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Bevolking in kaart

Relatief meeste personenauto’s in Drenthe

Op 1 januari 2011 telde Nederland ruim 7,7 miljoen perso-
nenauto’s. Dat betekent dat er per duizend inwoners van  
18 jaar of ouder 588 auto’s waren. In 2001 bedroeg dit aan-
tal nog 525. Het aandeel nieuwe auto’s is tegelijkertijd afge-
nomen. Van alle auto’s in Nederland was op 1 januari 2011 
ruim 6 procent jonger dan één jaar. Tien jaar geleden was 
nog bijna 9 procent jonger dan één jaar.

Landelijk gezien zijn er grote verschillen in het relatieve 
aantal auto’s. Voor inwoners van grote steden is het hebben 
van een auto niet gemakkelijk door weinig parkeermogelijk-
heden. Tevens is een auto daar door de aanwezigheid van 
veel openbaar vervoer minder nodig. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat in de grote steden het aantal auto’s per 
duizend inwoners lager is dan in de rest van Nederland. Dit 
geldt niet alleen voor de vier grote steden, maar ook voor 
andere grote steden zoals Groningen, Delft, Maastricht en 
Leeuwarden. Amsterdam was in 2008 de stad met relatief 
de minste auto’s: 310 per duizend inwoners van 18 jaar of 
ouder. Het hoogst scoorde Rozendaal (Gelderland) met 688 
auto’s per duizend inwoners van 18 jaar of ouder. Het gaat 
hierbij om particuliere auto’s (van lease-auto’s is immers 
niet de woongemeente van de bestuurder bekend, maar 
slechts die waar het leasebedrijf is gevestigd). 

Op de waddeneilanden zijn de verschillen groot. 
Schiermonnikoog is een klein eiland waar weinig particulie-
re auto’s zijn: 317 per duizend inwoners van 18 jaar of ouder. 

Texel daarentegen bevat 540 auto’s per duizend inwoners 
van 18 jaar of ouder. Dat zijn ongeveer net zoveel auto’s als 
in bijvoorbeeld Roosendaal (Noord-Brabant) en Weert.

In Drenthe kwamen relatief de meeste auto’s voor: 575 par-
ticuliere auto’s per duizend inwoners van 18 jaar of ouder. 
Landelijk ligt dit aantal op 507 auto’s. In Noord-Holland ligt 
het aantal op 453 auto’s. Binnen deze provincie zijn de ver-
schillen tussen de gemeenten echter het grootst. Zoals eer-
der is genoemd, is het aantal auto’s het laagst in Amsterdam, 
ook landelijk gezien. In Blaricum is het aantal auto’s daaren-
tegen met 657 meer dan tweemaal zo hoog. Ook in de pro-
vincie Gelderland zijn er grote verschillen tussen de 
gemeenten, Het hoogst scoort Rozendaal met 688 auto’s; 
Wageningen heeft de minste auto’s, met 381 auto’s per dui-
zend inwoners. 
In Drenthe zijn de verschillen tussen de gemeenten juist 
klein. In alle gemeenten binnen deze provincie is het aantal 
auto’s relatief hoog: van 518 particuliere auto’s per duizend 
inwoners van 18 jaar en ouder in de hoofdstad Assen tot 
641 in De Wolden.
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