
In deze nieuwsbrief
Dit is de achtste uitgave van de nieuwsbrief voor gemeenten 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hierin vindt 
u een overzicht van de nieuwste cijfers en publicaties op 
lokaal niveau en overige ontwikkelingen op het gebied van 
regionale en ruimtelijke statistieken. De nieuwsbrief 
verschijnt elk halfjaar.
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Gemeenten hebben ambities om meer door data 
gedreven organisaties te worden. Het CBS faciliteert 
hierbij onder andere middels de Urban Data Centers 
(UDC’s). Sinds de opening van het eerste UDC in 
Eindhoven in september 2016 zijn ook in drie andere 
gemeenten UDC’s gestart. 
Een ander data-initiatief is het Center for Big Data 
Statistics. Daarin werken nationale en internationale 
organisaties samen op het gebied van Big Data-
technologie voor de productie van statistieken.  
Het CBS werkt ook op projectbasis samen met gemeenten. 
In samenwerking met onder andere de gemeente Den 
Haag organiseerde het CBS onlangs een Datakamp waarin 
het begrip armoede centraal stond.

Meer informatie en resultaten vindt u op cbs.nl/innovatie.

Deze nieuwsbrief bevat verder informatie over nieuwe 
gegevens op buurtniveau, de regionale woningmarkt en 
de landelijke leegstandsmonitor.

Veel leesplezier.
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Gemeente in beeld
In figuur 1 zijn de totaal begrote baten en lasten voor 2017 
van alle Nederlandse gemeenten opgenomen. De baten zijn 
naar herkomst en de uitgaven zijn per taakveld 
(beleidsterrein) weergegeven. De gemeenten begroten het 
grootste deel van hun lasten voor de beleidsterreinen ‘Sociaal 
domein’ en ‘Bestuur en ondersteuning’. De gepresenteerde 
cijfers van de begrote lasten zijn gebaseerd op gegevens die 
aansluiten op de definities die de gemeenten hanteren. In de 
(nieuwe) StatLinetabel is een verdere specificatie naar 
taakvelden, grootteklassen en COROP-gebieden beschikbaar.

 Neem een kijkje in de tabel en maak eigen selecties.

Wijken en buurten
Kerncijfers wijken en buurten
Begin 2017 zijn er nieuwe cijfers verschenen in de jaarlijkse 
tabellen van ‘Kerncijfers wijken en buurten’. Het betreft de 
thema’s ‘Wonen’ (2014, 2015, 2016), ‘Inkomen’ (2015) en 
‘Bedrijfsvestigingen’ (2016). Wilt u erop geattendeerd 
worden wanneer er nieuwe wijk- en buurtcijfers worden 
toegevoegd, stuur dan een e-mail naar regstat@CBS.nl.  
U krijgt dan na elke update (ongeveer vier keer per jaar) een 
e-mail met een overzicht van wat er nieuw is. De tabellen 
van ‘Kerncijfers wijken en buurten’ zijn te vinden op StatLine. 
Daarnaast zijn ze ook in Excelformaat te downloaden op de 
website van het CBS.

Woninginbraken per buurt
Het CBS heeft de gegevens op buurtniveau uitgebreid met 
gegevens over het aantal geregistreerde woninginbraken.  
In bijna 350 van de 390 gemeenten daalde het aantal 
geregistreerde woninginbraken tussen 2012 en 2016.  
Bij drie op de tien gemeenten was sprake van een halvering 
of een nog sterkere daling. In Oudewater werden in 2016 
80 procent minder inbraken geregistreerd dan in 2012. Dat is 
de grootste daling in deze periode. Van de gemeenten waar 
het aantal geregistreerde woninginbraken steeg, deed de 
grootste stijging zich voor in Waddinxveen. Hier verdubbelde 
het aantal woninginbraken.

 Lees verder of bekijk de tabel. Het aantal woninginbraken 
per duizend inwoners in uw eigen buurt in 2015 is te zien in 
een interactieve visualisatie.

