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INLEIDING
In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met
betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Wij hebben de meest recente
kwartaalcijfers van een aantal toonaangevende instanties voor u gebundeld. Daarbij treft u
de Metafoor Residex: de graadmeter voor grondwaarde woningbouw in Nederland en de
regio‘Middenland’. Met de Metafoor Regio Residex brengen wij de grondwaardeontwikkeling in beeld. Onder ‘Middenland’ worden de gemeenten die enerzijds niet hoogstedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn beschouwd.
Dit kwartaalbericht geeft inzicht in de ontwikkeling van de belangrijkste macro-economische
kosten- en opbrengstenkengetallen met betrekking tot gebiedsontwikkeling in Nederland. De
opbouw van deze memo sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie. De
verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het rapport
opgenomen.
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SAMENVATTING

Metafoor - Samenvatting ontwikkeling. De prognose betreft een jaarprognose.

De Metafoor Residex, graadmeter voor de grondwaarde woningbouw is in het laatste
kwartaal gestegen met 12,62%. Zowel de bouwkosten als de woningprijzen zijn in het
afgelopen kwartaal hard gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is de index met 21,68%
gestegen.
De gemiddelde transactieprijs van een woningbouwkavel, bijgehouden door het Kadaster, is
in het afgelopen kwartaal met 7,99% gestegen. De prijs is ten opzichte van een jaar geleden
met 11,33% gestegen.
Het verschil tussen de Metafoor Residex en de index van het Kadaster is dat de eerst
genoemde index is gebaseerd op een residuele grondwaarde berekening en de
laatstgenoemde is gebaseerd op de feitelijk gerealiseerde transactieprijzen.
De NVM huizenprijs per m² voor bestaande woningen is het afgelopen kwartaal gestegen
met 3,83%. Op jaarbasis is sprake van een prijsstijging van 7,97%.
De woningbouwkosten stijgen gestaag als gevolg van schaarste van grondstoffen en
beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten. Inclusief het aanbestedingseffect is sprake
van een stijging van 2,85% dit kwartaal en een stijging van 6,70% op jaarbasis. Voor de kosten
in de GWW sector is sprake van een stijging van 0,31% sinds het vorige kwartaal.
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WONINGPRIJSONTWIKKELING
De woningmarkt staat al meerdere achtereenvolgende kwartalen onder druk. Door
te weinig nieuwbouw kan niet aan de groeiende vraag worden voldaan. Hierdoor
daalt het aantal transacties en slinkt het woningaanbod. De verkopers hebben de
voorhand op de woningmarkt en de woningprijsstijgingen continueren ook in het
tweede kwartaal van 2018. De behoefte aan nieuwbouw neemt toe, dit vraagt om
nieuwe maatregelen om het woningtekort tegen te gaan.
Woningmarkt
Ook in het tweede kwartaal van 2018 is de spanning op de woningmarkt groot. Door een te
beperkt woningaanbod continueert de prijsstijging. De behoefte aan nieuwbouwwoningen
neemt toe om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit kwartaal zijn op de totale markt ca.
55.000 (bestaande) woningen verkocht. De transactieprijs per m² is in het tweede kwartaal
van 2018 gestegen tot € 2.418,-. Ten opzichte van een jaar eerder is dit een stijging van 7,97%.
De gemiddelde verkooptijd daalde naar 45 dagen. Dit is 16 dagen minder dan vorig jaar. In
het tweede kwartaal van 2018 zijn ca. 10.500 nieuw-bouwwoningen verkocht. 70% van alle te
koop gezette nieuwbouwwoningen is zes maanden later verkocht. Ten opzichte met een jaar
eerder is de transactieprijs van een verkochte nieuwbouwwoning met 9,69% gestegen tot €
2.671 per vierkante meter.
Op de Nederlandse woningmarkt is een nieuwe trend gaande. Mensen kopen op dit
