg. Door de bezuinigingen in 
deze sectoren hebben mensen hun baan verloren met alle gevolgen voor de consumentenbestedingen en de 
werkgelegenheidsontwikkeling.

De indicatoren voor omzet en investeringen zijn positiever geworden in 2013. De omzet is voor ondernemers 
minder gedaald dan het jaar ervoor. Bovendien hebben in 2013 meer ondernemers de verwachting dat de omzet 
zal toenemen.
In 2013 blijft het animo om te investeren laag. De noodzaak tot investeringen is nog niet urgent omdat veel 
bedrijven met de huidige capaciteit verder kunnen.

4.2 Starters
Het aantal starters neemt de laatste jaren flink toe. Na een kleine terugval tussen 2011 en 2012 gaat de 
ontwikkeling onverminderd door. Door de recessie van de afgelopen jaren beginnen steeds meer mensen een 
eigen zaak of werken als zzp-er als alternatief voor een baan in loondienst.

Steeds meer bedrijven willen meer flexibiliteit in hun personeelsvoorziening en maken vaker gebruik van zzp-ers.

In de provincie Groningen heeft 14 procent zich in 2013 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarmee ligt 
Groningen net boven het landelijke gemiddelde van 13 procent. Opvallende groeit het aantal inschrijvingen in de 
detailhandel. Veel online bedrijven (check of ook in Groningen.

Het grootste deel van het aantal starters is zelfstandige zonder personeel. Dit zijn het aantal inschrijvingen 
waarbij 1 persoon werkzaam is. Het aandeel zzp-ers op het aantal starters is de afgelopen jaar alleen maar 
toegenomen. In de gemeente Groningen werken de meeste zzp-ers in de sectoren advisering en onderzoek, 
gevolgd door handel en gezondheids- en werkzijnszorg.

Een opvallende trend is dat het aantal vrouwelijke startende ondernemers vanaf 2012 licht afneemt. Vrouwen die 
wel de stap naar ondernemerschap nemen zijn meestal tussen 40-44 jaar oud.

Het aantal startende ondernemingen neemt fors toe, maar ook het aantal opheffingen. Het aandeel opheffingen 
op het totaal aantal starters is procentueel fors toegenomen. Niet alleen komen de effecten van de economische 
recessie terug in deze cijfers. Ook zegt het iets over de geschiktheid van mensen voor het ondernemerschap. 

De gemeente stimuleert ondernemerschap. De afdeling Economische Zaken ondersteunt en faciliteert de 
startende ondernemer door onder meer het openstellen van netwerken, het delen van kennis, individuele 
advisering, overleg met ondernemersverenigingen en het organiseren van informatiebijeenkomsten. 
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4.5 Marktpositie binnenstad
De meeste mensen komen naar de binnenstad om te winkelen: na een lager percentage (52 procent) in 2012 ligt 
dit percentage nu weer op 60 procent. Werk en studie zijn ook belangrijke redenen om in de binnenstad aanwezig 
te zijn. 

Het belang van horeca lijkt als bezoekersmotief toe te nemen. Daarnaast werden ‘het grotere aanbod dan elders’, 
‘combinatiemogelijkheden’ en ‘een dagje uit’ genoemd als belangrijke motieven om de binnenstad te bezoeken. 
Het recreatief winkelen lijkt hiermee nog steeds aan belang te winnen. 

De verschuiving naar relatief meer bezoekers uit de stad Groningen en minder mensen uit de regio zette in 2013 
door. De stad vervult dus een belangrijke centrumfunctie voor haar eigen inwoners. Een verklaring hiervoor kan 
de toename van het eigen aantal inwoners zijn en het inwonertal in de regio dat gelijk blijft. Algemene factoren 
als de economische recessie en e-commerce zullen hier ook op van invloed zijn. 

De verblijfsduur in de binnenstad lag het afgelopen jaar iets lager dan het jaar daarvoor. Met een hoger aandeel 
bezoekers uit de stad zelf is dat te verwachten. Om de verblijfsduur te behouden en verder te verlengen, zijn een 
aantal randvoorwaarden belangrijk, zoals betaalbare parkeermogelijkheden, maar ook de sfeer en beleving in de 
binnenstad, de netheid, het winkelaanbod, en de horeca. Op al deze punten heeft de binnenstad dit jaar wederom 
een goede waardering gekregen van de bezoekers ook al was het rapportcijfer iets lager dan vorige jaren. 
Het gaat echter om kleine verschillen. 
De totale omzet in de binnenstad lag in 2013 lager dan in 2012. Dit is in lijn met het landelijke beeld. Het aantal 
bezoekers van de binnenstad is naar schatting gedaald naar tussen de 19 en 22 miljoen. In 2012 werd aangegeven 
dat er 26,7 miljoen bezoekers waren, in 2011 23,6 miljoen. Achteraf bekeken is in 2012 het aantal bezoekers op een 
nogal optimistisch niveau geraamd door de gehanteerde rekenkundige methode. 

Het gemiddeld besteedde bedrag van de bezoeker aan de binnenstad per bezoek is wel weer op een ‘normaal’ 
niveau van 37 euro. 
Naar de samenvatting
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