OUTLOOK
GRONDEXPLOITATIES 2018
8 december 2017

Op volle toeren:
Van plancapaciteit naar
planuitvoering

INLEIDING
De Outlook Grondexploitaties biedt een betrouwbaar naslagwerk bij het inschatten
van de kosten- en opbrengstenparameters van de grondexploitatie. Wij hebben de
meest recente jaarcijfers en prognoses van een aantal toonaangevende instanties
voor u gebundeld en hier onze visie op losgelaten. Daarbij maken we gebruik van
onze ruime database aan informatie uit onze eigen adviespraktijk.
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SAMENVATTING.
Van plancapaciteit naar planuitvoering.
De markt voor gebiedsontwikkeling draait op volle toeren. De economische groei en
de lage rente zorgen voor een versnelling van de planuitvoering. Woningbouwkavels
gaan, met name in de Randstad, als zoete broodjes over de toonbank. Ook in het
aantal transacties voor bedrijfskavels en kantoor- en winkellocaties is een stijgende
lijn te ontdekken.
Dit jaar verwachten we dat er circa 60.000 woningen worden vergund. Dit is bijna
gelijk aan het langjarige bouwtempo, maar nog steeds niet voldoende om het
huidige tekort op de woningmarkt op te lossen. In 2018 loopt dit aantal verder op.
Uiteindelijk zal er, met uitzondering van de uitzonderlijke woningmarkten, een
normalisatie van de woningmarkt ontstaan, waarbij vraag en aanbod beter op
elkaar zijn afgestemd.
Toch zijn er nog voldoende hobbels te nemen. Bouwen we groene woonmilieus in de
‘wei’ of kunnen we volstaan met bouwen in hogere dichtheden binnen de
bestaande rode contouren? Op welke wijze worden voldoende woningen voor de
middeninkomens gerealiseerd en hoe snel adapteren we de gasloze wijk? En ten
slotte: hoe komen gemeenten, bouwers en ontwikkelaars aan gekwalificeerd
personeel?
Metafoor verwacht dat grondwaarden in 2018 over bijna heel de linie
bovengemiddeld zullen stijgen. Na 2018 is de verwachting dat de stijgingen enigszins
gaan afvlakken. Er zijn nog geen tekenen van een economische trendwijziging,
bijvoorbeeld door een verwachte renteverhoging of een economische neergang.
Voor de bouwkosten van woningbouw en de GWW-kosten gaan we eveneens uit
van bovengemiddelde stijgingen in 2018 en de middellange termijn, met name als
gevolg van de markteffecten. Zeker in de top woningmarktgebieden, waar sprake is
van krapte is er voorlopig sprake van relatief hoge bouwkostenstijgingen.
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WONINGMARKT.
Op de woningmarkt is een tweedeling zichtbaar. De woningprijzen in het
buitengebied stijgen, de woning markt is daar steeds meer in balans. In de G4
steden stagneert het aantal verkopen door beperkte beschikbaarheid van
betaalbare woningen. In stedelijke gebieden leiden demografische factoren
tot een vraag naar kleinere woningen. Waar alleenstaanden of stellen naar
de stad toetrekken, verlaten kapitaalkrachtige jonge gezinnen de stad. De
sociale huurder kan in toenemende mate geen stappen maken op de wooncarrière ladder vanwege een aanhoudend gebrek aan passende
betaalbare doorstroom-woningen. Verduurzaming van zowel de bestaande
woningvoorraad als nieuwbouwwoningen blijft een belangrijk thema.
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

1. Aanbod stagneert in de steden, het buitengebied laat prijsstijgingen zien.
2. Verschuiving in woonvoorkeuren van verschillende doelgroepen in met name
stedelijk gebied.

3. Toenemende

vraag naar energiezuinige woningen. Afnemende interesse in
minder energetisch verantwoorde woningen.

PARAMETERS
Ondanks de positieve ontwikkelingen in 2017 zijn de verwachtingen voor wat betreft
de woningprijsstijgingen in 2018 gematigder. Tezamen met de gunstige
economische vooruitzichten, de dalende werkloosheid, aanhoudende lage
rentestanden en het consumentenvertrouwen-niveau prognosticeert Metafoor voor
het top, midden en het matig woningmarktgebied alsmede de sociale
huurwoningmarkt de volgende opbrengstenstijging:
WONINGBOUW – BANDBREEDTES PARAMETERS
WONINGPRIJZEN (Gecorrigeerd naar prijzen per m2)
Woningbouw vrije sector – Top woningmarktgebied
Woningbouw vrije sector – Midden woningmarktgebied
Woningbouw vrije sector – Matig woningmarktgebied
Woningbouw Sociaal
Tabel 1: Parameteradvies woningprijsontwikkeling

2018
MIN MAX

2019 - 2021
MIN
MAX

6%
2%
0%
1%

4%
2%
0%
1%

9%
5%
3%
3%

7%
4%
2%
3%

2022 >

2%
2%
2%
2%

PROGNOSE WONINGBOUW VRIJE SECTOR

Naar verwachting zal de druk op de woningmarkt in topregio’s verder toenemen. Dit
heeft effect op de verkoopprijs en betaalbaarheid van woningen. Metafoor
verwacht op korte termijn een gemiddelde prijsstijging tussen de 6% en 9%,
uitschieters naar boven zijn op locaties in topregio’s mogelijk. Op de middellange
termijn zal de woningprijs tussen de 4% en 7% stijgen. Waar de woningmarkt in het
topgebied te maken heeft met schaarste, komt de woningmarkt in de midden
regio’s juist goed op gang. Op de korte termijn wordt een prijsstijging verwacht
tussen de 2% en 5%. Hiermee wordt de prognose van ABN AMRO en Rabobank
gevolgd. Op de middellange termijn zal naar verwachting de stijging afnemen naar
een marge tussen de 2% en 4%. De woningmarkt in matige woningmarktgebieden
zal te maken krijgen met een stabiele prijsontwikkeling tussen de 0% en 3%. Hiermee
volgt Metafoor de prognose van Syntrus Achmea. Voor alle woningmarktgebieden
wordt voor 2022 en verder aangesloten bij het langjarige gemiddelde inflatieniveau
van 2%.

SOCIALE WONINGBOUW
De huren voor sociale woningbouw en (daarmee) de waardeontwikkelingen van
maatschappelijk vastgoed worden bepaald op basis van de inflatiestijging en de
vigerende wetgeving. Voor huishoudens met een inkomensafhankelijke
huurverhoging bedraagt de maximale jaarlijkse huurstijging: 2,5% (inkomen tot €
40.349,- per jaar in 2015) of 4,0% (inkomen hoger dan € 40.349,-) + de inflatie uit 2016
(0,3%). Verwacht wordt dat de prijsstijging tussen de 1 en 3% zal liggen in 2018. Op
de lange termijn wordt aangesloten bij het langjarige gemiddelde inflatieniveau van
2%.