Indicatoren kindsituatie naar postcode-
gebied en wijk 
Het CBS heeft, in opdracht van het Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten (KING) en het Verwey-Jonker 
Instituut, een aantal indicatoren samengesteld over de 
situatie van kinderen in Nederland. Het gaat om indicatoren 
op het gebied van gezinssamen stelling, (speciaal) onderwijs, 
jeugdzorg, werkloosheid, bijstand, zuigelingensterfte en 
kindermishandeling op gemeente, wijk en vier positie 
postcodegebied voor verschillende jaren.
Wilt u bijvoorbeeld weten hoeveel kinderen er in uw 
gemeente basisonderwijs volgen of in een bijstandshuis-
houden wonen? Bekijk dan de maatwerktabellen.

1.   Totaal begrote baten en lasten, 2017

In Uit
Uitkeringen Rĳk

33,5 mld

Gemeentelĳke
he�ngen

9,4 mld

Overig
14,3 mld

Bestuur en
ondersteuning
11,6 mld

Veiligheid
1,7 mld

Verkeer, vervoer
en waterstaat
4,1 mld
Economie
1,1 mld

Onderwĳs
2,6 mld

Sport, cultuur
en recreatie
4,4 mld

Sociaal domein
22,6 mld

Volksgezondheid
en milieu
4,4 mld

Volkshuisvesting
4,6 mld
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83641NED&D1=a&D2=1,9,11,15,18,21,29,38,43&D3=0&D4=l&HDR=G3,G2,T&STB=G1&VW=T
mailto:regstat%40CBS.nl?subject=
http://statline.cbs.nl/StatWeb/dome/?LA=nl&TH=83487NED
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/wijk-en-buurtstatistieken
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/criminaliteit-meest-gedaald-in-oost-en-zuid-nederland
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83648NED&D1=0,3,5&D2=a&D3=0&D4=4-6&HD=170228-1210&HDR=T,G3&STB=G2,G1
http://arcg.is/2pQX0aC
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2016/48/indicatoren-kindsituatie-naar-gemeente-postcode-4-gebied-en-wijk
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Onlangs gepubliceerd
StatLine

Nabijheid banen
Aan de StatLinetabel van de Nabijheidsstatistiek zijn 
gegevens over de nabijheid van banen in 2013 toegevoegd. 
Nabijheid van banen geeft voor alle gemeenten, wijken en 
buurten cijfers over het aantal banen binnen een afstand van 
10, 20 en 50 kilometer over de weg, opgesplitst naar vier 
sectoren. Het CBS verwacht eind 2017 de gegevens voor 
2014 en 2015 toe te kunnen voegen aan de tabel.

 Neem een kijkje in de tabel of bekijk gegevens op de 
kaart.

Productie van dierlijke mest
De afschaffing van het melkquotum in 2015 is de laatste 
jaren in vrijwel alle gemeenten gepaard gegaan met een 
groei van de melkveestapel. Gemiddeld nam in 2016 het 
aantal melkkoeien ten opzichte van 2014 toe met ruim 
10 procent. Mede hierdoor wordt in Nederland nu meer 
fosfaat in dierlijke mest geproduceerd dan de Europese 
Commissie toestaat. De gemeente Súdwest-Fryslân telde in 
2016 de meeste melkkoeien, bijna 60 duizend, gevolgd door 
De Fryske Marren met 38 duizend koeien.

 Neem een kijkje in de tabel en maak eigen selecties.

Regionale arbeidsmarkt jongeren
Informatie over de arbeidsmarktsituatie van jongeren wordt 
voor gemeenten steeds belangrijker. Het CBS heeft daarom 
een nieuwe StatLinetabel ontwikkeld waarin informatie 
beschikbaar is over onder andere de volgende vragen. 
Hoeveel jongeren volgen onderwijs, hebben werk, staan 
ingeschreven als werkzoekende of ontvangen een uitkering? 
En hoeveel jongeren zijn volgens de afbakening van het 
Ministerie van SZW zogeheten ‘buiten beeld’?

 Bekijk de tabel en maak eigen selecties.