moment eerst een woning voordat zij hun huidige huis verkopen. Hiermee staat de
woningmarkt voor een nieuwe uitdaging: voorkomen dat de doorstroming stokt. Wanneer
het niet mogelijk is om een woning te vinden, blijven verhuisgeneigde huishoudens in hun
huidige woning. Aankoopmakelaars zijn in de huidige markt dan ook van steeds grotere
waarde. Mensen moeten momenteel snel schakelen, aangezien woningen zeer snel
verkocht worden. Een aankoopmakelaar kan hierbij helpen.
Meer woningen verkocht dan aangeboden
De marktliquiditeit van Calcasa geeft de verhouding weer tussen te koop staande woningen
en jaarlijks verkochte woningen. Hiermee geeft Calcasa de schaarste op de woningmarkt
weer. Hoe lager de marktliquiditeit, hoe groter de schaarste op de woningmarkt. In het
tweede kwartaal van 2018 heeft de marktliquiditeit een factor van 0,4. Vorig jaar was deze
verhouding nog 0,6.
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Nieuwbouwwoningen uit het middensegment steeds zeldzamer.
Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat zowel steeds meer kleine als grote woningen
gebouwd worden. In vergelijking met 2013 is de realisatie van kleine huizen met 37%
gestegen. Het gaat hierbij om woningen kleiner dan 50 vierkante meter. De realisatie van
grote woningen is met maar liefst 123% gestegen. Hierbij gaat het om woningen tussen de
150 en 200 vierkante meter.
Door deze ontwikkelingen worden woningen in het
middensegment steeds schaarser. Ten opzichte van 2013 zijn 39% minder woningen tussen de
75 en 100 vierkante meter gebouwd.
Huizenprijzen stijgen harder
De woningprijzen in Nederland stijgen harder dan waar eerst rekening mee was gehouden.
De banken stellen dan ook de prognoses voor 2018 naar boven bij. Eerder dit jaar ging de
Rabobank uit van een prijsstijging van 8 procent. Deze prognose is bijgesteld naar een stijging
van 8,7 procent. Een belangrijke trend hierbij is dat kopers steeds vaker overbieden.
Aandeel 60-plussers op de woningmarkt groeit
Tot 2025 groeit het aantal 65-plussers met 555.000. Deze snel groeiende groep gaat een
steeds grotere rol spelen op de woningmarkt. De verwachting van de NVM is dat in de
toekomst steeds meer woningen van 60-plussers te koop worden gezet. In het tweede
kwartaal van 2018 wordt 40% van de te koop staande woningen aangeboden door 60-plus
huishoudens. Dit zijn vaak woningen gelegen buiten de stad en uit de bouwperiode 19711980. Het gaat hierbij om grote woningen met hogere vraagprijzen. Ongeveer 35% van de
woningen heeft een prijs van €500.000 of meer.
Nationale woonagenda 2018-2021
In de Nationale Woonagenda probeert de regering gezamenlijk met bij de bouw betrokken
partijen het woningtekort tegen te gaan. De nadruk ligt op het terugdringen van het
woningtekort en het behouden van de kwaliteit van woningen en woonomgeving. Hierbij
worden oplossingsrichtingen benoemd zoals het inzetten op versnelling, vergroting van de
bouwproductie, betaalbaar houden van woningen en beter benutten van de bestaande
voorraad.
Gewogen gemiddelde woningprijs per m2
De volgende grafiek toont het verloop van de gemiddelde woningprijs van een bestaande
woning per vierkante meter woonoppervlak vanaf 2008. Hierin is zowel de prijsdaling in de
periode 2011 tot 2013 goed te zien alsmede het prijsherstel sinds 2013. Ook in het tweede
kwartaal van 2018 is de prijs toegenomen.
De gewogen gemiddelde woningprijs van een bestaande woning per vierkante meter
woonoppervlak bedraagt €2.418,-. Voorgaande kwartaal was dit nog €2.331,-. Het
gemiddelde is berekend over alle regio’s binnen Nederland. Hierbij bestaan grote regionale
verschillen. In een aantal regio’s zijn de woningprijzen nog onder het prijsniveau van voor de
crisis.