STAGNEREND AANBOD STEDEN, PRIJSSTIJGINGEN BUITENGEBIED
Op dit moment verhuizen er meer mensen naar de stad dan dat er vertrekken.
Vooral jongeren en jongvolwassenen geven de voorkeur aan het stedelijk wonen.
De verwachting is dat daarom de druk op de woningmarkt in de steden verder zal
toenemen. Met name de starter in het stedelijke gebied krijgt het steeds moeilijker
op de woningmarkt. Verwacht wordt dat ook in 2018 de prijzen zullen stijgen terwijl
de leencapaciteit vanaf 1 januari 2018 afneemt door verscherpte regelgeving. Door
gebrek aan een passend en betaalbaar aanbod kan de huurder in de sociale
sector maar moeilijk doorstromen naar een andere woning in de stad. Dit belemmert
de doorstroming. Kapitaal krachtige gezinnen verhuizen in toenemende mate naar
passende woonruimte buiten de stad. Ook beleggers kopen in toenemende mate
panden in omliggende gemeenten en bieden de vraagprijs of daarboven.
Inmiddels raken de middelgrootte steden steeds meer in trek. Locatie en
bereikbaarheid spelen nog steeds een grote rol bij de keuze van kopers om zich te
vestigen in een bepaalde stad. De verwachting is dat deze trend in 2018 verder zal
doorzetten.
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DRUK OP MARKT VERGROOT BEHOEFTE AAN MIDDELDURE HUURWONINGEN
Sinds april 2017 staat in het Bro omschreven dat gemeenten bepalingen in het
bestemmingplan kunnen opnemen over de realisatie van woningen in het
middeldure huursegment. Middeldure huur wordt gedefinieerd als een huur tussen
de liberalisatiegrens (€710,68) en €900 - €1.000 per maand met een woonoppervlakte
tussen de 70 m2 en 90 m2. Vanuit beleggers is grote interesse en voldoende kapitaal
om dit type woning te ontwikkelen. Voor een versnelling van de productiviteit is er
voornamelijk meer samenwerking nodig tussen gemeenten en beleggers. Voor
beleggers zijn de kansen op dit moment goed. Afhankelijk van de locatie variëren
de bruto aanvangsrendementen tussen de 3,5% voor sterkte gebieden en de 6%
voor zwakke gebieden. De vraag naar dit type woning is aanwezig in zowel de grote
steden als daarbuiten. De gemeente Amsterdam en Utrecht ontwikkelden reeds een
actieplan met daarin een lange termijnstrategie voor de ontwikkeling van dit
segment. Een voorbeeld in het actieplan van de gemeente Amsterdam is dat er
voor een duur van 25 jaar niet mag worden uitgepond. Al langere tijd is de drijfveer
om doorstroming vanuit de sociale sector te bevorderen en de urgentie om de
middeninkomens die niet kunnen kopen te bedienen. Dit betreft voornamelijk jonge
dertigers. Naar verwachting zullen er tot 2025 60.000 – 200.000 middeldure
huurwoningen gerealiseerd moeten worden. De huidige productie is daarvoor niet
toereikend.

VERSCHUIVING WOONVOORKEUREN STARTERS EN SENIOREN

Het aantal 1-2 persoonshuishoudens bedroeg in 2016 37%. Dit aantal zal blijven
toenemen. De druk op de woningmarkt stimuleert de ontwikkeling van
microwoningen tussen de 40 m2 en 60 m2. Dit betreft naast de huisvesting van
stedelingen ook de huisvesting van ouderen in zowel de stad als in voormalige
groeikernen. Ontwikkelaars spelen hierop in door in steden concepten als
microwoningen te ontwikkelen. Flexibel bouwen middels een adaptieve
woningbouwstrategie speelt in op deze trend. Het ‘friends’ concept van AM is
hiervan een voorbeeld. Hierbij spelen omgevingskwaliteiten zoals de aanwezigheid
van groen of op de doelgroep afgestemde commerciële voorzieningen en
maatschappelijke voorzieningen een rol.
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HET FRIENDS-CONCEPT: betaalbaar wonen in de dure stad
Ontwikkelaar AM en belegger MN zijn gezamenlijk van start gegaan met de bouw
van een nieuw type woning in Nederland. Door dit project, genaamd het FRIENDSwonen, wordt het voor starters mogelijk om straks in Amsterdam samen met vrienden
gezamenlijk betaalbaar wonen. Het unieke concept is gebaseerd op de bekende
tv-serie Friends waarbij starters door de
hoge huren in New York gedwongen met
elkaar samen moeten wonen. De
appartementen zijn bedoeld voor jonge,
alleenstaande en afgestudeerde starters
die een betaalbare plek zoeken in de
dure stad. De 48 woningen zijn gericht op
mensen met hun eerste baan die tussen
de 25.000 en 30.000 euro per jaar
verdienen en moeten eind 2017 gereed
zijn.

TOENAME VRAAG NAAR ENERGIEZUINIGE WONINGEN

Het duurzaamheidsaspect wordt binnen de woningmarkt steeds belangrijker. In het
regeerakkoord is vastgelegd om binnen 4 jaar 100% gasloos te bouwen. Woningen
worden steeds energiezuiniger en in hun energieopwekking zelfvoorzienend. Naast
de prestatie van installaties is er aandacht voor ontwerptechnische oplossingen.
Wanneer de groei om economische redenen stagneert, wordt een
rendementsdaling voor energetisch verouderde woningen vanaf 2019 verwacht.
Labels lijken de verkoopprijs te beïnvloeden. Een woning met een G-label is
gemiddeld €18.000 minder waard dan een woning met een hoger energielabel.
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BOUWKOSTEN WONINGBOUW.
Bouwers worden steeds selectiever bij het aannemen van bouwopdrachten. Ze zijn
niet (meer) bereid om alle bouwrisico’s te accepteren en willen af van vaste
prijsafspraken. Nog steeds zijn de marges van aannemers klein. Daarnaast is er een
roep om nieuw personeel. Men krijgt de voorraad aan werk niet weggezet. Naar
verluid is er behoefte aan 40.000 nieuwe vaklieden. Opdrachtgevers moeten meer
moeite doen om de bouwopdrachten uitgezet te krijgen en (prijs)risico’s komen voor
hun rekening. Tegelijkertijd wordt van overheden verwacht dat er blijvend
bouwlocaties beschikbaar komen om in de huishoudensgroei en vraag naar
nieuwbouwwoningen te voorzien.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

1. Bouwers worden selectief in het aannemen van bouwopdrachten.
2. Roep om bouwpersoneel.
3. Innovatie in de bouw.
PARAMETERS

De bouwkosten van nieuwbouw woningen, incl. markteffect stijgen, net als in 2017,
onverminderd door. Metafoor prognosticeert voor de top, midden en de matige
woningmarktgebieden de volgende kostenstijgingen:
WONINGBOUW – BANDBREEDTES PARAMETERS
2018
BOUWKOSTEN, INCL. MARKTEFFECT
Bouwkosten – Top locatie
Bouwkosten – Basis locatie
Bouwkosten – Matige locatie

2019 - 2021

MIN

MAX

MIN

MAX

5,0%
2,0%
2,0%

10,0%
5,0%
3,0%

4,0%
2,0%
2,0%

8,0%
4,0%
3,0%

2022 >

2,0%
2,0%
2,0%

Tabel 2: Parameteradvies bouwkosten woningbouw

PROGNOSE BOUWKOSTEN WONINGBOUW
We verwachten in 2018 snel stijgende bouwkosten, met name als gevolg van
markteffecten. In de topwoningmarktgebieden kunnen de bouwkosten tot wel 10%
stijgen. In de midden woningmarktgebieden zal de stijging lager uitvallen, echter hier
bestaat ook steeds meer druk op de bouw. In de matige woningmarktgebieden is
nauwelijks sprake van een markteffect, echter de gestegen materiaal- en
loonkosten zorgen ook hier voor een bouwkostenstijging. Op de middellange termijn
verwachten we dat de prijsstijgingen afvlakken als gevolg van de normalisatie van
de woningmarkt.
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BOUWERS WORDEN SELECTIEF IN HET AANNEMEN VAN WONINGBOUWOPDRACHTEN
De portefeuilles van bouwbedrijven zijn goed gevuld. Er kan nagenoeg geen werk
meer bij. Echter de winstmarges van bouwbedrijven zijn nog altijd flinterdun.
Bouwbedrijven zullen dan ook steeds meer aan gericht risicomanagement doen.
Risico’s die ze niet kunnen beïnvloeden, zullen ze neerleggen bij de opdrachtgever.
Vaste prijsafspraken, in een opgaande markt, zullen niet of minder gemaakt worden
en fysieke risico’s, zoals grondrisico’s, komen voor rekening van de opdrachtgever.
ROEP OM BOUWPERSONEEL
Om in de behoefte van nieuwbouwwoningen te voorzien heeft de bouwsector
behoefte aan jong kwalitatief geschoold personeel. Er zullen de komende jaren veel
mensen met pensioen gaan. Naar verluid is er behoefte aan ruim 40.000 nieuwe
arbeidskrachten. Dit vraagt veel van de vakscholen.
INNOVATIE IN DE BOUW
In een goed economisch tij is er meer geld voor innovatie. De bouw digitaliseert,
waardoor er vroeg in het bouwproces goede afstemming is tussen ontwerp,
installatie, uitvoering en eindgebruiker. Dit zorgt voor een enorme efficiency-slag.
In het regeerakkoord is opgenomen dat Nederland over moet gaan op gasloze
woningen. Bouwers spelen hier op in. Er zijn al bouwbedrijven die alleen nog gasloze
woningen bouwen. Het bouwen van een gasloze woning leidt tot meerkosten ten
opzichte van een conventionele woning, maar ook tot blijvend lagere energielasten.
Of de stijging van de kostprijs geheel verdisconteerd kan worden in de verkoopprijs
van een woning zal de praktijk moeten uitwijzen. In een goed economisch tij en met
een lage rente is dat wel kansrijk.