Artikelen

Meer nieuwbouwwoningen in 2016
Bijna 54 duizend nieuwbouwwoningen zijn gereed gemeld 
in 2016. Dat is ruim 11 procent meer dan in 2015 en het 
hoogste aantal sinds 2012. In Zuid-Holland werden de 
meeste woningen bijgebouwd. In Amsterdam zijn ruim 
5 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd, het hoogste 
aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan bijna 
428 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse 
woningvoorraad. In Rozendaal, Bellingwedde en Harlingen 
zijn in 2016 geen nieuwe woningen aan de voorraad 
toegevoegd. Bent u benieuwd hoeveel ieuwbouwwoningen 
er in uw gemeente zijn bijgekomen?

 Neem een kijkje in de tabel of lees verder.

Regionale ontwikkeling winkelvestigingen
Het aantal fysieke winkelvestigingen is in de afgelopen tien 
jaar met 4,4 procent gedaald. Er zijn vooral minder winkels in 
dvd’s en cd’s, fotocamera’s en baby- en kinderkleding dan in 
2007. Regionaal zijn er grote verschillen in de ontwikkeling van 
de winkelstraat. Van de grootste steden per provincie, maakten 
alleen Lelystad en Almere een groei door op het gebied van 
winkelvestigingen. In Amsterdam, Middelburg en Den Bosch 
bleef het aantal winkels ongeveer gelijk. In de overig steden is 
overal een afname te zien. In Emmen, Maastricht, Terneuzen en 
Assen verdween zelfs een op de tien winkels.

 Lees verder.

Veiligheidsmonitor 2016
Het CBS publiceerde in maart de Veiligheidsmonitor 2016. 
Hierin zijn cijfers voor de 50 grootste gemeenten (met meer 
dan 70 duizend inwoners) opgenomen. Centraal staan thema’s 
als buurtoverlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van 
criminaliteit. Bijna de helft van de inwoners (49 procent) van de 
gemeenten met meer dan 70 duizend inwoners ervaart in 2016 
veel buurtoverlast. Vooral in de vier grootste steden wordt 
relatief veel overlast ondervonden. De ervaren buurtoverlast is 
vergelijkbaar met 2015.
Gemeenten kunnen aan de Veiligheidsmonitor deelnemen door 
extra enquêtes in te kopen, waardoor het mogelijk wordt om 
voor de eigen gemeente ontwikkelingen te monitoren op 
laagregionaal niveau.

 Lees verder.

2.   Totaal aantal banen binnen 20 kilometer, 2013

Minder dan 150

150 tot 250

250 tot 400

400 tot 600

600 of meer

Aantal banen (x 1 000)
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http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80305NED&D1=71-85&D2=0,57-60,63-65,67-71,73-76,79-80,82-93,95-99,102-112,114-115,117-119,121-127,129-144,146-152,154-169,171-181,183-190,192-196,198-199,201,203-211,213-217,219-220,222-229,231-239,241-252,254,256-260,262-265,267-284,287-289,291-292,294-297,301-305,307-309,311,314-317,319-327,329-334,336,338,341-342,344-345,347-352,354-364,366-383,386-398,400-402,404-406,408-415,417-426,428-440,442-446,448-490,492,494-499,502-504,506-509,511-514,517-524,527-535&D3=7&HDR=T&STB=G1,G2&VW=T
http://cbsnl.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=64b540190c5f4414ab4b82f8b450f498
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80781NED&D1=87&D2=137-140,143,145-146,148-152,155,157-159,163-164,166-168,171-174,176-179,181,184,186-189,193-194,196-203,205,208-210,213,215-216,218-220,223,225-230,232-239,241-243,245-246,248,250,254-257,259-260,262-265,268-273,277-279,281-288,290,292-293,295,297,301-303,305-308,310,312,316,319,323-324,326-331,333,335-338,340,343,345-349,351-353,356-360,362-363,365-366,368-372,375-377,379-380,382-383,388,390-394,397-410,412-415,417-418,420-421,427-429,431-432,434,436-438,445-446,448-449,452-454,456,459-462,464-465,467,469-470,472-474,479,482,484,486,488,492-496,498-500,502-504,506-511,513-516,518,520-521,523-528,530-534,536-539,543-549,551,554-557,559-561,563-564,568,571-575,579,581-584,586,588-590,592,594-596,599-602,605-609,613-617,619-624,626-632,635-642,644-648,650-651,653,656-657,660-664,667,669,671-672,674,676,678-683,686-687,689,691-692,694-695,697-700,703-706,708-709,711,714-720,722-723&D3=14-16&HD=170321-0921&HDR=G2,T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83663NED
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=81955NED&D1=1&D2=1&D3=0,58-88,90-95,97-105,107-112,114-123,125-139,141-167,169,171-177,179-184,187-188,190-202,204-260,262-263,265-273,275-282,284-287,289-291,293-297,300,302-305,307-328,330-337,339-355,357-366,368-372,374-379,381-387,389-408,410-431,433-467,469-471,473-481&D4=84&HDR=G1,T&STB=G2,G3&VW=T
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/04/2016-hoogste-aantal-nieuwbouwwoningen-in-vijf-jaar
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/14/minder-etalages-meer-beeldschermwinkels
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2017/09/veiligheidsmonitor-2016
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Bijstandsdichtheid per gemeente
In juni 2016 telde Nederland 41 bijstandsgerechtigden per 
duizend inwoners. Die verhouding, de bijstandsdichtheid, 
varieert per gemeente. Onder de gemeenten met minstens 
honderdduizend inwoners zijn de dichtheden het grootst in 
Rotterdam (96 per duizend) en Leeuwarden (82).  
Een relatief grote dichtheid kan erop duiden dat het 
arbeidsaanbod en de arbeidsvraag minder goed op elkaar 
aansluiten. Bijstandsontvangers hebben dan minder kans de 
bijstand te verlaten voor werk. Dit geldt sterker voor mensen 
die langdurig in de bijstand zitten. In Rotterdam heeft 
57 procent van de bijstandsontvangers langdurig bijstand, in 
Leeuwarden 47 procent.
De gemeenten met minstens honderdduizend inwoners 
waar naar verhouding de minste bijstandsontvangers wonen 
zijn Westland (20) en Haarlemmermeer (21).

