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Onderwerp: Hoe hoog staat 'wonen' op de provinciale agenda? 

Geachte heer Verhulst, 

Het woningtekort raakt inmiddels niet meer alleen de randstad. De beschikbaarheid van bouwlocaties is ook 
in Provincie Zeeland een steeds grotere uitdaging. Nooit eerder sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw 
groeide het woningtekort zo snel als nu. Tegelijk was het ook nooit eerder zo lastig om tempo te maken met 
de bouwproductie. Met als resultaat: groeiende wachttijden voor een huurwoning en almaar oplopende 
prijzen van koopwoningen. Daarom roepen de gezamenlijke woningbouwers in Nederland 'wonen' hoog op 
de provinciale agenda te zetten. 

Met elkaar verkochten de gezamenlijke woningbouwers en ontwikkelaars in deze tweede helft 9% minder 
nieuwe woningen vergeleken met het jaar ervoor. De oorzaak voor het teruglopende aantal verkopen ligt aan 
de aanbodkant. Gebrek aan 'handjes en materialen' in combinatie met de stijgende bouwkosten is een 
belangrijke oorzaak en daarnaast speelde ook het gebrek aan 'warme' plekken om te bouwen, met name in de 
uitleg, de sector parten. Samen met het gebrek aan commitment bij gemeenten en het opstapelen van eisen -
dreigt dit met stip bovenaan de knelpuntenlijst te komen. 

... grootste spelbreker is gebrek aan aanbod 
Wat is de ontwikkeling van het aanbod nieuwe en bestaande koopwoningen? 
Index 2005 = 700, op basis van aantallen woningen in het aanbod, begin van elk jaar 
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NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers is de brancheorganisatie voor Ontwikkelend Nederland. NVB staat lidbedrijven al meer dan 85 jaar dagelijks bij met het 
mooiste vak ter wereld, namelijk het ontwikkelen van vastgoed. En dit alles onder het motto: Samen Ondernemend. Belangenbehartiging, kennisuitwisseling, individuele 
ledensen/ice en netwerken zijn dé sellingpoints van de organisatie. 



Vereniging vooi 
ontwikkelaars & bouwondernemers 

Een schrijnende ontwikkeling, zeker nu blijkt dat de bevolking in Nederland veel harder groeit dan 
demografen van het CBS eerder nog voorspelden. In 2005 verwachtte het CBS bijvoorbeeld nog 17,2 
inwoners in 2040, maar nu (14 jaar later) verwachten de demografen van het CBS voor datzelfde 2040 een 
aantal van 18,4 miljoen inwoners. Ofwel, maar liefst 1.200.000 inwoners meer! Mede hierdoor lopen de 
provincies en gemeenten voortdurend achter de feiten aan, met een chronisch gebrek aan woningen tot 
gevolg. 

In aantallen inwoners (x 1.000) 
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Gelukkig zijn er nog wel maatregelen die het verschil maken: 

1. Plan voor planuitval 
Ga bij een woningbehoefte van 100% altijd uit van ten minste 130% plancapaciteit (liever meer!). Mocht een 
plan dan onverhoopt niet doorgaan, dan leidt dit in ieder geval niet direct tot woningtekorten. 

2. Laat rood en groen het samen doen 
Zorg voor bouwlocaties in het groen én breng groen terug in de stad. Benoem wat écht moet worden 
beschermd. Maar voorkom dat gemeentes rigide rode lijnen moeten trekken om de stadskernen heen, waar 
dit niet nodig is. Groen in de stad is bijna net zo belangrijk als groen erbuiten. 

3. Van woonboekhouding naar woondialoog 
De door het CBS becijferde huishoudensontwikkeling pakt meestal anders uit dan aanvankelijk gedacht. Giet 
hierom het woonbeleid niet in beton, maar blijf in gesprek met lokale ontwikkelaars en bouwondernemers. 
Zij kennen als geen ander de lokale markt en weten waar de échte vraag zit. 

De leden van NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers wensen u veel succes met de 
vorming van een provinciebestuur. Zij zijn graag bereid om met hulp van de provincie het groeiende 
woningtekort terug te dringen. Laten we er samen voor zorgen dat de inwoners van Provincie Zeeland goed 
kunnen wonen. 

Met vriendelijke gruel, 
NVB Verenigiim'Voor/öntwikkelaars & bouwondernemers 
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THERMOMETER: 

Verkoop doet 
stevige stap terug 
Het schuurde al enige tijd en de transactieaantallen 
vielen de afgelopen kwartalen al tegen en nu doet ook 
de verkoop van nieuwe koopwoningen een stevige 
stap terug. In de 2® helft van 2018 verkochten de 
gezamenlijke woningbouwers en projectontwikkelaars 
in Nederlanc 17.215 nieuwe koopwoningen onder 
garantie. Dat B ruim 9% minder in vergelijking met een 
jaar geleden. 

De daling in het aantal verkopen komt geheel voor 
rekening van de eengezinswoningen. We zagen dit al 
in het 1® halfjaar van 2018 en dat beeld komt nu nóg 
sterker naar voren. Vergeleken met een jaar geleden 
viel de verkoop van dit grondgebonden segment met 
17% terug. In totaal verkochten de woningbouwers en 
projectontwikkelaars in het 2^ halfjaar van 2018 12.196 
eengezinswoningen, bijna 2,500 minder dan een jaar 
eerder. Dit deel van de markt is qua aanbod nagenoeg 
'opgedroogd', vooral door gebrek aan geschikte uitleg
locaties, wat deze daling verklaart. 

Anders is de situatie bij appartementen. Hier zien we in 
de 2® helft van vorig jaar geen daling maar juist nog wel 
een stevige plus in de verkoop van 17%. Maar omdat 
dit een veel kleinere markt is dan dat van eengezins
woningen, kon dit de totale teruggang in de aantallen 
verkopen van nieuwe koopwoningen niet verhinderen. 

