
 
  
Geachte heer Walravens, 
  
Allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw verkiezing tot Statenlid van de provincie Zeeland! Na 
de spannende verkiezingstijd breekt een nieuwe enerverende periode voor u aan in de vorm van de 
coalitieonderhandelingen. Belangrijke thema’s van deze verkiezingen waren de woningmarkt en de 
verduurzaming van onze maatschappij. Beide thema’s liggen nadrukkelijk op het bord van de 
makelaars. Namens alle NVM-makelaars wil ik u daarom enkele punten meegeven die betrekking 
hebben op wonen, business en agrarisch grondgebruik: 
  
Wonen 
Vanwege de grote vraag naar woningen heeft een verruiming van het aanbod de hoogste prioriteit.   
Daarbij is het van belang dat de provincie de regie blijft voeren op regionale thema’s als 
verduurzaming, herbestemming, nieuwbouw, vergrijzing, krimp en toegankelijkheid van de 
woningmarkt. 
 
Business 
Provincie moet ook voor commercieel vastgoed de regierol pakken binnen regio's en stimuleren 
vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen.  
Hierdoor ontstaan complementaire regio's en wordt voorkomen dat regio's elkaar leegeten door 
onderlinge concurrentie. 
 
Agrarisch & Landelijk 
Maak herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing mogelijk en stimuleer sloop.  
Onderzoek waar woningbouw mogelijk is om de vraag naar woningen te vervullen.  
Deze informatie vergezellen we met bijgevoegde infographic waarop goed zichtbaar is welke 
ontwikkelingen in de woningmarkt en bij commercieel vastgoed en agrarisch gebruik hebben 
plaatsgevonden. 
  
Vanzelfsprekend denken wij graag mee bij het oplossen van de ruimtelijke uitdagingen waar u als 
politicus in de provincie voor staat.  
  
U kunt daarvoor contact opnemen met Jasper van der Jagt (06 – 256 839 34), Public Affairs NVM. 
  
Rest mij u veel succes te wensen bij de komende onderhandelingen en uw komende zittingsperiode. 
  
Hartelijke groet, 
  
Voorzitter NVM 
  
Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen NVM  
Fakkelstede 1, 3431 HZ Nieuwegein | Postbus 2222, 3430 DC  Nieuwegein  
www.nvm.nl 
 

http://scanmail.trustwave.com/?c=8790&d=vauT3BaCyoXr_D5WCyKR5et9Oj1OCJ3jzwtKYzEsoA&u=http%3a%2f%2fwww%2envm%2enl%2f


Over de NVM
De NVM is met ongeveer 4200 leden de 
grootste Nederlandse vereniging voor 

makelaars, taxateurs en vastgoed-
deskundigen. Opgericht in 1898 is de 
vereniging actief in alle marktsegment-

en. De NVM is een autoriteit op het 
gebied van wonen, zakelijk- en agrarisch 
vastgoed en is een deskundige 

gesprekspartner voor overheden, 
woningbouwverenigingen en 
projectontwikkelaars. 

Door het vele contact op lokaal en 
regionaal niveau heeft de NVM een 
dieper inzicht in de markt.

*Voor alle cijfers geldt een minimum van 25 objecten in 
aanbod of transacties binnen gemeenten. 
De gepresenteerde cijfers zijn de gemiddelden van 2018.

Wonen
Krapte indicator 2018
Gemiddelde m2 koop 2018
Gemiddelde m2 huur 2018
Business
Structureel aanbod kantoren 2018
Structureel aanbod winkels 2018
Structureel aanbod bedrijfsruimte 2018
Agrarisch & Landelijk
Structureel aanbod landelijke woningen 2018

3,9
€ 2.430
€ 11,20

34%
25%
23%

38%

Landelijke cijfers als referentiekader

De NVM doet graag 3 aanbevelingen voor een gezonde 
vastgoedmarkt in Zeeland:

Wonen
Vanwege de grote vraag naar woningen heeft een verruiming van het 
aanbod de hoogste prioriteit. Daarbij is het van belang dat de provincie de 
regie blijft voeren op regionale thema’s als verduurzaming, herbestemming, 
nieuwbouw, vergrijzing, krimp en toegankelijkheid van de woningmarkt.

Business
Provincie moet ook voor commercieel vastgoed de regierol pakken binnen 
regio’s en stimuleren vraag en aanbod optimaal op elkaar af te stemmen. 
Hierdoor ontstaan complementaire regio’s en wordt voorkomen dat regio’s 
elkaar leegeten door onderlinge concurrentie.

Agrarisch & Landelijk
Maak herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing mogelijk of 
stimuleer sloop. Onderzoek waar woningbouw mogelijk is om de vraag naar 
woningen te vervullen. 

Wonen
Krapte indicator: aantal 
keuzemogelijkheden 
potentiële koper op 
woningmarkt; gemiddelde 
vierkantemeterprijs koop 
en huur

Business
Percentage van aanbod dat 
structureel, langer dan drie 
jaar, te koop staat  

Agrarisch & Landelijk
Aantal en percentage 
landelijke woningen dat een 
jaar of langer te koop staat. 
Dit zijn woonboerderijen, ze 
liggen landelijk of buiten de 
bebouwde kom.

Structureel 
aanbod landelijk 
wonen
Totaal aantal 
aanbod landelijk 
wonen

39%
- 

Winkel
ruimte
   
Kantoor
ruimte
   
Bedrijfs-
ruimte

33%
47%
20%

    5,6
€1.850/m2
€9,70/m2

     = Krapte   
         Indicator

Provincie Zeeland
Actueel beeld van de regionale vastgoedmarkt 2018

Dit stel kan bijvoorbeeld in de huidige 
woningmarkt van Middelburg kiezen uit 
3,6 geschikte koopwoningen.
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Middelburg

Zeeland
    9,7
€1.680/m2

    9,1
€1.770 /m2

    8,0
€1.830/m2

    3,6
€1.910/m2
€9,90/m2

34%
30%

    4,3
€1.970/m2

27%

    6,3
€1.550/m2

9%

    5,2
€1.660/m2

    12,9
€2.000/m2
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