 Lees verder of bekijk de tabel.

Onderzoek op maat
Regionale economische groei
Op 25 april zijn regionale economische cijfers van 2016 
gepubliceerd. Deze publicatie bevat gegevens over de 
economische groei in 52 COROP-gebieden. De regionale 
rekeningen sluiten volledig aan op de Nationale rekeningen 
voor variabelen als de Nederlandse economische groei en 
toegevoegde waarde. Door recente ontwikkelingen is het ook 
mogelijk geworden om deze cijfers (en meer economische 
data) als maatwerk per gemeente te berekenen. Doordat de 
regionale rekeningen aansluiten op de Nationale rekeningen 
en samengesteld worden volgens Europese verordeningen, 
worden de regionale rekeningen in de gehele EU volgens 
dezelfde methode samengesteld. Hierdoor zijn de regio’s op 
nationaal en op Europees niveau vergelijkbaar.

 Lees verder over de regionale ontwikkelingen of neem 
contact op.

Regionale verschillen in gezondheid
Uit nieuwe cijfers van de gezamenlijke Gezondheidsmonitor 
van GGD’en, CBS en RIVM blijkt dat er regionale verschillen 
bestaan in de gezondheid. Bijna een half miljoen 
Nederlanders van 19 jaar en ouder namen in 2016 deel aan 
dit grootschalige onderzoek door een vragenlijst in te vullen.
De GGD-regio’s Utrecht en Kennemerland zijn voorbeelden 
van regio’s waar de gezondheidstoestand van de bevolking 
relatief goed is. GGD-regio’s waar mensen juist vaker 
gezondheidsproblemen rapporteren zijn onder andere Zuid-
Limburg en Rotterdam-Rijnmond. Die verschillen hangen 
samen met bijvoorbeeld bevolkingssamenstelling, 
opleidingsniveau, leefstijl, zorggebruik en 
omgevingskenmerken.
Later dit jaar worden aan de StatLinetabel naast cijfers per 
GGD-regio ook cijfers per gemeente toegevoegd.

 Lees verder of bekijk de tabel.