NVM – Verloop gewogen gemiddelde woningprijs per m2 woonoppervlak.
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BOUWKOSTENONTWIKKELING
De stijging van de bouwkosten zet voorlopig in razend tempo door. Kenniscentrum
BDB verwacht dat de prijzen de komende jaren zeker blijven stijgen met een piek
rond 2020 en met een kantelpunt van hoog- naar een laagconjunctuur in 2022.
Van een markt met overcapaciteit en duikgedrag naar een overspannen markt met
kieskeurige bouwers die steeds meer kunnen vragen. Dit is alweer een tijdje aan de hand.
Projecten met te hoge risico’s zullen als eerste terzijde worden geschoven. Bouwers kunnen
weer kiezen en gaan logischerwijs voor projecten met een relatief hoge marge en een
gunstig risicoprofiel.
Aanbestedingen zullen in deze situatie vaker mislukken. Niemand wil namelijk teveel betalen.
Opdrachtgevers pogen te voorkomen dat er gepraat moet worden over extra budgetten,
versoberingen en optimalisaties. Het is van belang om in de eerste fase zorg te dragen voor
een goed onderbouwd en toekomstvast budget en voorafgaand aan de
aanbestedingsfase de aanbestedingsrisico’s in kaart te brengen. Een goede voorbereiding
en een goed contract voor beide partijen zijn belangrijke ingrediënten voor een gewenste
prijsvorming.
Bouwkostenindex
In het tweede kwartaal van 2018 zijn de bouwkosten van nieuwbouwwoningen gestegen
met 1,45%. De stijging op jaarbasis is 5,91%.

Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl / IGG

Aanbestedingsindex
De aanbestedingsindex maakt niet structurele (markt)effecten inzichtelijk. Dit gebeurt op
basis van nacalculatie. De markteffecten bestaan voor het grootste gedeelte uit kortingen
en/of opslagen die aannemende partijen geven om in moeilijke tijden opdrachten te
genereren en in goede tijden te profiteren van een krappe markt. Wanneer aannemers over
een langere periode hogere of lagere prijzen rekenen, dan is dat een indicatie van een
structurele wijziging van de prijzen en dat is dan géén markteffect meer.
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De aanbestedingsindex - die de bouwkostenontwikkeling inclusief markteffecten laat zien - is
in het laatste kwartaal gestegen met 2,85%. Het afgelopen jaar is sprake geweest van een
stijging van 6,70%.

Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl / IGG

Wanneer we de ontwikkeling van de woningbouwkosten beschouwen vanaf 2008 dan zien
we dat de prijzen voor arbeid en materiaal gedurende de crisisjaren zijn gedaald. Dit is een
gevolg van dalende grondstofprijzen en flexibeler wordende arbeid. Daarnaast hebben
nieuwe, goedkopere bouwvormen - bijvoorbeeld het modulair bouwen en conceptueel
bouwen - geleid tot lagere bouwkosten. De laatste drie jaar stijgen de bouwkosten weer als
gevolg van een aantrekkende markt. Buiten de marktwerking om heeft de aanscherping van
de EPC-norm de bouwkosten fors doen stijgen in 2011 en 2015.
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GRONDPRIJSONTWIKKELING
Gemeenten hebben in 2017 een recordwinst van € 1 miljard geboekt met de
verkoop van grond, zo blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen door de TU Delft.
Alleen in 2006 werd een vergelijkbare winst gerealiseerd bij de grondexploitaties in
Nederland. Er is veel meer grond verkocht dan dat er werd aangekocht. Het
leeuwendeel van het positieve resultaat komt op het conto van woningbouwgrond.
De winsten werden met name geboekt bij gemeenten in de provincies Noord
Holland, Zuid-Holland, Noord Brabant, Gelderland en Overijssel.
Trends
In 2017 werd er veel meer grond verkocht dan aangekocht. In 2006, het vorige recordjaar,
werd er nog meer grond verkocht, maar maakte men ook veel meer kosten, waaronder
grondaankopen. Op het vlak van grondaankopen is men terughoudender geworden. Of dat
zo blijft valt te bezien; er ontstaat namelijk bij veel gemeenten weer financiële ruimte en
politieke wil om te investeren. Ondanks de recordwinst realiseert nog altijd één op de drie
gemeenten een negatief ontwikkelresultaat.
Uit onderzoek van het Kadaster blijkt dat er relatief veel grond voor grondgebonden
woningen verkocht wordt in vergelijking met grond voor appartementen. Na de crisis hebben
veel gemeenten plannen met appartementencomplexen geschrapt ten faveure van
eengezinswoningen. Daarnaast blijkt dat er relatief weinig middelgrote woningen (75 tot 100
m²) worden gebouwd, terwijl veel gemeenten dit als speerpunt hebben opgenomen in hun
collegeprogramma.
Metafoor Residex: Graadmeter voor Grondwaarde Woningbouw
Op basis van cijfers van de NVM en Bouwkostenkompas.nl berekent Metafoor elk kwartaal
de Metafoor Residex en de Metafoor Regio Residex. Beide indices laten het verloop zien van
de waarde van woningbouwgrond wanneer op basis van kengetallen residueel gerekend
wordt. De indexcijfers van de Metafoor Residex worden berekend op basis van gewogen
gemiddelde kengetallen voor Nederland als totaal; De indexcijfers van de Metafoor Regio
Residex worden berekend op basis van een viertal woningmarktregio’s in het‘Middenland’
van Nederland.
Zowel de woningprijzen als de bouwkosten zijn het afgelopen kwartaal hard gestegen. De
woningprijzen stegen echter nog sterker dan de bouwkosten en dat leidt tot een stijgende
Residex in dit kwartaal. Per 1 juli 2018 bedraagt het indexcijfer van de Metafoor Residex:
145,54; een stijging van 12,62% ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis is sprake
van een indexstijging van 21,68% .
De gemiddelde prijs van een bouwkavel bijgehouden door het Kadaster is het afgelopen
kwartaal gestegen met 7,99%. Op jaarbasis is de prijs gestegen met 11,33%. Deze stijging is
lager dan de stijging van de Residex op jaarbasis. Dit laat het verschil zien tussen de
theoretische residuele grondwaarde berekening (Residex) en de feitelijke transactieprijzen
van woningbouwkavels. In de praktijk worden de hogere verkoopprijzen van woningen nog
niet (geheel) doorbelast in de grondprijs. Vaak liggen hier politieke redenen aan ten
grondslag. Let wel: het betreffen gemiddelden. De verschillen tussen regio’s kunnen erg groot
zijn.
Per 1 juli 2018 bedraagt het indexcijfer van de Metafoor Regio Residex: 122,67; een stijging
van 2,61% ten opzichte van het vorige kwartaal. Op jaarbasis is deze gestegen met 22,30%.
De Regio Grondwaarde per m² van een rijwoning komt dit kwartaal uit op een waarde van
€434,- (exclusief btw).
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Om de grondprijs in perspectief te plaatsen is de historie van de indexreeks geconstrueerd op
basis van kwartaalcijfers uit het recente verleden. In de onderstaande grafieken is het
historische verloop van de Metafoor Residex te zien en ter vergelijk de index van de grond
transactiewaarde van het Kadaster. De grafiek links toont de ontwikkeling over een langere
periode en de grafiek rechts toont de korte termijneffecten.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling: Metafoor Residex
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KOSTENONTWIKKELING GROND-, WEG EN
WATERBOUW
De productie van GWW bevindt zich reeds boven het niveau van het hoogtepunt
van eind 2009. Dit als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt en deels
door het naar voren halen van grote infraprojecten in het kader van de Crisis- en
Herstelwet.
Bouwkostenindex GWW
De ontwikkeling van het BDB-indexcijfer voor GWW-werkzaamheden laat een stijging zien
van circa 0,31% ten opzichte van het eerste kwartaal. De jaarmutatie bedraagt circa 1,21%.
In tegenstelling tot de bouwkostenstijging in de woningbouw blijft de structurele kostenstijging
in de GWW (nog) achter.
Markteffecten
Aannemers zijn selectief met het aannemen van opdrachten en trekken niet meer alle
bouwrisico’s naar zich toe. Met name risico’s waar bouwers géén grip op hebben, zoals
prijsrisico’s en risico’s op slechte grondcondities, komen bij de opdrachtgever te liggen.
De mogelijkheid van het realiseren van infraprojecten onder de begrote aanneemsom is
voorbij. Net als bij woningbouw is steeds vaker sprake van nadelige aanbestedingseffecten.
De marktindicator - de index van BDB die de markteffecten inzichtelijk maakt - laat een
bouwkostenstijging inclusief markteffect van circa 7,0% zien over het afgelopen jaar.