HISTORISCH KANTELPUNT: Ballast Nedam gaat alleen nog maar gasloos
bouwen
Ballast Nedam zal vanaf nu alle woningen die ze in de markt zetten gasloos uitrusten.
Met dit besluit haakt het bedrijf aan op de Nederlandse doelstelling om in 2050
geheel gasloos te zijn. Ballast Nedam hoopt anderen te stimuleren om ook mee te
werken aan het verduurzamen van Nederland. Dit lijkt te werken, ook Dura Vermeer
geeft aan in de toekomst enkel
gasloos te willen bouwen. De
vraag is echter of er ook een
verbod moet komen op het
bouwen van woningen met
een gasaansluiting. De bouw
van steeds meer gasloze en
energie-neutrale
woningen
heeft tot nu toe in ieder geval
al geleid tot grote schaalvoordelen.
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GRONDWAARDE WONINGBOUW.
80% van de nieuwbouwopgave van woningen bevindt zich op circa 20% van
het oppervlak van Nederland, met name in de noordvleugel van de
Randstad en in Utrecht. Hier ligt een grote druk op de schaarse bouwgrond.
87% van de harde plancapaciteit bevindt zich binnen de rode contouren van
de steden; slechts 13% ligt daarbuiten. Tot 2040 wordt een
huishoudentoename van circa 1,0 miljoen verwacht, met name
éénpersoonshuishoudens nemen toe. De harde en zachte plancapaciteit
aan woningbouwplannen lijkt aardig te voldoen aan de langjarige behoefte
en kavels gaan op dit moment als zoete broodjes over de toonbank. Het
aantal bouwvergunningen voor woningen komt dit jaar uit op circa 60.000.
Dat is bijna gelijk aan de berekende langjarige behoefte. Een blijvende
uitdaging is om van harde plancapaciteit naar de uitvoering van plannen te
komen. Stijgende (bouw)kosten, tekort aan gekwalificeerd personeel en
beleidsmatige en financieel-economische-risico’s zijn obstakels in dit proces.
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

1. De grondproductie neemt toe en grondprijzen stijgen.
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2. Aanbod

van bouwlocaties vertraagd door beleidsmatige en financieeleconomische risico’s; de plancapaciteit voorziet vaak wel in de behoefte.

3. Gemeenten en bouwers zetten in op middeldure woningbouw.
PARAMETERS
De stijging van de woningprijzen en de bouwkosten, incl. markteffect zal, net als in
de 2017, gelijke tred houden. De residuele grondwaarde stijgt mee. Metafoor
prognosticeert voor de top, midden en het matig woningmarktgebied, alsmede de
sociale huurwoningmarkt de volgende grondwaarde stijging:
WONINGBOUW – BANDBREEDTES PARAMETERS
GRONDWAARDE WONINGBOUW
Woningbouw vrije sector – Top woningmarktgebied
Woningbouw vrije sector – Midden woningmarktgebied
Woningbouw vrije sector – Matig woningmarktgebied
Woningbouw Sociaal

2018
MIN MAX

2019 – 2021
MIN
MAX

5%
2%
-1%
1%

3%
1%
-1%
1%

Tabel 3: Parameteradvies grondwaardeontwikkeling woningbouw

8%
5%
2%
3%

6%
4%
2%
3%

2022 >

2%
2%
2%
2%

PROGNOSE GRONDWAARDE WONINGBOUW

In 2018 stijgen de grondwaardes als gevolg van woningprijsstijgingen. De ‘hefboom’
van
de
residuele
grondwaarde
berekening
(woningprijsstijging
-/bouwkostenstijging) wordt afgevlakt omdat ook de bouwkosten, incl. markteffect,
met ongeveer een gelijk percentage stijgen. Deze afvlakkende werking op de
grondwaarde is goed zichtbaar in de ‘heatchart grondwaarde woningbouw 2018’
op de Parameter Infographic.
In de periode na 2018 verwachten we een afvlakking van de grondwaardestijging
als gevolg van een normalisatie van de woningmarkt. Dit betekent dat vraag en
aanbod beter op elkaar zijn afgestemd en grondwaardestijgingen lager uitvallen.
Op de lange termijn sluiten we aan bij het langjarige inflatieniveau.
We maken onderscheid in drie categorieën woningmarktgebieden. De top
woningmarkt bevindt zich met name in de noordvleugel van de Randstad en
Utrecht en bepaalde wijken in de centrumsteden en direct aangrenzende kernen.
Het grootste deel van Nederland valt onder de categorie ‘midden
woningmarktgebied’. De matige woningmarktgebieden bevinden zich met name
aan de randen van Nederland.
De parameters voor de grondwaardestijging van woningen bestemd voor de
middeninkomens sluit aan op de parameter voor het midden woningmarktgebied.
Voor sociale woningbouw sluiten we aan op het inflatieniveau (cpi) en wetgeving
over indexering van sociale huurprijzen in combinatie met een gemiddelde
bouwkostenstijging.

GRONDPRODUCTIE NEEMT TOE; GRONDPRIJZEN STIJGEN
In 2017 is er sprake van een grondwaarde-stijging, deze trend zet zich in 2018 voort.
Lokaal zien wij forse grondprijsstijgingen in de topwoningmarktgebieden tezamen
met een forse toename van het aantal verkochte kavels. Het aantal afgegeven
bouwvergunningen laat een stijgende trend zien, die zich doorzet in 2018.
Echter, de gemiddelde transactieprijs van woningbouwgrond, bijgehouden door het
Kadaster, laat dit jaar een lichte prijsdaling zien. Met name in de midden
woningmarktgebieden zijn vaak nog altijd geen grondprijsstijgingen doorgevoerd.
Het vertraagd verhogen van grondprijzen kent vaak een politieke oorzaak.
Gemeenten willen niet als eerste zijn met een grondprijsstijging. Daarnaast hebben
veel gemeenten grondprijzen jarenlang niet verlaagd in de economisch mindere
periode. Een andere oorzaak is de stijging van de bouwkosten waardoor het géén
vanzelfsprekendheid is dat grondprijzen stijgen.