Huizenkoper steeds ouder
De gemiddelde leeftijd waarop mensen in Nederland een 
huis kopen is de afgelopen jaren gestegen. In 2016 was de 
gemiddelde huizenkoper net geen veertiger (39,4 jaar). Dit 
is de hoogste gemiddelde leeftijd sinds het begin van de 
meting in 1995. Regionaal zijn er grote verschillen, zie  
figuur 4. Zo waren woningkopers in Vlieland vorig jaar met 
gemiddeld 52,2 jaar het oudst. In Urk waren huizenkopers 
met 33,8 jaar gemiddeld het jongst. Van de vier grootste 
steden is de gemiddelde kopersleeftijd in Den Haag het 
hoogst (40,2 jaar). In Amsterdam zijn kopers, met gemiddeld 
38,3 jaar, ouder dan in Rotterdam (37,8 jaar) en Utrecht 
(36,4 jaar). In het merendeel van de gemeenten lag de 
gemiddelde leeftijd in 2016 tussen 38 en 43 jaar.

 Lees verder.

Postcodegegevens
Om te voldoen aan de toenemende vraag naar gegevens per 
postcode, heeft het CBS voor een toenemend aantal thema’s 
cijfers beschikbaar per postcode. Het gaat om gegevens over 

3.   Bijstandsdichtheid, juni 2016
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https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/09/aantal-mensen-dat-bijstand-ontvangt-blijft-stijgen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/09/aantal-personen-met-een-bijstandsuitkering
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/17/sterkste-economische-groei-in-zaanstreek-en-amsterdam
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Maatwerk
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/19/regionale-verschillen-in-gezondheid
http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=83674ned&D1=a&D2=a&D3=0&D4=0,17-41&D5=l&HD=170516-1345&HDR=T,G2,G4&STB=G1,G3
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/10/huizenkopers-worden-steeds-ouder
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inwoners, huishoudens, sociale zekerheid, woningen en 
nabijheid van voorzieningen per zes positie postcodegebied. 
Voor publicatie van deze gegevens worden beveiligings-
regels toegepast om het onthullingsrisico te minimaliseren. 
Heeft u interesse in deze gegevens voor heel Nederland of 
een bepaalde regio? Neem dan contact op.

Overig nieuws
Locatiescanner
Het CBS en de Kamer van Koophandel hebben hun krachten 
gebundeld. Dit heeft geleid tot een nieuw product: de 
locatiescan. Hiermee kunnen cijfers opgevraagd worden over 
bijvoorbeeld de bevolking, de bedrijvigheid en de 
aanwezigheid van zakelijke klanten in een bepaalde 
gemeente of wijk. Op basis van deze gegevens kunnen 
onder andere ondernemers zien of een bepaald gebied 
geschikt is als toekomstige vestigingsplaats. De locatiescan 
brengt een gebied in kaart in de vorm van een factsheet 
waar ook de overlevingskansen van ondernemingen na 1 tot 
5 jaar in opgenomen zijn. De locatiescan is te vinden op 
www.locatiescan.info.

StatLine en Open Data training
Het CBS organiseert dit jaar een aantal trainingen in het 
gebruik van de CBS-databank StatLine en CBS Open Data. 
Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: de 

structuur van gegevens, zoeken en selecteren in de database 
en downloaden van gegevens. De trainingen worden 
gegeven in de vestigingen van het CBS in Den Haag en 
Heerlen. Training bij uw organisatie is ook mogelijk bij meer 
dan 10 deelnemers. Aan de training zijn geen kosten 
verbonden. Aanvullende informatie en de data waarop de 
trainingen plaatsvinden kan opgevraagd worden via  
cursusstatline@cbs.nl.

Grensregio’s
Uit de onlangs verschenen CBS-publicatie waarin de 
arbeidsmarkten in grensregio’s zijn vergeleken, blijkt dat de 
arbeidsmarkten van Vlaanderen en Nederland in het 
grensgebied deels met elkaar verbonden zijn. In de 
Nederlandse grensstreek werken relatief veel mensen uit 
België, omgekeerd werken in de Belgische grensstreek maar 
weinig grenspendelaars. Vooral in de Nederlandse regio’s 
Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen werken relatief veel 
grenspendelaars. 
De arbeidsdeelname en het aantal tijdelijke contracten is in 
de Nederlandse grensregio hoger dan die in Vlaanderen. Dat 
komt vooral omdat in Nederland veel jonge mensen naast 
school of studie werken, terwijl dit in België minder 
gebruikelijk is.