Metafoor, data is afkomstig van BDB
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ONTWIKKELING INFLATIE
De inflatieontwikkeling wordt door het CBS bijgehouden door middel van de
consumentenprijs-index, reeks CPI ‘alle huishoudens’. De Consumentenprijsindex
is ten opzichte van het vorige kwartaal gestegen met 0,61%. De mutatie ten opzichte
van vorig jaar betreft 1,71%.
Deze stijging van de inflatie zal in lijn met het economische herstel en een lichte stijging van
de olieprijzen nog verder toenemen de komende tijd. Ten opzichte van een jaar geleden zijn
prijzen met 1,71% gestegen. Daarmee ligt de inflatie onder het gewenste gemiddelde
inflatieniveau van 2,0% van de ECB. In de rest van de Eurozone stijgt de inflatie gemiddeld
sterker dan in Nederland.
Het Centraal Plan Bureau (CPB) verwacht een geleidelijk herstel van de inflatie, maar zal
blijven onder het langjarig gemiddelde van 2%.

Metafoor, CPI-index. Data is afkomstig van CBS
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ONTWIKKELING RENTE
Kortlopende rente
De 12-maands Euribor - de rente die de banken onderling hanteren - ligt in het tweede
kwartaal van 2018 op een niveau van -0,188% (DNB & ECB, 2017). De rente is zo laag door het
opkoopbeleid van de ECB (kwantitatieve verruiming) ten behoeve van het aanjagen van
economische groei. Deze kwantitatieve verruiming loopt, zij het in beperktere mate, in ieder
geval door tot en met het 3de kwartaal van 2018. De Raad van bestuur van de ECB heeft de
herfinancieringsrente sinds maart 2016 op 0,00% bepaald om de aanhoudende lage inflatie
in het Eurogebied van een impuls te voorzien. De ECB is vooralsnog niet voornemens om de
rente te verhogen.

Metafoor, data is afkomstig van DNB, ECB & Homefinance

Langjarige rente
Het rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties is dit kwartaal licht gestegen naar een
niveau van 1,22%. De hypotheekrente is eveneens licht gestegen naar een niveau van 2,39%
voor een hypotheek met een rentevaste periode van 5 tot 10 jaar.