De verkoop van nieuwe koopappartementen is in het 
laatste halfjaar van 2018 uitgekomen op 5.019 en komt 
daarmee 742 hoger uit dan een jaar eerder. 

Dat de groei van het totale transactieaantal er nu echt 
(al een jaar) uit is - en bij eengezinswoningen zelfs is 
omgeslagen in een flinke afname - i s zorgwekkend. 
Nederland worstelt al té lang met een oplopend 
woningtekort. Toch slagen gemeenten, provincies en 
marktpartijen er met elkaar maar niet in om tempo 
te maken. Aan gebrek aan belangstelling aan de kant 
van de klant ligt het niet. Integendeel, koopwoningen 
en vooral nieuwe eengezinswoningen zijn niet aan te 
slepen en raken - uitzonderingen daargelaten - vlot 
verkocht. Niet zelden gaat het zelfs té snel. Mensen 
raken gefrustreerd. Ze denken dat ze geen kans meer 
maken en haken af als zij voor de zoveelste keer naast 
grijpen of vanwege de (fors) stijgende woningprijzen 

Broeierig weer houdt aan, 
maar het wordt lokaal wel iets koeler 
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de lening niet meer rondkrijgen. Tekenend is dat het aantal 
mensen dat het nu geen goed moment vindt om te kopen, 
de afgelopen maanden gestaag (verder) is toegenomen 
naar ruwweg de helft. De woningmarkt loopt op steeds 
meer plekken vast. Mensen hebben het gevoel dat wat er 
nu gebeurt niet normaal meer is. 

De oorzaak voor het teruglopende aantal verkopen 
ligt aan de aanbodkant. De verkoop had met gemak 
meer kunnen zijn als er genoeg aanbod was. Maar de 
schappen van de ontwikkelaars zijn al te lang té leeg, 
zeker als het gaat om eengezinswoningen. Nog altijd 
is er een tekort aan vakmensen, materialen en compo
nenten in de bouw; dit zorgt voor hogere bouwkosten 
en daarmee voor vertragingen. Bouwplannen die soms 
meerdere keren terug moeten naar de tekentafel, omdat 
ze anders te duur worden, zijn geen uitzondering meer. 

Toch lijkt er dit jaar wel een kentering te komen in de 
almaar snel oplopende bouwkosten. De woningverkopen 
lopen nu zo snel terug dat dit straks ruimte zal gaan geven 
in de productie. De markt zal zichzelf daardoor uiteindelijk 
corrigeren. Helaas kan dat niet gezegd worden ten aanzien 
van de beschikbaarheid van bouwlocaties. Sterker, het 
gebrek aan bouwlocaties dreigt dit jaar - samen met het 
gebrek aan voldoende commitment bij gemeenten - met 
stip bovenaan op de knelpuntenlijst te komen. Het was de 
afgelopen kwartalen al steeds vaker de combinatie van 
stroperige procedures, soms te lakse gemeenten en de 
gebrekkige medewerking van provincies bij projecten in de 
uitleg, die de sector parten spelen. 

NVB verwacht dat de trend van minder transacties zich dit 
jaar zal voortzetten. Wij verwachten voor het hele jaar uit 
te komen op 32.000 verkopen van nieuwe koopwoningen, 
tegen 34.040 vorig jaar en 36.430 in 2017. 

Piek in woningverkoop is alweer voorbij... 
Hoe ontwikkelt de verkoop van nieuwe en bestaande koopwoningen zich? 
Index 2005 = WO, op basis van aantallen verkochte woningen per jaar 
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... grootste spelbreker is gebrek aan aanbod 
Wat is de ontwikkeling van het aanbod nieuwe en bestaande koopwoningen? 
Index 2005 = 700, op basis van aantallen woningen in het aanbod, begin van elk jaar 
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Starters kunnen steeds 
nninder nneedoen 
Een opvallend verschil met een paar jaar terug is dat projectontwikkelaars 
en woningbouwers zich in hun plannen steeds meer op doorstromers zijn 
gaan richten. Vreemd is dat niet, want starters hebben het bijzonder zwaar 
op de woningmarkt. 

De leenmogelijkheden van starters zijn vaak 
beperkt en het ontbreekt hen niet zelden aan 
het vereiste spaargeld. Bovendien zijn juist de 
prijzen van de woningen waar starters specifiek 
naar op zoek zijn - zoals kleine appartementen 
en tussenwoningen in een rij - van alle woning
typen het hardst gestegen. Daarbij moeten we 
denken aan gemiddelde prijsstijgingen van 20% 
tot soms wel 30% in vergelijking met twee jaar 
terug. Hun maximale hypotheekruimte is tegelij
kertijd evenwel niet of nauwelijks (mee)gegroeid. 
Met als resultaat: starters kunnen steeds minder 
meedoen. 

Ontwikkelaars proberen soms de oplossing te 
vinden door kleine woningen te bouwen van 
bijvoorbeeld 50m^ of minder. Maar ook dat 
loopt door de gestegen bouwkosten en hogere 
energetische eisen langzamerhand tegen z'n 
grenzen aan. Bovendien is het bouwen van 
kleine woningen relatief duur per m^ woon-
oppervlak vanwege o.a. de aanwezigheid van 
openbare ruimtes (bij appartementen) en relatief 
dure voorzieningen als keuken, badkamer en 
installaties. 

Anders is de situatie bij doorstromers. Allereerst 
zijn doorstromers minder vaak aangewezen op 
een volledige hypotheek, en in situaties waar dat 
wél het geval is, is hun leencapaciteit sinds 2013 
met 30% tot 40% gestegen, tegenover prijsstij
gingen in dezelfde orde en grootte voor tweekap
pers en vrijstaande woningen. Bovendien 
beschikken zij vaak over een flinke overwaarde 
op het oude huis en profiteren zij zo (deels) van 
het gestegen prijsniveau. Geld is voor de meeste 
doorstromers ook niet het probleem. 