 Lees verder in de publicatie of de factsheet.

Landelijke 
leegstandsmonitor
Er is een groeiende behoefte onder rijksoverheden, 
provincies, gemeenten en het bedrijfsleven aan betrouwbare 
en actuele informatie over leegstand van vastgoed. Het CBS 
heeft daartoe, in samenwerking met Geonovum en Kadaster, 
een integrale Landelijke leegstandsmonitor ontwikkeld. In 
februari is deze monitor gepubliceerd met cijfers over 2015 
en 2016. De monitor beschrijft administratieve leegstand. Dit 
betekent dat op basis van informatie in de basisregistraties 
(BAG, BRP, WOZ en HR) wordt vastgesteld of een 
verblijfsobject, administratief gezien, in gebruik is. Deze 
methode is toegepast voor zowel woningen als commercieel 
en maatschappelijk vastgoed. In figuur 5 worden de 
resultaten voor 2016 op een kaart weergegeven.
De ambitie van het CBS, Kadaster en Geonovum is om de 
leegstandsmonitor verder te ontwikkelen tot een ‘Landelijke 
Informatievoorziening Vastgoedgebruik’; een breed 
inzetbare integrale statistiek met informatie over 
vastgoedgebruik.

4.   Gemiddelde leeftijd huizenkopers, 2016

Jonger dan 38 jaar

38 tot 40 jaar

40 tot 42 jaar

42 tot 45 jaar

45 jaar of ouder
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https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Maatwerk
http://www.locatiescan.info
mailto:cursusstatline%40cbs.nl?subject=Ik%20ontvang%20graag%20informatie%20over%20de%20StatLine%20en%20Open%20Data%20trainingen
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/10/de-arbeidsmarkt-in-grensregio-nederland-en-vlaanderen
https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2017/10/factsheet-arbeidsmarkt-grensregio-nederland-vlaanderen
https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2017/07/landelijke-monitor-leegstand
https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/DASHBOARDLEEGSTAND/Welkom
https://public.tableau.com/profile/centraal.bureau.voor.de.statistiek#!/vizhome/DASHBOARDLEEGSTAND/Welkom
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Meer informatie
De statistieken van het CBS zijn beschikbaar op onze 
website. Komt u via de website of StatLine niet bij de 
juiste cijfers terecht of heeft u vragen over publicaties van 
Eurostat, dan kunt u contact opnemen met de Infoservice 
van het CBS.

Via de landingspagina Nederland regionaal maakt het CBS 
de regionale informatie toegankelijk. Deze pagina helpt u 
een weg te vinden in de vele gegevens en mogelijk-
heden. De landingspagina biedt overzicht en slaat een 
brug naar de regionale informatie in StatLine.

Wilt u snel een overzicht hebben over welke thema’s het 
CBS informatie heeft op welk regionaal niveau, kijk dan 
eens in het Overzicht regionale gegevens in StatLine.

Aan de hand van interactieve kaarten op ‘CBSinuwBuurt.nl’ 
kunt u eenvoudig cartografische weergaven van 
verscheidene onderwerpen op laag regionaal niveau 
samenstellen. Het CBS maakt het op deze manier mogelijk 
om gegevens op laag regionaal niveau en op andere 
kleine oppervlakken, zoals 100-metervierkanten, visueel 
weer te geven.

Colofon
De CBS nieuwsbrief voor gemeenten is een uitgave van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief of heeft u een 
andere vraag over regionale of ruimtelijke statistieken 
van CBS?
Mail dan naar regstat@cbs.nl.

Aanmelden of afmelden voor deze nieuwsbrief.

5.   Leegstand vastgoed, 2016

Minder dan 3%

3% tot 5%

5% tot 8%

8% tot 12%

12% of meer
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https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier
https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal
https://www.cbs.nl/-/media/regionaal/documenten/nl-regio-kruisschema.xls
http://www.cbsinuwbuurt.nl
mailto:regstat%40cbs.nl?subject=
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Aanmelden%20nieuwsbrief%20gemeenten
https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/contact/contactformulier?department=Afmelden%20nieuwsbrief%20gemeenten
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