Metafoor, data is afkomstig van DNB & ECB
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Of de rente nu laag blijft, langzaam stijgt of juist te snel stijgt, het gaat sowieso problemen
opleveren, volgens het Centraal Planbureau. De rente staat op een historisch laag niveau en
zal naar verwachting de komende jaren langzaam stijgen.
Als de rente langdurig laag blijft, geldt dat ook voor de dekkingsgraden van pensioenen en
de winsten van verzekeraars. Bovendien wordt het financiële systeem als geheel
kwetsbaarder door hogere schulden en risicovollere beleggingen. Daarnaast kunnen
centrale banken de economie niet stimuleren met het nog verder verlagen van de rente.
Als de rente harder stijgt dan de economische groei, dan zorgt dat ook voor risico’s voor de
financiële markten. Het zal voor onrust en dalende aandelenkoersen zorgen. In Nederland
heeft het mogelijk een dip op de huizenmarkt tot gevolg, want ook de hypotheekrente zal
stijgen. Het hebben van schulden wordt daarnaast ook duurder aangezien men meer rente
moet betalen. Dit geldt voor zowel overheden, bedrijven en huishoudens.
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VERANTWOORDING
Opbrengsten
 Woningprijsontwikkeling: analyse woningmarkt van de bestaande koopwoningen en
nieuwbouwwoningen (NVM).
 Kavelprijsontwikkeling: analyse prijsontwikkeling kavels op basis van transacties
(Kadaster).
 The WOX Quarterly Q2 2018 – (Calcasa)
 Bouwkostenindex: gewogen gemiddelde aanneemsom per m2 bvo. op basis van
gegevens van IGG.
 Aanbestedingsindex bouwkosten: correctie op aanneemsom per m² bvo. op basis
van gegevens van IGG.
 Bijkomende kosten: percentage van de aanneemsom op basis van gegevens van
IGG.
 Artikel: Gemeenten boeken miljard winst op verkoop grond (Binnenlands bestuur, 1408-2018)
 Financiële gegevens bouwgrondexploitatie gemeente jaarcijfers 2017 en cijfers tot en
met het 2e kwartaal 2018 (TU Delft, 2018)
 Artikel: Waarom we steeds minder middelgrote woningen bouwen (Cobouw, 22-052018)
 Metafoor Residex: indexcijfer en de graadmeter voor de grondwaarde woningbouw.
De Metafoor Residex volgt – als residu – uit de ontwikkeling van woningprijzen en
bouwkosten. Als percentage voor de bijkomende kosten wordt 24,3% gehanteerd. Bij
de berekening van de Residex houden we rekening met het gewogen gemiddelde
van woningcategorieën op basis van transactiecijfers van het betreffende kwartaal.
Het markteffect van de bouwkosten nemen we mee door te rekenen met de
aanbestedingsindex van Bouwkostenkompas.nl. Basisjaar van de Metafoor Residex is
1 januari 2013. Een belangrijke kanttekening bij de vergelijking van de Residex met
grondprijzen bij gemeenten is het mogelijke verschil in de grondquote (grondprijs excl.
BTW / VON-prijs excl. BTW), waardoor procentuele mutaties van de Residex niet
zonder meer één op één overgenomen kunnen worden.
 Metafoor Regio Residex ‘Middenland’: indexcijfer en de graadmeter voor de
grondwaarde woningbouw in de ‘regio’. De Metafoor Regio Residex volgt – als residu
– uit de ontwikkeling van woningprijzen en bouwkosten. Als percentage voor de
bijkomende kosten wordt 24,3% gehanteerd. Bij de berekening van de Residex
houden we rekening met het gewogen gemiddelde van woningcategorieën in een
viertal NVM-regio’s op basis van transactiecijfers van het betreffende kwartaal. De
vier NVM-regio’s betreffen: Dordrecht eo., Culemborg/Dodewaard e.o., Ede e.o. En
Zwolle e.o. Het markteffect van de bouwkosten nemen we mee door te rekenen met
de aanbestedingsindex van Bouwkostenkompas.nl. Basisjaar van de Metafoor Regio
Residex is 1 april 2017.
 Metafoor Regio Residex ‘Middenland’ per m² (excl. btw): betreft de gewogen
gemiddelde grondwaarde per m² excl. btw van een kavel ten behoeve van een
rijwoning in de hierboven benoemde regio ‘Middenland’ en op basis van de dezelfde
berekening.
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Kosten
 Civieltechnische kostenindex: grond-, weg- en waterbouwindex van het BDB.
 Duiding door o.a. het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en Rabobank Kennis en
Onderzoek
 Inflatie alle huishoudens: CPI van het CBS
 Inflatieverwachting: Middellange termijnverkenning 2018-2021, Centraal Planbureau
(CPB).
 Cijfers en trends (bouw), 2018: Rabobank
 Artikel: Bouwkosten schieten omhoog: ‘prijzen stijgen weer met minimaal 7,5%’
(Cobouw, 13-04-2018)
Rente
 Herfinancieringsrente: sturingsrente van de Europese Centrale Bank (ECB).
 Euribor: 12-maands Euribor van de ECB.
 Langlopende rente: gemiddelde 5- t/m 10-jaars hypotheekrente van De
Nederlandsche Bank (DNB).
 Langlopende rente: rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties van de ECB.

BEGRIPPEN
Transactieprijs: de prijs van een verkochte woning.
Transactieprijs per m²: De vierkante meterprijs geeft een correctie voor de grootte van de
woning. Hoewel voor de consument en de pers minder interessant, geeft het cijfer in principe
het meest accurate beeld van de ontwikkeling in de woningmarkt.
Gewogen gemiddelde transactieprijs per m²: transactieprijs per m² bepaald op basis van
verschillende woningtypen en hun aandeel in het totaal aantal verkochte woningen.
Bouwkosten: gewogen gemiddelde aanneemsom per m2 bvo.
Stichtingskosten: bouwkosten inclusief bijkomende kosten.
Kalenderjaar: rekenperiode van 1 januari tot en met 31 december.
Kalenderjaarmutatie: verandering tussen 1 januari en 31 december.
Kwartaalmutatie: verandering tussen de eerste dag van een kwartaal en de laatste dag van
het kwartaal.
Jaarmutatieprognose: verwachte verandering in vier kwartalen
Kalenderjaarmutatieprognose: verwachte verandering tussen 1 januari en 31 december
Jaargemiddeldepercentage: het gemiddelde van gepresenteerde mutaties in één jaar.
Gemiddelde over de laatste vier kwartalen: het gemiddelde van gepresenteerde
kwartaalmutaties (4 cijfers) in één jaar.
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Copyright:
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 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 bron.