Doorstromers zijn wel - meer dan starters -
gevoelig voor veranderingen in het sentiment. 
En wat dat betreft zijn er genoeg onzekerheden, 
zoals rondom Brexit, het handelsconflict tussen 
de VS en Peking, de begroting van Italië en 
de gele-hesjes-protesten in Frankrijk. En niet 
te vergeten: angst bij veel mensen voor een 
eventuele marktomslag op de woningmarkt. 
Niet voor niets dat het consumentenvertrouwen 
het afgelopen half jaar al een flinke deuk heeft 
opgelopen en veel mensen in enquêtes (van o.a. 
de Vereniging Eigen Huis) aangeven het nu geen 
goed moment te vinden om een huis te kopen. 



De trend waarbij ook doorstromers 
voorzichtiger worden, is haarfijn 
zichtbaar op de hypotheekmarkt. 

Deze trends, waarbij starters afhaken en doorstronners 
voorzichtiger worden, is vooral goed te zien op de 
hypotheekmarkt. Daar zien we het aantal hypotheekaan-
vragen van starters snel teruglopen. Zagen we een half 
jaar terug nog dat deze terugloop in hoofdzaak beperkt 
bleef tot de Randstad, inmiddels zien we daarbuiten 
evengoed een afnemende activiteit van starters. Vooral 
alleenstaande starters hebben het buitengewoon lastig. 
Volgens onderzoek van Calcasa is bijvoorbeeld nog maar 
5% van het aanbod koophuizen in Nederland bereikbaar 
voor de alleenstaande starter met HBO/WO. De leraar 
basisonderwijs, die voor zichzelf een starterswoning 
zoekt, heeft met 14% amper meer keus. 

Doorstromers zijn minder vaak dan starters aangewezen 
op een volledige hypotheek. Toch raakt ook bij hun de 
rek er langzaamaan uit. In het 2® halfjaar van 2018 zien 
we zelfs amper nog groei van het aantal hypotheekaan-
vragen door doorstromers in vergelijking met een jaar 
eerder. Veel huiseigenaren lijken nu liever te kiezen voor 
het oversluiten van de hypotheek waarbij men wél van 
de huidige lage rente profiteert, maar men toch niet de 
rompslomp en onzekerheid heeft van een verhuizing. 
Deze groep oversluiters is nu maar liefst bijna 30% groter 
dan een jaar eerder. 

Wat kan starter met HBO/ 
WO opleiding nog kopen? 
Hoeveel vierkante meter kan een starter met HBO/ 
WO niveau nog betalen op basis van het maximale 
leenbedrag van 143 duizend euro per gemeente? 

3® kwartaal 2018 
• 0-50m2 

• 51-75m2 

76-100m2 

• 101-150m2 

• 151-200m2 

... en hoeveel keuze heeft starter 
nnet HBO/WO opleiding? 
Wat is het percentage koopwoningenvoorraad 
waaruit hij vervolgens kan kiezen? 

3® kwartaal 2018 

• 0-5% 
• 6%-15% 

16%-25% 

• 26%-50% 
• 51%-75% 
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De Nederlandse 
woningmarkt bestaat niet 
Elke regio kent een andere marktsituatie; wat betreft samenstelling 
van de voorraad, het krachtenveld van vraag en aanbod en natuurlijk 
de wensen van de mensen om wie het gaat. Eén ding hebben bijna 
alle regio's nu met elkaar gemeen: hun woningmarkten snakken naar 
nieuw aanbod. Zolang dat uitblijft zullen de verkoopaantallen blijven 
tegenvallen en de woningprijzen tot plafondhoogte stijgen. 

In bijna alle provincses daalde in 2013 het aantal 
transacties van n«uwbouw koopwoningen, 
waarvan in vier provincies zelfs bovenmatig 
met minnen van tr eer dan 10%. Alteen Noord -
Holland en Zeela-'C wisten te verrassen met 
verkoopplussen. Zeeland scoorde zelfs een 
dikke plus van 123! ;n ve rgelijking met een jaar 
eerderen ook Nocrd-Holland deed het deze keer 
verrassend goed nat een plus van 5%. Echter, 
zeker Utrecht (-23%) en de drie noordelijke 
provincies moesten er flink aan geloven. 

De verkoop van nia j/^e huizen is niet gelijkmatig 
over Nederland \ierdeeld. Van de 17,2 miljo en 
Nederlanders wonan de meesten in het westen 
van het land, in de randstad. Niet verwonderlijk 
staan daar dus od« de meeste huizen en worden 
er de meeste nieuwe huizen verkocht. 

De drie Randstadprovincies Noord- en Zuid-
Holland en Utrecht namen in heel 2018 samen 
16.997 transacties voor hun rekening. Dat is 
bijna de helft van het totale aantal transacties 
van nieuwe huizen en inderdaad is dit op het 
eerste gezicht een mooi marktaandeel. Toch is 
het voorheen wel eens meer geweest. 

In de afgelopen vijftien jaar is het marktaandeel 
van de Randstad in de verkoopaantallen van 
nieuwe huizen met schommelingen afgenomen 
van 56% in 2003 naar 48% halverwege 2018. Dat 
het Randstedelijk aandeel vorig jaar onverwacht 
een boost kreeg en bij trok tot bijna 50%, is toe 
te schrijven aan de verrassende inhaalslag van 
Noord-Holland. Buitengewoon teleurstellend 
blijft evenwel de verkoopscore van Utrecht. 
Deze provincie verloor in 2018 maar liefst 28% 
van de verkoop in vergelijking met 2017 
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Woningprijzen 
blijven duizelen 
Bijna elk halfjaar sinds in 2014 het prijsherstel op de woningnnarkt 
begon, stijgen de prijzen harder en harder. Het T halfjaar van 2018 
vormt daarop geen uitzondering. 