DE PLANCAPACITEIT VOORZIET VAAK IN DE BEHOEFTE; ANDERE OBSTAKELS
ZORGEN VOOR VERTRAGING

De bouwopgave vraagt veel van grondexploitanten, ontwikkelaars en bouwers. Uit
onderzoek blijkt dat er vaak voldoende harde en zachte plancapaciteit bestaat,
vastgelegd in bestemmingsplannen en structuurvisies, maar dat het proces van de
planvorming tot aan kaveluitgifte de nodige obstakels kent, waardoor er minder
kavels beschikbaar komen dan gewenst. Met name de afhankelijkheid van de
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aanleg van
noodzakelijke bovenwijkse
infra
en het opheffen van
milieubelemmeringen, de verdeling van de financiële risico’s en een gebrek aan
arbeidscapaciteit leiden tot vertragingen.
Los van de kwantitatieve opgave ligt er een opgave aan de kwalitatieve kant van
woningaanbod: veel van de plannen bevinden zich binnen de rode contouren en
hier wordt veelal in hoge dichtheden gebouwd, maar er is ook behoefte aan
groene woonmilieus.

EEN GROTER AANDEEL MIDDELDURE WONINGEN

Het bouwen voor de middeninkomens om de doorstroming in met name de
centrumsteden te versnellen en scheefwonen tegen te gaan is actueel. Het aandeel
middeldure woningen neemt stilaan toe. Het is bij de wet geregeld dat gemeenten
woningen voor middeninkomens kunnen afdwingen via het bestemmingsplan. Er
worden dan afspraken gemaakt over o.a. de aanvangshuur, verkoopprijs,
indexering en eventuele uitpondregelingen. Bouwende partijen zien ook
mogelijkheden en stellen prestatieafspraken voor met gemeenten. In veel gevallen
leidt de ontwikkeling van woningen voor middeninkomens tot lagere grondprijzen,
echter dat kan beperkt blijven door slim te bouwen zonder afbreuk te doen aan
woonkwaliteit.
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COMMERCIEEL VASTGOED.
De sterk aantrekkende economie zorgt, naast het herstel van de
woningmarkt, ook voor een toenemende beleggingsinteresse in de
commerciële vastgoedmarkt. Het beleggingsvolume in commercieel
vastgoed laat een significante groei zien en zal eind 2017 een record
bereiken. De dynamiek op de commerciële vastgoedmarkt concentreert zich
hoofdzakelijk in de sterke regio’s van de commerciële deelmarkten. De
regio’s daarbuiten profiteren slechts incidenteel. Wat zijn de verwachtingen
voor 2018 en verder? Zet de dynamiek zich enkel in de sterke regio’s voort, of
gaan op langere termijn ook regio’s daarbuiten profiteren van de
economische ontwikkelingen?
Binnen de commerciële vastgoedmarkt wordt nader ingegaan op de
ontwikkelingen op de meest dominante deelmarkten, te weten; de
bedrijfsruimtemarkt, de kantorenmarkt en de winkelmarkt. Over de
ontwikkeling van de grondwaarde op de deelmarkten wordt een prognose
gegeven voor de korte en lange termijn. Hierbij wordt de grondwaarde voor
de bedrijfsruimtemarkt comparatief bepaald en de grondwaarde voor de
kantoren- en winkelmarkt middels een residuele berekening.

BEDRIJFSRUIMTEMARKT
De bedrijfsruimtemarkt kent ten aanzien van het investerings- en opnamevolume
een zeer sterk jaar. Eind 2017 zullen beide volumes een record bereiken. De
belangrijkste drijvende kracht achter het hoge opnamevolume, betreft de logistieke
sector. Door de aanhoudende groei van de e-commerce sector is de vraag naar
logistiek vastgoed in het afgelopen jaar verder toegenomen. Van het totale
nieuwbouwvolume nam het logistieke vastgoedsegment een overgroot deel voor
haar rekening, maar ook in de markt voor reguliere bedrijfsruimten is een toename
van nieuwbouw zichtbaar.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN BEDRIJFSRUIMTEMARKT

1. Structureel grote vraag naar grootschalig, modern en duurzaam logistiek
vastgoed; potentiële groeimarkt: stadsdistributie.

2. De grenzen tussen traditionele hotspots en regionale markten vervagen.
3. Sterke interesse van (internationale) beleggers in logistiek vastgoed waarbij op
risico, speculatief, wordt ontwikkeld.
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PARAMETERS BEDRIJFSRUIMTEMARKT
De vraag naar grootschalig logistiek vastgoed zal blijven groeien op de toplocaties,
maar zich ook gedeeltelijk verplaatsen naar stadsdistributie op basislocaties. Op de
toplocaties zullen de aanvangsrendementen nog licht dalen en de huurprijzen door
de schaarste stijgen. Dit resulteert in positieve grondwaardeontwikkelingen. Door de
verwachte toenemende dynamiek op de basislocaties, als gevolg van de schaarste
op de toplocaties, zullen aanvangsrendementen op de basislocaties dalen en
huurprijzen onder een toenemende druk staan. De matige locaties kennen minder
gunstige ontwikkelingen, de huurprijzen zullen de komende jaren niet stijgen en
investeerders nemen hier weinig risico.
BEDRIJFSRUIMTES – BANDBREEDTES PARAMETERS
GRONDWAARDE BEDRIJVEN
Bedrijven – Top locatie
Bedrijven – Basis locatie
Bedrijven – Matige locatie

2018
MIN MAX

2019 - 2021
MIN
MAX

3%
1%
-2%

2%
1%
0%

5%
3%
0%

2022 >

5%
3%
0%

2%
2%
2%

Tabel 4: Parameteradvies ontwikkeling grondwaarde bedrijven

De bedrijfsruimtemarkt wordt gekenmerkt door een positief sentiment als gevolg van
de economische omstandigheden, het toegenomen consumentenvertrouwen en
de aanhoudende lage rente. De schaalvergrotingstrend van logistieke
dienstverleners is daarbij een belangrijke factor voor de dynamiek op de
bedrijfsruimtemarkt. Dit is zichtbaar in de logistieke hotspots, waar de vraag naar
grootschalig, duurzaam en hoogwaardig vastgoed (mega-distributiecentra) verder
is gegroeid en het aanbod overstijgt. Op de toplocaties resulteert deze schaarste in
stijgende huurprijzen. De groeiende vraag naar grootschalig logistiek vastgoed zet
zich de komende jaren voort. Veel partijen geven de voorkeur aan nieuwbouw van
(moderne) distributiecentra als gevolg van de mismatch tussen het bestaande
aanbod en de vraag. Oudere distributiecentra voldoen vaak niet meer aan de
huidige eisen op het gebied van hoogte, grootte en duurzaamheid. Nieuwbouw is
efficiënt en biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de specifieke vereisten van
de gebruiker.
Er is niet enkel meer vraag naar grootschalig logistiek vastgoed, ook in het
kleinschalige segment van de bedrijfsruimtemarkt is sprake van een aantrekkende
vraag door stijgende binnen- en buitenlandse consumentenbestedingen. In het
afgelopen jaar is het opnamevolume van kleinschalige bedrijfsruimte gegroeid en
het aanbod gedaald. Deels kan de behoefte worden opgevangen met het
bestaande (courante) aanbod, maar er zal in toenemende mate meer behoefte
ontstaan aan nieuwbouw van bedrijfsruimte.
Naast de aanhoudende vraag naar grootschalig logistiek vastgoed ontstaat er een
groeiende vraag naar stadsdistributie (city logistic / urban logistic space). Die vraag
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vloeit voort uit de alsmaar groeiende e-commerce sector en de daarmee verband
houdende groei van het aantal business-to-consumer (last mile delivery)
pakketbezorgingen. Expressdiensten willen zich vestigen op bedrijventerreinen aan
de randen van steden, op circa 30 minuten van het stadscentrum (CBD) van waaruit
met (energiezuinige) vervoersmiddelen de stadsdistributie kan worden verzorgd.
Hiermee kan worden voldaan aan de hedendaagse verwachtingen van
consumenten met betrekking tot snelheid en leverbetrouwbaarheid. Met de
aanhoudende groei van de e-commerce sector wordt verwacht dat de vraag naar
stadsdistributielocaties sterk zal toenemen en in de komende jaren een belangrijke
groeimarkt zal worden. Dit biedt kansen voor revitalisering van bedrijventerreinen die
meer tegen de stadscentra zijn gelegen.
Door de aanhoudende vraag naar grootschalig logistiek vastgoed, de verdere
afname van geëiste aanvangsrendementen en de bestaande schaarste op de
logistieke hotspots, is de verwachting dat de vraag verschuift naar ‘secundaire’
locaties (meer ruimte, goedkopere grond) en het aantal speculatieve
ontwikkelingen verder gaat groeien komend jaar. Beleggers bouwen in toenemende
mate voor eigen rekening en risico, waarbij zonder zekerheid van voorverhuur,
vastgoed wordt gerealiseerd. Mogelijke keerzijde van de toename van het aantal
speculatieve ontwikkelingen op locaties buiten de logistieke hotspots is het ontstaan
van een overaanbod, dat kan op termijn leiden tot dalende huurprijzen.

