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INLEIDING

SAMENVATTING

In het kwartaalbericht grondexploitaties presenteren wij de belangrijkste kwartaalcijfers met
betrekking tot gebiedsontwikkeling en grondexploitaties. Het kwartaalbericht geeft inzicht in
de ontwikkeling van de belangrijkste macroeconomische kengetallen met betrekking tot
gebiedsontwikkeling in Nederland. De opbouw
van het kwartaalbericht sluit aan bij de opbouw van een standaard grondexploitatie.

De Metafoor Residex is in het laatste kwartaal
gestegen met 17,5%. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond is toegenomen. De stijging is ontstaan doordat de
woningprijzen sterker zijn toegenomen dan de
bouwkosten. Op jaarbasis bedraagt de stijging
van de Residex 23,0%.

Daarnaast treft u de Metafoor Residex: de
graadmeter voor grondwaardeontwikkeling
voor woningbouw in Nederland en ‘Middenland’. Onder het Middenland worden de gemeenten beschouwd die enerzijds niet hoogstedelijk en anderzijds niet agrarisch zijn.
Naast de Metafoor Residex komt de index van
het Kadaster aan bod. Beide indexen geven
de ontwikkeling van de grondwaarde voor
woningbouw weer. Het verschil is dat de Metafoor Residex gebaseerd is op een residuele
grondwaarde berekening. De index van het
Kadaster is gebaseerd op feitelijk gerealiseerde
transactieprijzen.
De verantwoording van de cijfers en een begrippenlijst zijn aan het eind van het kwartaalbericht opgenomen.

De werkelijke transacties van woningbouwkavels, bijgehouden door het Kadaster, tonen een
lichte daling aan van de gemiddelde grondprijs
prijs per m² in het afgelopen kwartaal en jaar.
De oorzaak hiervan is dat gemeenten de
grondprijzen maar beperkt verhogen en regelmatig gronden voor een lagere prijs verkopen
om betaalbare en duurzame woningbouw te
stimuleren.
De woningmarkt koelt enigszins af. Het aantal
transacties neemt toe en de prijzen van de
woningen stijgen minder hard. De NVM huizenprijs per m² voor bestaande woningen is het
afgelopen kwartaal met 2,6% gestegen. Op
jaarbasis is sprake van een prijsstijging van 7%.
Dit is een landelijk gemiddelde, er bestaan
grote regionale verschillen. Een opvallende
trend is dat de prijzen voor nieuwbouwwoningen juist harder stijgen.
Ook het afgelopen kwartaal zijn de woningbouwkosten weer gestegen. Voornamelijk de
kosten voor appartementen nemen sterk toe.
Dit als gevolg van schaarste aan grondstoffen,
beperkte beschikbaarheid van arbeidskrachten en (verplichte) duurzaamheidsmaatregelen.
Inclusief het aanbestedingseffect was dit kwartaal sprake van een stijging van 0,4% en een
stijging van 4,8% op jaarbasis. Ook de kosten in
de GWW-sector blijven stijgen. In vergelijking
met vorig jaar liggen de kosten 2,5% hoger.

Metafoor - Samenvatting ontwikkeling. De prognose betreft jaarprognoses afkomstig uit de Outlook Grondexploitaties 2019 van Metafoor

WONINGPRIJSONTWIKKELING
De woningmarkt koelt verder af. Dit blijkt
uit de afnemende prijsstijging van bestaande woningen en een toename van
het aantal transacties. De prijsstijging van
nieuwbouwwoningen neemt echter wel
hard toe.
Ontwikkeling woningmarkt
De gemiddelde verkoopprijs van bestaande
woningen is ten opzichte van een jaar eerder
met 7,4% gestegen. De gemiddelde transactieprijs bedroeg in het tweede kwartaal van
2019 € 308.000,- (NVM, 2019). Appartementen
kennen de sterkste prijsstijging met 10,5%. De
gemiddelde verkooptijd van koopwoningen
bedroeg in het tweede kwartaal van 2019 38
dagen (NVM, 2019). Ten opzichte van vorig
kwartaal is de verkooptijd 9 dagen korter.
Gewogen gemiddelde woningprijs per m²
Na de kleine daling in het eerste kwartaal van
2019 toont het tweede kwartaal weer een
stijging
van
de
gewogen
gemiddelde
woningprijs per m² van 2,6% (NVM, 2019). De
gemiddelde woningprijs is opgelopen tot €
2.592,- per m². Dit is een stijging ten opzichte
van een jaar eerder waarin de gewogen
gemiddelde woningprijs € 2.422,- per m²
bedroeg.