De transactieprijs van de gemiddeld 
verl<ochte nieuwbouwwoning is in liet 
laatste kwartaal van 2018 volgens de 
registratie van Woningborg uitgekomen op 
330.000 EUR. Dat is 12% meer vergeleken 
met een jaar eerder. 

De Monitor, waar naast de data van 
Woningborg ook die van SWK worden 
meegenomen, komt tot zelfs nóg hogere 
huizenprijzen. Volgens de Monitor is het 
gemiddelde nieuwbouwhuis In de laatste 
maanden van vorig jaar verkocht voor ruim 
380.000 EUR, een absoluut record. 

Schaarste is de belangrijkste reden voor het 
opdrijven van de woningprijzen. En ook de 
lage hypotheekrente doet een duit in het 
zakje. Verder speelt in de nieuwbouwwereld 

nog mee dat de woningen van het gas 
af moeten. Alleen al dat gasloos maken 
verhoogt de kostprijs van een nieuwbouw
woning met 20.000 EUR of meer. De nieuw-
bouwprijzen worden verder opgestuwd 
door hoge bouwkosten en de focus op 
binnenstedelijk bouwen, wat nu eenmaal 
door de complexiteit van dit soort locaties 
aanmerkelijk duurder is dan bouwen in de 
uitleg. Ook het opstapelen van eisen door 
gemeenten is een factor die z'n tol eist. 

Zolang de hogere bouwkosten nog op te 
vangen zijn door de gestegen woningprijzen 
is er weinig aan de hand. Maar niet overal 
lukt dat meer. Daar komen de marges onder 
druk te staan en moeten de plannen terug 
naar de tekentafel. 

In 5 minuten | 7 



De grenzen lijken 
wel bereikt 
Toch lijken de grenzen langzamerhand wel bereikt tot hoever 
kopers bereid zijn financieel te gaan. Het ligt er dan overigens 
wel sterk aan over welke regio's of steden we het hebben. 

In Drenthe, Friesiand, Noord-Brabant, 
Gelderland, Zeeland en Groningen 
betalen kopers nog altijd niet (veel) meer 
dan tien jaar geleden. Hier is voor de 
meeste kopers dus nog ruimte genoeg 
qua betaalbaarheid en financieringsmo
gelijkheid. Niet verwonderlijk dat de 
woningen op deze locaties meestal ook 
vlotter verkocht worden dan voorheen. 
Ook zien we in deze (voorheen ruime) 
regio's de woningprijzen nu niet zelden 
harder stijgen dan in de centraal gelegen 
toplocaties van Nederland. 

Op veel plekken in vooral de Randstad 
(inclusief Flevoland) is het echter een 
ander verhaal. Daar is het vaak 'raak' 
en zien we dat het plafond van de voort
durende prijsstijgingen bereikt wordt. 
Illustratief zijn de locaties in en rond de 
grotere steden, waar de huizenprijzen 
de afgelopen jaren al compleet 'door 
het dak' zijn gegaan, met stijgingen van 
50% tot meer dan 80%. Wat te denken 
van gemiddelde aankoopbedragen van 
451.000 EUR tot bijna 670,000 EUR, 
zoals die nu voor nieuwbouwhuizen 

in de stadsregio's van Rotterdam 
respectievelijk Amsterdam gelden. Dat 
zijn onvoorstelbaar forse bedragen, 
die weinig ruimte meer laten voor 
aanhoudend forse prijsstijgingen. 

Niet voor niets dat makelaars in en 
rond de grotere steden inmiddels al 
een negatief beeld schetsen van een 
onbetaalbare nieuwbouw voor een 
steeds grotere groep geïnteresseerden. 
Voor het eerst worden nieuwbouw
woningen in de vier grote steden dan 
ook trager verkocht dan daarbuiten. Het 
heeft te maken met een doorgeschoten 
prijs-kwaliteitverhouding op deze (tot 
voor kort) krapste woningmarkten van 
Nederland. Zeker starters en middenin
komens keren deze dure woningmark
ten steeds vaker de rug toe. Of zij wijken 
uit naar goedkopere locaties, waar voor 
deze inkomens nog wel hypotheken 
mogelijk zijn. Het 'waterbedeffect' doet 
zo zijn werk. Dit zorgt in eerste instantie 
voor (prijs)nivellering van regio's en 
steden, maar gaandeweg zal uiteindelijk 
overal de wal het schip doen keren. 
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Grootste prijsstijgingen niet meer 
automatisch in de Randstad... 
Hoe snel stijgen de prijzen van de 
verkochte bestaande koopwoningen? 
Prijsstijgingen in procenten 

2^ halfjaar 2018 in vergelijking 
met jaar eerder 

• >12,5% 

• 10%-12,5% 

7,5%-10% 

• 5%-7,5% 

• < 5% 
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Eengezins en meergezins 
in het aanbod 
Begin 2019 staan er in Nederland 6.800 nieuwe koopwoningen 
te koop. Evenveel als een jaar eerder. Maar onderhuids is er veel 
veranderd. Het aanbod appartementen is bijna een derde groter, 
terwijl het aanbod eengezinswoningen juist met 11% is gekrompen. 
De vraag is in hoeverre het aanbod eengezinswoningen nog verder 
omlaag kan voordat de boel hier vastloopt. Hier wringt zich het 
gebrek aan bouwlocaties buiten de steden. 

Er staan begin 2019 2.400 nieuwbouw 
appartementen te koop. Dat is bijna een 
derde meer dan een jaar eerder. 