KANTORENMARKT
Sinds 2016 heeft de Nederlandse kantorenmarkt aan populariteit gewonnen. Door
de verbeterde situatie op de gebruikersmarkt en de gunstige omstandigheden op
de financiële markten, tonen beleggers in toenemende mate interesse in
kantorenvastgoed. De toenemende vraag van (internationale) beleggers
concentreert zich hoofzakelijk op de toplocaties in de G4 steden en op enkele
overige grote steden (Eindhoven en Groningen). Buiten deze steden is de
beleggingsfocus minder en afhankelijk van met name lokale beleggers, ondanks het
hogere opnamevolume en het teruglopende aanbod van vierkante meters
kantoorruimte dat in 2017 is gerealiseerd. De regionale verschillen op de
kantorenmarkt zijn groot, verwacht wordt dat dit in de toekomst niet zal wijzigen.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT

1. Focus beleggers vooralsnog in regio’s van de G4, maar op termijn een
bredere oriëntatie verwacht.

2. Toenemende vraag naar kantoren op locaties met een multimodale
bereikbaarheid.

3. De gezonde werkomgeving: vraag naar duurzame, flexibele en gezonde
kantoren.
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PARAMETERS KANTORENMARKT
De verwachting op de korte termijn is een aanhoudende sterke vraag naar
kantorenvastgoed op de toplocaties in de grote steden. Die sterke vraag zal naar
verwachting resulteren in verdere schaarste en stijgende huurprijzen van kwalitatief
goed kantorenvastgoed. De aanhoudende vraag en stijgende huurprijzen zullen
resulteren in verder dalende topaanvangsrendementen en daarmee wordt een
grondwaardestijging verwacht. Als gevolg van mogelijk overvolle toplocaties is de
verwachting dat de dynamiek op de secundaire locaties in 2018 zal toenemen met
mogelijke huurstijgingen. Op langere termijn zullen enkel op de toplocaties en op
multifunctionele locaties huurstijgingen mogelijk zijn. Op de matige locaties zullen de
huurprijzen op de korte en langere termijn onder druk blijven staan.
KANTOREN – BANDBREEDTES PARAMETERS
GRONDWAARDE KANTOREN
Bedrijven – Top locatie
Bedrijven – Basis locatie
Bedrijven – Matige locatie

2018
MIN MAX

2019 - 2021
MIN
MAX

3%
1%
-2%

3%
1%
-1%

7%
3%
0%

2022 >

6%
3%
0%

2%
2%
2%

Tabel 5: Parameteradvies ontwikkeling grondwaarde kantoren

De kantorenmarkt in Amsterdam en Utrecht kent in toenemende mate schaarste en
krapte door de groeiende vraag, de toename van het opnamevolume, de
beperkte nieuwbouw en de onttrekkingen van leegstaand kantorenvastgoed ten
behoeve van transformatieprojecten. Het aantal vierkante meters kantoorruimte dat
medio 2017 is onttrokken bedraagt 206.000 m², dit is 39% minder dan een jaar
geleden. Voor een dynamische kantorenmarkt en het aantrekken van nieuwe
bedrijven is het noodzakelijk om de nieuwbouw van kantorenvastgoed, op de juiste
locatie, toe te staan. Hiermee kan het kantorenaanbod van een kwaliteitsimpuls
worden voorzien en wordt aangesloten bij de hedendaagse kwaliteitsvraag. Hoewel
het kantorenaanbod nog altijd substantieel is, sluit een groot deel van het aanbod
onvoldoende aan op de huidige vraag. Restrictief nieuwbouwbeleid, dat gefocust is
op de (regionale) kwantitatieve behoefte en in mindere mate op de kwalitatieve
behoefte, beperkt de realisatie van kantorenvastgoed vooralsnog.
De juiste locatie voor nieuw kantorenvastgoed betreft locaties met een multimodale
bereikbaarheid. In de markt groeit de vraag naar kantoren in dynamische en
multimodaal ontsloten gebieden (OV-knooppunten) met een breed pakket aan
voorzieningen. De locaties met ontwikkelpotentie betreffen centrumgebieden en
stationslocaties. Monofunctionele locaties langs snelwegen voldoen niet meer aan
de kwalitatieve eisen en kennen steeds minder vraag en hogere leegstandcijfers.
Goede bereikbaarheid per openbaar vervoer is op de gebruikersmarkt essentieel bij
de hedendaagse huisvestingskeuze.
Naast de vraag naar een multimodale bereikbaarheid van het kantoor, is de focus
gericht op de ‘gezonde’ werkomgeving. Duurzaamheid, gezonde werkplek- en
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kantoorconcepten en flexibiliteit zijn zoekcriteria die hoog op de agenda van
kantoorgebruikers staan. Het combineren van werken, wonen, winkelen en
recreëren vormt de kwalitatief gewenste hedendaagse kantooromgeving.

OV-KNOOPPUNTEN: Als invloed op een gezond leefklimaat
De provincie Noord-Holland streeft naar compacte en goed bereikbare steden met
daartussen genoeg groene ruimte. Het bouwen rondom Ov-knooppunten is daarbij
van groot belang. De stationsomgeving is een belangrijke schakel in de reis van
mensen op weg naar werk, voorzieningen of recreatie. De provincie speelt hierop in
met het programma Ov-knooppunten. Het doel is om knooppuntontwikkeling te
stimuleren. Met als doel om groen en voorzieningen dichtbij te hebben, snellere
routes naar stations te creëren, uitstoot te beperken en waardevolle
cultuurlandschappen te behouden. De provincie stelde in 2014 vast dat de vestiging
van nieuwe bedrijven vooral gerealiseerd moeten worden binnen 1.200 meter
rondom een treinstation.

WINKELMARKT
Op de winkelmarkt is door de economische groei en een groeiend
consumentenvertrouwen het sentiment herstellende. De detailhandelbestedingen in
fysieke winkels zijn in 2017 verder toegenomen. Een toename van het
ondernemersvertrouwen uit zich in het opnamevolume van winkelruimte in 2017 en
de expansie ambities van ondernemers. Structurele veranderingen, zoals online
winkelen, hebben de fysieke winkelmarkt in de afgelopen jaren flink opgeschud. De
vraag naar winkelruimte zal zich in de komende jaren concentreren op de sterkste
locaties en daarbuiten steeds verder afnemen. De populaire winkellocaties worden
populairder, de zwakke winkellocaties worden zwakker.