NVM – Verloop gewogen gemiddelde woningprijs
per m² woonoppervlak

Stijging prijzen nieuwbouw
De
woningprijzen
per
m²
van
nieuwbouwwoningen
zijn
het
afgelopen
kwartaal met 7,3% gestegen. De jaarmutatie
van de prijzen per m² bedraagt 12,0% (NVM,
2019). In het tweede kwartaal van 2019
bedraagt de gemiddelde verkoopprijs van
nieuwbouwwoningen € 387.000,-, een forse
stijging ten opzichte van € 339.000,- een jaar
eerder. In het tweede kwartaal van 2019
bedraagt het verschil tussen de gemiddelde
verkoopprijs
van
bestaande
en
nieuwbouwwoningen bijna € 80.000,-.

De onderstaande grafiek toont de ontwikkeling
van de woningprijzen per vierkante meter. De
gemiddelde
woningprijs
per
m²
van
nieuwbouwwoningen bedraagt in het tweede
kwartaal € 3.078,-. Het verschil per vierkante
meter tussen nieuwbouw en bestaande
woningen bedraagt € 486,-.
Hoewel het aanbod is toegenomen, is het
aantal verkochte nieuwbouwwoningen met
6,1% gedaald vergeleken met vorig jaar (NVM,
2019). Door de stijging van woningprijzen stellen
kopers hun aankopen uit. Een mogelijk gevolg
is dat het vereiste voorverkooppercentage voor
nieuwbouwprojecten, meestal 70%, moeilijker
wordt behaald, waardoor ontwikkelingen
worden uitgesteld.

NVM – Verloop gewogen gemiddelde woningprijzen
bestaand- en nieuwbouwwoningen

Stimuleren woningaanbod
Het kabinet pakt de woningbouwopgave aan
met de ‘Nationale Woonagenda’, waarin een
ontwikkeling van 75.000 woningen per jaar
wordt beoogd tot en met 2021. Aandachtpunten hierin liggen op het versnellen en vergroten
van het aanbod, de betaalbaarheid en het
beter benutten van bestaand aanbod. Uit het
WoonOnderzoek Nederland 2018 blijkt echter
dat de woningvoorraad tussen 2012 en 2017
met 427.000 wooneenheden is toegenomen,
gemiddeld 61.000 per jaar (Rijksoverheid, 2019).
De ambitie om 75.000 woningen te realiseren
lijkt niet te lukken. Dit hangt samen met het
aantal verstrekte bouwvergunningen, welke
achterblijven ten opzichte van de 75.000 (CBS,
2019). Tevens zal naar verwachting de PASuitspraak gevolgen hebben op de nieuwbouwontwikkelingen.
Consumentenvertrouwen net neutraal
Uit de ‘Eigen Huis Marktindicator’ van Vereniging Eigen Huis (VEH, 2019) blijkt dat het consumentenvertrouwen neutraal is. Consumenten
verwachten dat de koopprijzen van woningen
verder zullen stijgen en vinden het tweede
kwartaal een ongunstig moment om een woning te kopen. Het afnemend vertrouwen in de

6
woningmarkt duidt op afnemende economische groei. In de DNB-conjunctuurindicator
komt de voorlopende indicator (tot en met juli)
onder de neutrale waarde (DNB, 2019). Dit
betekent dat ook door deze indicator een verdere afvlakking van de economische groei
wordt voorspeld.

NVM – Ontwikkeling consumentenvertrouwen
woningmarkt

BOUWKOSTENONTWIKKELING
Het afgelopen kwartaal zijn de bouwkosten wederom gestegen. De bouwmarkt
blijft turbulent en de hoge kosten zorgen
nog steeds voor problemen bij aanbestedingen.