De keuze voor potentiële kopers van 
appartementen is daarmee navenant groter 
geworden. De appartementenkoper kan nu 
- landelijk gezien - k iezen uit 5 nie uwbouw 
appartementen. Een jaa r eerder ware n dat 
er nog 2 . NVB drukt dit uit met de kra pte-
indicator. Wanneer deze ind icator uitkomt 
op 5 a 6 s preken we van een evenwichtige 
markt. Bij een lagere uitkomst onder de 
5 spre ken we van k rapte. Dus in kort e tijd 
is de nieuwbouw appartementenmarkt 
getransformeerd van een krappe markt 
(vorig jaar) in een licht overspannen tot 
normale markt (nu). De gekte raakt hier uit 
de markt. 

De markt van nieuwbouw eengezins
woningen bewandelt daarentegen het 
omgekeerde pad. Bij het grondgebonden 
segment neemt he t toch al kleine a anbod 
met nog eens 11% verder af. We registreren 
hier een krapte-indicator van om en nabij de 
2, wat nog a ltijd duidt op o ngezond weinig 
keuze. 

De hamvraag is waaraan deze forse 
verschuiving tussen eengezins- en meerge
zinswoningen is toe te schrijven. Het lijkt er 
steeds meer op dat de g roeiende focus op 
'binnenstedelijk' en het daarmee samen
hangende tekort aan 'buite nstedelijk' echt 
pijn begint te doen. 

Wel nneer keuze in appartementen, 
maar niet in eengezinswoningen 
Krapte-indicator: Hoeveel keuze heeft de consument? 
(nieuwbouw koopwoningen, per l<wartaal) 

Eengezinswoningen 

Stijging: ruimere markt 
Daling: krappere markt 

. //////////////////////////^^^^ evenwichtslijn y 

iiUUl 
Appartementen 

////////A evenwichtslijn 

2005 2010 2015 

BRON I Monitor Nieuwe Woninger, (') weergave per 1® van elk kwartaal 
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Vertrouwen 
consument kalft af 
Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt 
kalft langzaam af. Een groeiend aantal mensen heeft 
moeite met het almaar oplopen van de prijzen en door 
het beperkte aanbod is er in veel gebieden nauwelijks 
nog iets te kiezen voor huizenkopers. Dat blijkt uit de 
Eigen Huis Marktindicator van de Vereniging Eigen Huis. 

De vertrouwensindicator van de 
Vereniging Eigen Huis (VEH) toont al 
sinds november 2015 een opvallende 
knik. In die maand bereikte deze 
indicator z'n piek op 121, om daarna 
gestaag af te nemen tot 101 eind 
vorig jaar. Een s nel groeiend aantal 
mensen vindt het ronduit een lastig 
moment om te kopen. 

Als belangrijkste redenen worden de 
verslechterde betaalbaarheid en de 
beperkte keuze genoemd. 

Zolang de stijging van de woningprij
zen doorzet, zonder dat dit onder
steund wordt in genoeg keuze én 
hypotheekruimte, verwacht NVB een 
geleidelijk verdere daling van deze 
vertrouwensindex, mogelijk tot zelfs 
onder de 100. 

Cruciaal is dat er m eer aanbod (en 
daarmee ook meer rust en stabiliteit) 
op de markt komt. Ook de vertrou-
wensindices van het CBS laten 
intussen flinke dalingen zien. 
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Woningnrerktsentiment loopt 
vooruit op daling verkopen... 
Woningmarktsentiment index (neutraal =100) 
Verkoop nieuwbouw koopwon Jigen: index (2015 = WO) 

150 

100 

Ve-koop nieuwe woningen - 2018:117 

Vertrouwen woningmarkt - 2018:101 

O 
2008 2010 2012 2014 2016 201-3 
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Lage rente verwent... maar 
hoe lang blijft rente nog laag? 
Hoe lang blijft de rente nog laag? Ook die vraag houdt menigeen bezig. En terecht, 
want de woningmarkt wordt sterk gedreven door de renteontwikkeling. Onder 
invloed van bepaalde economische tegenvallers in het eurogebied is de kans op een 
rentestijging nu veel kleiner dan voorheen. 

Een belangrijke verklaring voor de huidige overspannen 
«woningmarkt is de lage hyp otheekrente. Die is sinds 
2008 gedaald tot niet eerder voorgekomen niveaus. 
Moest in 2008 voor een hypot heek van 10 jaar vast 
nog 6% ren te betaald word en, de afgelopen jaren is 
dat gezakt tot een niveau van rond de 2%. Dit heeft de 
woningmarkt vleugels gegeven. Hoewel begin vorig 
jaar de re ntes op de kapitaalmarkt langzaam opliepen, 
zijn zij nadien toch weer gedaald. De ECB wil vooralsnog 
niet echt doorpakken (mede door de problemen in Italië 
en de Brexit). En ook de vr ees voor een handelsoorlog 
beïnvloedt het sentiment, waardoor de rentes in Europa 
voorlopig laag zullen blijven. Toch betekent uitstel no g 
geen afstel. Ooit gaat de rente weer stijgen. 

Elk voordeel heeft z'n nadeel. De hypotheekrente is nu 
al zó lang zó l aag dat die verslavend werkt en normaal 
oogt. Er wordt zelfs gesproken over een 'nieuwe realiteit'. 
Toch is het niet eens heel lang geleden dat huizenkopers 
al blij waren met een hypotheekrente van 4% a 5%. En 
wat te denken van rentestanden van 13% of meer, zoals 
die golden in de beginjaren tachtig. Dergelijk hoge 
rentestanden zouden naar de huidige gewenning ronduit 

desastreus zijn. Gelukkig zien wij dit soort extremen niet 
snel terugkomen. Maar tegelijk moeten we beseffen dat 
de huidige lage rentes evengoed extreem zijn. 