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN WINKELMARKT

1. Toenemende interesse van (internationale) retailers en beleggers in de beste
winkelsteden.

2. Regionale verschillen en polariserende huurniveaus als gevolg van de focus
op de beste winkellocaties.

3. De retailmarkt: consumentvolgend en gericht op de totaalbeleving.
PARAMETERS WINKELMARKT
De schaarste op toplocaties neemt verder toe door de aanhoudende vraag van
(internationale) retailers. Dalende BAR-percentages en stijgende huurwaardeontwikkelingen worden de komende jaren verwacht op deze locaties. Op de korte
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termijn wordt voor de grondwaarde een maximale waardestijging van 5,0%
verwacht. Op basislocaties wordt een stabiele ontwikkeling verwacht van maximaal
2% op de korte termijn. Op matige locaties zullen de BAR-percentages stijgen en zal
de waarde nog een daling vertonen. Op de lange termijn wordt op alle locaties
aangesloten bij het langjarige gemiddelde inflatieniveau van 2%.
WINKELS – BANDBREEDTES PARAMETERS
GRONDWAARDE WINKELS
Bedrijven – Top locatie
Bedrijven – Basis locatie
Bedrijven – Matige locatie

2018
MIN MAX

2019 - 2021
MIN
MAX

2%
0%
-2%

2%
0%
-2%

5%
2%
0%

2022 >

5%
2%
0%

2%
2%
2%

Tabel 6: Parameteradvies ontwikkeling grondwaarde kantoren

De groeiende vraag van internationale retailers in de grote steden is de
voornaamste drijfveer achter de dynamiek, het opnamevolume, het dalende
winkelaanbod en de dalende winkelleegstand (tot 7,0%) van afgelopen jaar. De
focus van de (internationale) retailers ligt vooralsnog op G4 steden. Het
vestigingsbeleid van retailers wordt daarbij sterk beïnvloed door het gewijzigde
koopgedrag van consumenten (verbeterde online bereikbaarheid, gewijzigde
consumentenvoorkeuren en toenemende reisbereidheid). De komende jaren wordt
verwacht dat die focus en vraag, door groeiende expansie-ambities en
ondernemersvertrouwen, zal worden uitgebreid tot de G15 steden.
Het beleggersvertrouwen en –volume in de retailmarkt is in het afgelopen jaar verder
toegenomen, maar blijft achter bij de andere deelmarkten. Een groeiende interesse
van beleggers die willen investeren in de winkelmarkt en actief op zoek gaan naar
winkelvastgoed ontwikkelt zich. In de G4-steden zal de focus, naar verwachting, op
zowel A- als B-locaties in het kernwinkelgebied gericht zijn. In de G15-steden zal die
beleggingsinteresse enkel gericht zijn op A-locaties in het kernwinkelgebied. Banken
en beleggers verwachten dat het positieve sentiment en het beleggingsvolume in
retailvastgoed de komende jaren zal groeien door het beschikbaar komen van
hoogwaardige beleggingen. Het juiste aanbod; kwalitatief goede beleggingen en
grote nieuwbouw-ontwikkelingen in de winkelsteden, is echter schaars.
Toenemende regionale verschillen en polariserende huurniveaus zijn het gevolg van
de toenemende gebruikers- en beleggingsfocus op de G4 en G15 steden. De focus
van (internationale) retailers op de grote winkelsteden en het niet streven naar
landelijke dekking, gaat ten kosten van winkelgebieden in kleinere steden (G16-47).
Hier zal zowel de vraag vanuit retailers naar winkelvastgoed als het aantal bezoekers
verder dalen, terwijl de verzorgingsgebieden van de dominante steden verder zullen
groeien. Dit alles heeft een groei van de structurele winkelleegstand en structurele
lage huurniveaus in de kleinere steden tot gevolg. De trend van polariserende
huurniveaus zal de komende jaren nog verder doorzetten. Acceptatie, flexibiliteit en
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het opstellen van beleid om de totale winkelvoorraad gefaseerd in te krimpen
(transformatie), is in deze steden benodigd om de aantrekkingskracht van de
centrumlocaties te behouden. De G15 steden zullen naar verwachting een sterke
regionale functie gaan vervullen, waarbij een zekere uitbreidingsbehoefte zal
ontstaan om nieuwe retailers goed te kunnen faciliteren.
Het adagium op de fysieke winkelmarkt is; “volg de consument”. Service, beleving,
innovatie en onderscheidend vermogen betreffen de aspecten die cruciaal zijn voor
succesvolle winkelgebieden. Daarbij laat de consument zich leiden door
schaalgrootte en aanbod van internationale retailers. De beleving in de winkel en
daarmee de kwaliteit van het vastgoed is daarbij van essentieel belang. Het online
winkelen heeft het doelmatig fysiek winkelen vervangen. Hedendaags is fysiek
winkelen een moment van vrijetijdsbesteding, waarbij horeca en leisure steeds
belangrijker worden in de winkelgebieden, net als de uitstraling van een locatie. Een
duidelijke meerwaarde van een winkelgebied wordt de komende jaren in
toenemende mate van belang voor de consument. Winkelgebieden moeten hierin
meebewegen om relevant te blijven en een duurzame toekomst tegemoet te gaan.
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KOSTEN.
In de grondexploitatie hebben we naast de verwachte (grond)opbrengsten
te maken met verwachte kosten. De belangrijkste kostenposten van de
grondexploitatie zijn verwervingskosten, plankosten & VTU en GWW-kosten. In
deze paragraaf komen deze kostensoorten en een prognose van de
parameters aan bod.
TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

1. Voor een gemiddelde locatie wordt een stijging van de verwervingskosten
verwacht van 1% tot 4% in 2018, maar verwervingskosten zijn zeer specifiek en
er zijn grote regionale verschillen.

2. De GWW-kosten stijgen omdat de prijzen van grondstoffen en materiaal
onder druk staan en er enkele grote infraprojecten van start gaan.

3. Stijgende plan- en VTU-kosten vanwege een toenemend personeelbestand
bij gemeenten, stijgende kosten van adviesbureaus en een nieuwe CAO voor
gemeenteambtenaren.
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PARAMETERS
In tabel 7 worden de parameters van de hierboven genoemde kostensoorten
gepresenteerd. Voor verwervingskosten wordt de gemiddelde opbrengstenstijging
van de verschillende functies weergegeven. De overige kosten stijgen, maar deze
stijging is gematigd en wijkt niet veel af van het langjarige inflatiegemiddelde.
KOSTEN – BANDBREEDTES PARAMETERS
KOSTEN
Verwerving – Top locatie
Verwerving – Basis locatie
Verwerving – Matige locatie
GWW kosten
Plankosten & VTU

2018
MIN
MAX

2019 - 2021
MIN
MAX

4%
1%
0%
1,5%
1,5%

3%
1%
0%
1,5%
1,5%

7%
4%
2%
3,5%
3,5%

6%
3%
2%
3%
3%

2022 >

2%
2%
2%
2%
2%

Tabel 7: Parameteradvies verwervingskosten, GWW kosten en plankosten en VTU

VERWERVINGSKOSTEN
Verwervingskosten kunnen op verschillende manieren worden benaderd.
Economisch gezien zijn ze mede afgeleid van de opbrengstenpotentie van de
nieuwe bestemming op de desbetreffende locatie. Daarmee volgen de

verwervingskosten vaak de marktontwikkelingen voor de functie waarvoor wordt
verworven. Los van deze meer theoretische benadering dient in de praktijk een
taxatie aan een raming van de verwervingskosten ten grondslag te liggen.
Verwervingskosten zijn dus zeer specifiek en situationeel van aard. Om toch een
richting aan te geven voor de indexering van de verwervingskosten kan de
gemiddelde opbrengstenstijging van de verschillende functies worden
aangehouden. Voor een gemiddelde locatie betekent dat een verwachte stijging
van de verwervingskosten van 1% tot 4%.

KOSTENONTWIKKELING GROND-, WEG-, EN WATERBOUW (GWW)
De grote vraag naar woningen en het versneld uitvoeren van woningbouwprojecten
zorgt ervoor dat de bouwsector als geheel groeit. De financiële crisis maakte dat er
de afgelopen jaren een concurrentieslag heeft plaatsgevonden tussen
bouwbedrijven, welke definitief een halt lijkt te zijn toegeroepen vanwege de
toenemende bouwproductie. ING verwacht dat de toename van het aantal
woningbouwprojecten zorgt voor een tekort aan geschikt personeel en uitvoerende
bouwbedrijven om de projecten te realiseren. Hierdoor stijgen de prijzen van
grondstoffen en materiaal en de verwachting is dat deze stijging de komende jaren
door zal zetten.
De aangetrokken woningbouw heeft ervoor gezorgd dat in 2016 ook in de GWWsector een prijsstijging is ingezet en deze is doorgezet in 2017. In verhouding tot de
andere branches blijven de ontwikkelingen binnen de GWW-sector wel achter en in
het derde kwartaal van 2017 zijn de prijzen zelfs licht gedaald. De prijs wordt sterk
beïnvloed door overheidsinvesteringen en loon- en materiaalkosten. Daarnaast
spelen markteffecten een rol, omdat aannemers rekenen met hogere opslagen voor
winst & risico én rekenen met hogere eenheidsprijzen. Dit komt omdat aannemers
selectief kunnen zijn met betrekking tot opdrachten en niet meer alle risico’s op zich
hoeven te nemen. Door een toename van overheidsinvesteringen, een
aanhoudend hoge olieprijs en enkele grote infraprojecten die van start gaan in 2018
is de verwachting dat de GWW-kosten zullen blijven stijgen. Dit zal een gematigde
stijging zijn en voor 2018 wordt een stijging verwacht van 1,5% tot 3,5%.
PLANKOSTEN & VTU
De plankosten bestaan voor een gemeente uit de kosten voor producten en
personele inzet. Dit kan zowel intern (eigen personeel) als extern (inhuur) worden
georganiseerd. Nu het economisch beter gaat en het aantal bouwprojecten
toeneemt, breidt het personeelbestand van gemeenten zich uit en neemt de vraag
naar personeel toe. Veel gemeenten staan voor een grote woningbouwopgave en
zullen weer in toenemende mate gebruik maken van externe adviseurs. Door de
toegenomen vraag en in bepaalde gevallen ontstane krapte, stijgen de tarieven
van adviesbureaus.
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Op 1 april 2017 is de regeling Plankosten Exploitatieplan in werking getreden. Door
middel van de bijbehorende plankostenscan wordt het voor gemeenten
eenvoudiger om te berekenen wat het maximaal te verhalen bedrag voor
plankosten is dat via een exploitatieplan verhaald kan worden. Daarnaast is in juni
2017 een nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren overeengekomen. Hierin is
vastgesteld dat vanaf januari 2018 de lonen met 1,5% zullen stijgen. In juli 2018 volgt
een aanvullende stijging van 0,25%. Voor de plankosten en VTU-kosten als geheel
geldt dat er een stijging van de kosten verwacht wordt van 1,5% tot 3,5% in 2018.
KOSTEN DUURZAAM BOUWEN: Investeringskosten leiden tot hogere waarden
kantoorpanden.
Door bestaande kantoorpanden die nog geen groen label hebben te
verduurzamen stijgen de marktwaarde en de huuropbrengsten. Hierdoor kunnen de
investeringen na vier jaar worden terugverdiend. Energiezuinige kantoren (met
energielabel A, B of C) zijn per m2
8,6% meer waard en leveren 9,9%
hogere huuropbrengsten op dan
kantoorpanden die niet energiezuinig zijn (in 2016). Dit blijkt uit
onderzoek van de Universiteit van
Maastricht in samenwerking met
ING
Real
Estate
Finance.
Gemiddelden laten zien dat
investeringskosten een terugverdientijd kennen van vier jaar
en een waardecreatie per
geïnvesteerde euro van 1,85
euro.
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RENTE EN INFLATIE.
PARAMETERS
Rente en inflatie – BANDBREEDTES PARAMETERS
RENTE EN INFLATIE
Kortlopende rente (12-mnd-Euribor)
Langlopende rente (10-jaar-EU-obligaties)
Inflaties

2018
MIN
MAX
-0,2%
1%
1,2%

0,2%
1,5%
1,6%

2019 - 2021
MIN
MAX
-0,2%
1%
1,2%

0,5%
1,8%
1,6%

2022 >

0,75%
2%
2%

Tabel 8: Parameteradvies Rente en inflatie

KORTLOPENDE RENTE
De 12-maands Euribor rente ligt sinds begin 2016 rond de 0%. De ECB houdt met haar
opkoopprogramma de rente laag zodat het voor banken voordelig is om geld te
lenen en hiermee de economie gestimuleerd wordt. Nu het economisch herstel in
de eurozone een feit is, halveert de ECB vanaf januari 2018 het opkoopprogramma
tot 30 miljard per maand tot minimaal eind september. De bank hanteert een open
einde en past het beleid ten aanzien van de rente aan indien nodig. Daarom is de
verwachting dat de kortlopende rentestand voorlopig onveranderd blijft en op de
middellange en lange termijn maar licht stijgt. Ook de Federal Reserve in de VS heeft
onlangs een verhoging van de rentestanden ingevoerd.

LANGLOPENDE RENTE

In lijn met de kortlopende rente zal ook de langlopende rente op termijn licht stijgen,
met name vanwege een minder actief opkoopbeleid van de ECB. De 10-jaarsrente
op Europese staatsobligaties schommelt rond de 1,1% en de 10-jaarsrente op
Nederlandse staatsobligaties staat op 0,5%. Beiden zullen licht stijgen op de lange
termijn, waardoor ook de langjarige hypotheekrente oploopt volgens ABN AMRO.
Daar komt bij dat er nieuwe regels komen voor banken met betrekking tot
kapitaalbuffers. Beleggers op financiële markten houden er rekening mee dat
banken in de toekomst grotere kapitaalbuffers moeten aanhouden voor de
hypotheken op hun balans, wat op langere termijn hogere kosten met zich
meebrengt.