Zolang de inflatie in Europa laag blijft - en daar lijkt he t 
op - zal de ECB voorlopig geen aandrang voelen om het 
feestje te gaan verpesten. De vraag is alleen of het wel 
een feestje is zo'n lange periode met enkel lage rentes. 
Het betekent dat alle rek die er in een woningmarkt kan 
zijn, gemakkelijk volle dig 'opgesnoept' wordt. Met als 
resultaat: woningprijzen tot aan het plafon d en gee n 
enkele flex ibiliteit meer om tegenvallers op te van gen. 
Als dan - bijvoorbeeld over twee a drie jaar - de draai in 
het monetaire beleid er toch komt, en de hypotheekrente 
stijgt naa r voorheen norm ale rente s van bijvoo rbeeld 
4% a 5%, kan het aanvoelen alsof er een stevige zeepbel 
knapt. De benodigde ruimte om zoiets op te v angen is 
dan weg. We moeten bovendien niet vergeten dat tegen 
die tijd ook de versnelde afbouw van de renteaf trek 
in gang zal zijn gez et. Tens lotte speelt DNB met de 
gedachte om de LTV van de h uidige 100% te verlagen 
naar 90% of 80%. 

De hypotheekrente is nu al zó 
iang zó laag dat die verslavend 
werkt en normaal oogt 



Uitgelicht: 
bevolkingsgroei 
Een belangrijke determinant voor de ontwikkeling van de 
vraag is de groei van de bevolking. 

Voorspellingen over de toename van 
de bevolking zijn altijd lastig. Verkeerde 
inschattingen zijn snel gemaakt, zoals 
inmiddels de demografen van het CBS 
ook hebben kunnen ervaren. H ierdoor 
kon het gebeuren dat het aanta: 
inw/oners dat door het CBS nog in 2005 
voor 2040 verwacht vverd, al in 2018 
bereikt was. 

Zowel de bevolkingstoename als de 
groei van het aantal huishoudens 
is de afgelopen jaren stelselmatig 
onderschat. Iedere keer dat er een 
nieuwe bevolkingsprognose uitkwam, 
bleek Nederland toch onverwacht weer 
een paar honderdduizend inwoners 
'rijker' te zijn. In 2005 verwachtte het 
CBS bijvoorbeeld nog 17,2 miljoen 
inwoners in 2040, maar nu (14 jaar 
later) verwachten de demografen van 
het CBS voor datzelfde 2040 een aantal 
van 18,4 miljoen inwoners. Ofwel, maar 
liefst 1,200.000 inwoners meer! 

Alleen al de kwantitatieve opgaven 
van het aantal te bouwen woningen 
van provincies en gemeenten loopt 

daardoor voortdurend achter de feiten 
aan. Het besef dat de bevolking sneller 
groeit, dringt namelijk bijna altijd pas 
(veel) later in de regionale en lokale 
planningen door. De ruimtelijke visies 
van p rovincies en gemeenten hebben 
bovendien een geldingsduur van zo'n 10 
jaar. Benodigde bouwaantallen worden 
periodiek aan een herijking onderwor
pen en dan moet vervolgens voor die 
hogere aantallen nog de benodigde 
locaties worden gezocht en in bestem
mingsplannen worden omgezet. Een 
en ander na regionale afstemming. 
Zoiets kost tijd. Ondertussen is de 
behoefte dan alweer groter geworden 
en het actuele woningtekort nóg verder 
opgelopen. We hebben het dan nog niet 
eens over onverwachte tegenvallers, 
zoals plannen die uitgesteld worden of 
zelfs helemaal uitvallen. 

Het ruimtelijk ordeningsbeleid moet 
daarom in Nederland veel flexibeler. Er 
zal minimaal 30% meer plan capaciteit 
beschikbaar moeten komen om tegen
vallers op te vangen. Liever nog meer. 
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Bevolking groeit veel sneller 
dan eerder gedacht 
CBS bevolkingsgroeiprognoses uit verschillende jaren 
/n aantallen inwoners (x lOOÜ) 
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De "manische cycliciteit" yan de sector 
Economische groei (%) to.v. zelfde periode vorig jaar 
Groei van aantal verkochte nieuwbouv^ koopwoningen (%) to.v zelfde periode vorig jaar 

75% 

50% 

25% 

-i 

l Verkoop nieuwe koopwoningen 

-25% 

-50% 

•JIL* 

•75% 
2008 2010 2012 2014 2016 2018 

BRONNEN I CBS (ec. groei) Woningborg en SWK (groei aantallen verkopen) 

Huizenprijzen zijn in Nederland veel te grillig, zegt DNB-baas Klaas Knot: "De Nederlandse huizenmarkt is 
manisch-depressief; als het goed gaat, knallen de prijzen van koopwoningen omhoog en stijgen de huren hard; 
en als het minder gaat, dondert alles ook flink omlaag." Maar die cycliciteit raakt niet alleen de huizenmarkt, 
maar vanwege de grote verwevenheid ook de bouwsector en aanverwante sectoren van verhuisbedrijven tot 
meubelzaken en hoveniers. 

Uitgelicht; 
Overlieidsbeleid 
De huidige gekte op de woningmarkt is goeddeels toe te 
schrijven aan het overheidsbeleid. 

Dat komt omdat er bij politici en ambtenaren 
vaak weinig echte kennis aanwezig is over 
de woningmarkt, en dan vooral over hoe 
het mechanisme van de woningmarkt 
werkt. Voor zover deze kennis wel aanwezig 
is, prevaleren andere belangen als bijvoor
beeld 'de redding van de banken' en het 
'compact houden van de steden'. 

Het begon al toen de rijksoverheid op 
het dieptepunt van de crisis olie op het 
vuur gooide, onder andere door een 
kredietrantsoenering op het slechtst 
denkbare moment af te kondigen. Alle 
aandacht ging toen uit naar de directe 
kosten van de redding van de banken. 
Er was geen enkele aandacht voor de 
indirecte kosten, die vooral ontstonden 
doordat bedrijven en consumenten 
niet meer aan (hypothecair) krediet 
konden komen. Ook de verlaging van de 
hypotheekrenteaftrek en de introductie 
van de verhuurdersheffing had z'n 
weerslag, waardoor veel personele 
capaciteit (definitief) uit de sector 
vertrok, bij marktpartijen én gemeenten, 
en waardoor het nu - anno 2019 - zo 
lastig is om tempo te maken met de 
bouwproductie. 