INFLATIE
De inflatieontwikkeling wordt door het CBS bijgehouden door middel van de
consumentenprijsindex (CPI). De prijsontwikkelingen van consumentenproducten
laten een rustig en licht stijgend beeld zien. De verwachting is dat de CPI in 2017
ongeveer 1,4% stijgt en dat deze stijging door zal zetten in 2018 volgens het Centraal
Planbureau. Belangrijke factoren hierbij zijn hogere arbeidskosten en hogere
invoerprijzen. De raming voor de middellange termijn is onzekerder, maar zal naar
verwachting tussen de 1% en 2% liggen. Voor de lange termijn kan worden
uitgegaan van het langjarig inflatiegemiddelde van 2%.
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GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN EN BRONNEN.
De volgende bronnen zijn gebruikt ten behoeve van de onderbouwing van de
parameters.
Bronnen tekst:
- ABN-Amro: Korte rente nog steeds stabiel, lange rente lichte stijging (oktober 2017)
- ABN-Amro: Stand van de bouw, de bouw in economisch perspectief; de bouwsector
stoomt door. (oktober 2017)
- BDB (Bureau Documentatiewezen Bouw): bouwkostenindexen (2017)
- Binnenlands Bestuur: 3,25 procent loonsverhoging gemeenteambtenaren (juli 2017)
- Bouwkostenindex.nl: bouwkostenindexen (2017)
- Buck Consultants: Brabantse commerciële vastgoedmarkt ontwikkelt zich sterk (2017)
- BPD: middelgrote steden steeds meer in trek (2017)
- CBRE: Viewpoint: Impact regeerakkoord op de vastgoedmarkt (oktober 2017)
- CBRE: Viewpoint: The Hague Office Market (oktober 2017)
- CBRE: The Property Perspective: Brabant (september 2017)
- CBRE: The Property Perspective: Capital Markets (juni 2017)
- CBS Statline: diverse indexen, waaronder Bouwkosten input & outputindexen, afgegeven
bouwvergunningen, etc. (2017)
- Centraal Planbureau: Macro Economische Verkenning 2018 (september 2017)
- Cobouw: diverse artikelen (2017)
- Colliers: Rents map – Logistieke markt Q2 (2017)
- Colliers: Huurprijzen – Kantorenmarkt Q2 (2017)
- Colliers: Huurprijzen – Winkelmarkt Q2 (2017)
- Colliers: Sectorrapport Winkelmarkt (november 2017)
- Colliers: Sectorrapport Kantorenmarkt (november 2017)
- Colliers: Sectorrapport Bedrijfsruimte & Logistieke markt (november 2017)
- Colliers: Sectorrapport Winkelmarkt Voorjaarsrapportage(november 2017)
- Colliers: Sectorrapport Kantorenmarkt Voorjaarsrapportage (november 2017)
- Colliers: Sectorrapport Bedrijfsruimte & Logistieke markt Voorjaarsrapportage (november
2017)
- Cushman & Wakefield: Nederland Compleet – Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt (januari
2017)
- Cushman & Wakefield: Nederland Compleet – Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 2017
(juli 2017)
- Cushman & Wakefield: Industrial Market Snapshot Q2 2017 (juli 2017)
- Cushman & Wakefield: Winkelmarkt Snapshot Q2 2017 (juli 2017)
- Cushman & Wakefield: Couleur Internationale - Internationalisering van Retail (november
2017)
- Cushman & Wakefield: Urban Logistics – The ultimate Real Estate challenge (oktober 2017)
- Deloitte: Gemeentelijke grondposities gehalveerd, data analyse grondposities gemeenten,
(oktober 2017)
- Dynamis: Sprekende Cijfers - Marktscan Logistiek (2017)
- Dynamis: Sprekende Cijfers – Bedrijfsruimtemarkten (2017)
- Dynamis: Sprekende Cijfers – Kantorenmarkt medio (2017)
- Dynamis: Sprekende Cijfers – Winkelmarkten (2017)
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- EIB (Economisch Instituut voor de Bouw): Analyse plancapaciteit woningbouw in Noord
Holland (oktober 2017)
- European Central Bank: Monetary policy decisions (oktober 2017)
- Financieel Dagblad: diverse artikelen (2017)
- Gemeente Amsterdam: actieplan meer middeldure huur (2017)
- Industrial: Industrial and Logistics Real Estate – Dutch Market Report (2017)
- ING: Groei bouwproductie vertraagt (september 2017)
- JLL: Outlook Kantoren (2017)
- JLL: Outlook Logistiek (2017)
- JLL: Outlook Retail (2017)
- JLL: Zuidas Office Monitor (2017)
- JLL: JLL voorspelt huurgroei in alle sectoren (november 2011)
- JLL: Ranking Logistics 2017 - A view of the quality and development of logistic locations
(medio 2017)
- JLL: Ranking Retail 2017 - Insight in the quality of the Dutch high street retail market (medio
2017)
- JLL: De hectiek van (alweer) een recordjaar? (oktober 2017)
- Kadaster: Vastgoeddashboard, bouwkavels, index 2017 (2017)
- Metafoor RO: oa. database Metafoor Residex en database Kwartaalberichten
Grondexploitaties (2017)
- Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Regeling plankosten exploitatieplan (februari 2017)
- Nijbod: huurprijsbeleid voor de periode 1 juli tot en met 30 juni 2018 (2017)
- NVM: Bedrijfsruimtemarkt in 10 gemeenten 2017 (augustus 2017)
- NVM: Kantorenmarkt Randstad 2017 (augustus 2017)
- NVM: De nieuwbouwmarkt voor kantoren (mei 2017)
- NVM: Grote vraag naar logistiek vastgoed, maar ook meer speculatieve nieuwbouw
(september 2017)
- NVM: Analyse woningmarkt 3e kwartaal 2017 (oktober 2017)
- NVM: Substantiële behoefte aan nieuwe kantoren (juni 2017)
- PBL/CBS: Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016 – 2040 (2016)
- PBL: De stad: Magneet, roltrap en spons. Bevolkingsontwikkeling in stad en stadsgewest (Mei
2015)
- Platform31: Middeldure huur als smeerolie (2017)
- Rabobank: Vastgoedmarkt Q3 - Beleggingsvolume commercieel vastgoed blijft op hoog
niveau (2017)
- Rooilijn (Frank van Dam): De Grijze Groeikern (nr. 4. 2017)
- Savills: Logistic Market Update – Further yield compession drivin speculative developments
(maart 2017)
- Savills: Netherlands Markets Minutes - Movement in the Market (oktober 2017)
- Savills: City Special – The Hague – Turn of the tide (oktober 2017)
- Savills: Savills verwacht opnieuw een recordjaar voor Nederlands logistiek vastgoed (oktober
2017)
- Savills: Spotlight – Logistics property market Q4 (2017)
- Stec Groep (Esther Geuting): Reflectie op regeerakkoord, wooncongres Platform31 & OTB
(2017)
- Stec Groep (Bart Dopper en Esther Geuting): 5 bewijzen dat klein wonen structureel is op de
woningmarkt (juli 2017)
- Syntrus Achmea: Outlook 2018 – 2020 (2017)
- TIAS (Dick Brounen): Lagere verkoopprijs door ongunstig energielabel woning (maart 2017)
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- Vastgoedjournaal: Steeds meer speculatieve logistieke vastgoedontwikkelingen dankzij
lage rente (september 2017)
- Vastgoedjournaal: Nederlands beleggingsvastgoed droogt in hoog tempo op (oktober
2017)
- Vastgoedjournaal: Noord-Limburg meest aantrekkelijk voor logistieke vastgoedbeleggers en
gebruikers (oktober 2017)
- Vastgoedjournaal: Venlo meest gewilde logistieke locatie onder Europese logistieke
vastgoedgebruikers (oktober 2017)
- Vastgoedjournaal: Amsterdam als 'Brexit-profiteur' in top 10 Europese vastgoedsteden
(november 2017)
- Vastgoedmarkt: Forse groei in vraag naar stedelijk logistiek vastgoed (oktober 2017)
- Vastgoedmarkt: 'Hypotheekrente lijkt ook in 2018 historisch laag te blijven’ (oktober 2017)

Bronnen tekstvakken:
- Tekstvak 1. AM / Vastgoedjournaal: Betaalbaar wonen in de stad met friends (juli 2015)
- Tekstvak 2. BouwTotaal: Grote bouwers willen gasloos bouwen (september 2017)
- Tekstvak 3. Provincie Noord-Holland: OV-knooppunten (2016)
- Tekstvak 4. Energie vastgoed: Verduurzamen kantoorpanden leidt tot 9% waardestijging.
(april 2017)

Bronnen afbeeldingen:
- Afbeelding voorkant. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling
- Afbeelding tekstvak 1. Royal BAM Group (september 2016)
- Afbeelding tekstvak 2. BouwTotaal (september 2017)
- Afbeelding tekstvak 4. Eco Evolution: Green Architecture: Transforming the built environment
(2012)
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DISCLAIMER
Deze publicatie is een uitgave van Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling B.V. De in deze
publicatie gepresenteerde visie is gebaseerd op gegevens uit door ons betrouwbaar
geachte bronnen die worden genoemd in de verantwoording. Deze bronnen zijn zorgvuldig
in onze analyse verwerkt. Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling aanvaart echter geen enkele
aansprakelijkheid voor het geval dat de in deze publicatie neergelegde gegevens,
prognoses en analyses onjuistheden bevatten noch voor eventuele type fouten of
onvolledigheden. Het betreft verstrekte informatie die aan veranderingen onderhevig is, er
kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.
Uit deze publicatie mag worden geciteerd onder vermelding van de bron.

29