Maar ook lagere overheden als provincies 
en gemeenten hebben deel aan de over
spannen marktsituatie van vandaag. 
Zeker de provincies zijn zó gefocust op 
binnenstedelijk bouwen, dat zij de moge
lijkheden die kansrijke locaties buiten de 
steden bieden, té lang links laten liggen. 

Door bovendien voortdurend achter de 
feiten aan te topen als bijvoorbeeld bevol
kingsgroei, wordt er structureel te weinig 
plancapaciteit aangemaakt. Met als 
consequentie; woningschaarste en het 
snel oplopen van de woningprijzen. 

Een blik op de ontwikkeling van het 
nieuwbouwaanbod leert, dat er al 
jarenlang structureel sprake is van krimp 
van het aantal nieuwbouwplannen. 
Sinds 2005 is het aanbod nieuwbouw 
koopwoningen dan ook bijna twee keer 
zo snel afgenomen als het aanbod 
bestaande koopwoningen. Om precies 
te zijn: een daling van 61% voor het 
nieuwbouwaanbod versus een daling 
van 37% voor het aanbod bestaande 
koopwoningen. Een ontwikkeling die puur 
beleidsmatig is ingegeven. 
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Op zoek naar het 'rode hart' 
Nooit eerder sinds- de jaren tacntig van de vorige eeuw groeide liet woningtekort zo snel als nu. Tegelijk 
was het ook nooit eerder zo lastig onn tennpo te nnaken met de bouwproductie. Met als resultaat: 
groeiende wachttjden voor een huurwoning en alnnaar oplopende prijzen van koopwoningen. 

In rrei 2018 zette een grote vertegenwoordiging van 
marl-.lpartijen en corporaties samen met de minister 
van BZK, Kajsa Ollongren, de handtekening onder de 
Nati'XBle Woonagenda. Hiermee spral<en zij de ambitie 
uit on jaarlijks 75.000 nieuw/e woningen te bouwen. 

Een c mbitie met elkaar koesteren is echter één, deze ook 
waërraken is een stuk lastiger gebleken. In februari j.l. 
kwem corporatiekoeoel Aedes met het bericht dat de 
gezamenlijke woningcorporaties hun ambitie van jaarlijks 
34.0DO woningen niet gaan halen. Sterker, in 2018 bleven 
zij steken op iets meer dan 17.000. Stijgende bouwkosten 
zijp :te grote boosdoener, evenals het gebrek aan bouw-
locates en onvoldoende gemeentelijk commitment ten 
aanzien van sociale Huurwoningen, aldus de corporaties. 

Nog een paar jaar langer 
deze situatie en een 
hele nieuwe generatie 
zal verstoken blijven 
van een eigen huis 

Niet veel later luidden de investeerders van vrije sector 
huurwoningen in Amsterdam de noodklok, omdat zij 
onder de huidige regels hun plannen niet langer rendabel 
krijgen en daardoor hun bouwposities ongemoeid laten. 

Helaas hebben ook wij als NVB geen beter nieuws te 
melden. De verkoopcijfers van de gezamenlijke woning
bouwers en ontwikkelaars laten over 2018 stevige 
dalingen zien. Vooral in het T halfjaar ging het hard naar 
beneden. Met elkaar verkochten de bedrijven in deze 
2° helft maar liefst 9% minder nieuwe koopwoningen 
vergeleken met het jaar ervoor. Gebrek aan 'handjes en 
materialen' in combinatie met de stijgende bouwkosten 
is een belangrijke oorzaak en daarnaast speelde ook het 
gebrek san 'warme' plekken om te bouwen, met name in 
de uitleg, de sector parten. 

De tr end van minder transacties zal zich dit jaar voort
zetten. De verkoopcijfers over de eerste maanden van 
2019 (her)bevestigen reeds deze trend. Let wel, een 
dalende verkoop nu betekent een krimpende productie 
en dus minder werk later. Niet voor niets dat sommige 
onderaannemers alweer 'werkhonger' beginnen te krijgen 
en - hoewel nog voorzichtig - alweer leuren om werk. 

Goed nieuws dus, zou je zeggen, want daarmee 
corrigeert de markt zichzelf en wordt het probleem van 

de oplopende bouwkosten ook vanzelf kleiner. Konden 
we dat ook maar zeggen van dat andere knelpunt. Maar 
helaas, dat wordt de komende tijd niet kleiner maar groter. 
Het gebrek aan 'warme' bouwlocaties is namelijk hard 
op weg om - samen met het gebrek aan commitment 
bij gemeenten en het opstapelen van eisen - m et stip 
bovenaan de knelpuntenlijst te komen. Een s chrijnende 
ontwikkeling, zeker nu blijkt dat de bevolking in Nederland 
veel harder groeit dan demografen van het CBS eerde r 
nog voorspelden. Het aantal inwoners dat amper veertien 
jaar terug voor 2040 verwacht werd, was al in 2018 
bereikt. Volgens de actuele prognose van het CBS groeit 
het aantal inwoners naar 18,4 miljoen inwoners in 2040. 
Dat z ijn er maar liefst 1,2 miljoen meer dan nog in 2005 
werd verwacht. Mede hierdoor lopen de provincies en 
gemeenten zo voortdurend achter de feiten aan. 

Het resultaat is een chronisch gebrek aan plekken om te 
bouwen en dus ook een chronisch gebrek aan woningen 
in Nederland. Vooral jongeren en starters zijn de dupe, 
omdat zij steeds mirder makkelijk de hoge huizenprijzen 
kunnen betalen, die hiervan het gevolg zijn. Nog maar 
5% van het aanbod koophuizen is bereikbaar voor de 
alleenstaande starter met HBO/WO diploma, zo blijkt uit 
onderzoek van Calcasa. Nog een paar jaar langer deze 
situatie en een hele nieuwe generatie zal verstoken blijven 
van een eigen huis. 
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Gelukkig zi jn er nog we l maat regelen die het 
verschil maken: 

1 Zorg voor meer plekken om te bouwen 
Hier ligt primair een uitdaging voor 
provincies en gemeenten. 

Zet daarbij niet alle kaarten op 'de fuik' van 
binnenstedelijk bouwen 
Want - behalve dat dit duur is - vangen we 
daar echt de snel groeiende bevolking van 
Nederland niet mee op. Dus zorg evengoed 
voor voldoende 'warme' bouwplek in de 
zogeheten 'uitleg'. En stapel niet eis op eis. 

Plan daarbij ook voor planuitval 
Aanvankelijk gingen wij bij een woonbe 
hoefte van 100% altijd uit van 13 0% plan-
capaciteit. Mocht een plan niet doorgaan, 
dan leidt dit in ieder geva l niet direct tot 
woningtekorten. Maar nog beter is om 
te kiezen voo r 140 tot 150% nu blijkt dat 
de bevolki ng voortdur ende zov eel hard er 
groeit dan gedacht. 

Introduceer op korte termijn een tijdelijke 
premieregeling koopwoningen 
In de jaren tachtig en negentig waren 
dergelijke regelingen ook heel gangbaar 
en succesvol en zorgden zij ervoor dat 
jongeren de start konden blijven maken 
naar een eigen huis. Waarom tijdelijk? 
Het ontwikkelen van nieuwe locatieca
paciteit kost (vele) jaren tijd. Om toch in 
de tussentijd een normale instroom op 
de woningma rkt te garanderen, kan zo'n 
tijdelijke premieregeling veel betekenen. 

Blauw en rood hart 
Een paar weken terug toonde het kabinet z'n blauwe hart, door voor een bedrag 
van 750 miljoen EUR a andelen KLM te kopen. Dat was nodig om d e toekomst 
van onze economie veilig te stellen. Maar als het gaat om de toekomst van onze 
kinderen, zouden wij met elkaar (overheid en markt) ook best eens wat meer ons 
rode hart kunnen la ten spre ken. Won en is immers ee n grondrecht, maar dan 
moeten er wel voldoende en betaalbare woningen zijn. 

Nico Rietdijk 
Directeur NVB 

Maart 2019 
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Goed wonen 
is beter leven 
Ook in de provincie 
Zeeland 

Ten behoeve van de Provinciale 
Statenveri<iezingen op 20 maart 2019. 
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Goed wonen is beter leven 
OOK IN DE PROVINCIE ZEELAND 

Een comfortabele woning in een prettige omgeving bepaalt in grote mate het 
levensgeluk van mensen. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee. 
Met oog op de aanstaande provinciale statenverkiezingen hebben de gezamenlijke 
woningbouwers in Nederland daarom de belangrijkste speerpunten op een rij gezet. 

1. In Nederland slapen mensen gelukkig niet onder de brug. 
Dit is echter niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. 
Wonen is een basisbehoefte. In Nederland hebben we het zelfs 
als grondrecht bestempeld. Maar wonen alleen is niet genoeg. 
Goed wonen, dat is waar het om gaat. Maar goed wonen kan 
alleen als wonen bereikbaar én betaalbaar is en blijft. 

2. Investeer dus als provincie In je 'partners' 
De partners van provincies zijn niet uitsluitend gemeenten 
en waterschappen. Zeker ook de ontwikkelaars en 
de bouwbedrijven die wijken en woningen uiteindelijk 
moeten ontwikkelen en realiseren, zijn partijen met wie 
provincies samen gezamenlijk prima op kunnen trekken. 

3. Stel de kwaliteit van de leefomgeving centraal 
De leefomgeving is meer dan een verzameling groene 
en rode contouren. Bewoners wonen fijner in de stad 
als er groene ruimte, water en voldoende bomen zijn. 
Verdere verstedelijking gaat ten koste van die kwaliteit. 
Woningbouwers willen de natuur in 
de stad zoveel mogelijk in stand 
houden. Maar dat kan alleen als 
we voor onze woningbouwvraag 
voorbij de grenzen van de rode 
contour durven kijken. Niet bouwen 
ten koste van groen, maar wel 
bouwen in en met het groen. 



Wij vragen u hierom 
het volgende: 

Van woonboekhouding naar woondialoog 

Plannen konnen soms moeilijker van de grond dan verwacht. Ook de door het CBS becijferde 
huishoudensontw^ikkeling pakt soms anders uit dan aanvankelijk gedacht. Giet hierom het 
woonbeleid niet in beton, maar blijf in gesprek met de lokale ontwikkelaars en bouwondernemers. 
Zij kennen ais geen ander de lokale markt en weten waar de échte vraag zit. 

Laat rood en groen het samen doen 

Zorg voor bouwlocaties in het groen en breng groen terug in de stad. Benoem wat écht moet worden 
beschermd. Maar voo rkom dat gem eentes rigi de rode lijnen m oeten trekken om de stad skernen 
heen, waar dit niet nodig is. Groen in de stad is bijna net zo belangrijk als groen erbuiten. 

Plan voor planuitval 

Ga bij een woningbehoefte van 100% altijd ten minste uit van 130% plancapaciteit. (Vlocht een plan 
dan onverhoopt niet doorgaan, dan leidt dit in ieder geval niet direct tot woningtekorten. 

NVB vereniging van projectontwikkelaars & 
bouwondernemers behartigt al 85 jaar de belangen 
van woningbouwers in Nederland. Gezamenlijk 
zijn onze leden verantwoordelijk voor circa 
75% van de nieuwbouwwoningproductie. 

Vereniging voor 
ontwikkelaars & bouwondernemers 
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