Nieuwbouw duurder
Zoals in het vorige hoofdstuk is besproken
stijgen de prijzen van nieuwbouwwoningen
sterk. Volgens de NVM (2019) ontstaat deze
stijging door een combinatie van hoge grond-,
personeel- en bouwkosten in combinatie met
meerdere ambitieuze beleidsmaatregelen zoals
duurzaamheid en lokale regels. Het huidige
beleid van de overheid werkt prijsopdrijvend,
wat een negatief effect heeft op het aantal
transacties. Ruwweg kost het bouwen van een
energieneutrale woning (EPC = 0) 10% meer
dan het bouwen van een woning met EPC 0,4
(Bouwkennis, 2019). Daarnaast worden andere
type woningen gebouwd met hogere
bouwkosten en wordt steeds vaker gebouwd
op meer complexe locaties in stedelijke
gebieden, wat in hogere ontwikkelkosten
resulteert.
Aanbestedingsindex
De aanbestedingsindex maakt niet-structurele
(markt)effecten inzichtelijk. De aanbestedingsindex is met 0,4% gestegen t.o.v. vorig kwartaal.
De jaarmutatie bedraagt 4,8%. Dit houdt in dat
de aanbestedingskosten hoger uitkomen dan
vooraf is geschat. Een verklaring hiervoor is de
krapte op de markt.

Ontwikkeling bouwkosten
Het afgelopen jaar kende een stijging van de
bouwkosten van circa 6,5%. De kosten voor de
bouw van appartementen zijn het sterkst
toegenomen, met 7,9%. Deze cijfers betreffen
gemiddelden voor heel Nederland, per locatie
kunnen grote verschillen bestaan (Bouwkostenindex, 2019).
Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl

Stijging arbeidsproductiviteit bouw
De bouwkosten in Nederland stijgen relatief
minder hard dan in veel andere landen. De
oorzaak hiervan is onder andere de hoge
productiviteitsgroei
in
de
Nederlandse
bouwsector. De vraag in Nederland is zo hoog
dat personeel efficient kan worden ingezet en
geld beschikbaar is voor investeringen in
nieuwe efficiente bouwmethoden. In de EU-12
stegen de prijzen in de bouw bijna dubbel zo
hard als in Nederland (ING, 2019).
Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl
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GRONDPRIJSONTWIKKELING
De gemiddelde prijs van een bouwkavel
bereikte in het eerste kwartaal van 2019
de hoogste piek sinds 10 jaar. Dit kwartaal
zijn de prijzen weer licht gedaald.
Dit laten de meest recente cijfers van het Kadaster zien. De prijzen van de bouwkavels kennen weinig schommelingen in het afgelopen
jaar. Aan het eind van het tweede kwartaal
van 2019 bedroeg de gemiddelde prijs per m²
€463,- voor bouwkavels(Kadaster, 2019).
Metafoor Residex: Graadmeter voor de grondwaarde van woningbouw
Op basis van cijfers van de NVM en Bouwkostenkompas berekent Metafoor elk kwartaal de
Metafoor Residex en de Metafoor Regio Residex. Beide indices laten het verloop zien van
de waarde van woningbouwgrond op basis
van een residuele berekening. Een uitleg van
beide indices is opgenomen aan het eind van
dit rapport in de begrippenlijst
In het tweede kwartaal van 2019 bedraagt het
indexcijfer van de Metafoor Residex 183,6. Ten
opzichte van vorig kwartaal is dit een stijging
van 17,5%. Op jaarbasis is sprake van een stijging van 23,0%. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond is toegenomen.
Het Kadaster houdt de gemiddelde prijzen van
de werkelijke transacties van woningbouwkavels bij. De kwartaalmutatie van deze prijzen is
-1,9% en de jaarmutatie -4,0%. De werkelijke
transactiecijfers zijn een stuk stabieler dan de
Residex en laten zich minder beïnvloeden door
marktontwikkelingen. De Metafoor Residex
beweegt meer mee met de marktontwikkelingen en laat daardoor grotere verschillen in de
tijd zien. Onderstaande figuur geeft dit duidelijk
weer. Gemeenten verhogen grondprijzen maar
mondjesmaat en verkopen regelmatig gronden
voor een lagere prijs om betaalbare en duurzame woningbouw te stimuleren.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling: Metafoor Residex

Metafoor Regio Residex: Graadmeter voor de
grondwaarde van woningbouw in het Middenland
In het tweede kwartaal van 2019 was het indexcijfer van de Metafoor Regio Residex 137,6.
Ten opzichte van vorig kwartaal is dit een stijging van 6,7%. Op jaarbasis is sprake van een
stijging van 13,7%. De Regio Residex laat minder
schommelingen zien dan de algemene Residex, de oorzaak hiervan is dat enkel wordt gekeken
naar
meer
gemiddelde
NVMwoningmarktregio’s die minder prijsstijgingen
kennen dan steden zoals Amsterdam en
Utrecht. In het tweede kwartaal van 2019 bedraagt de Regio Residex per m² van een rijwoning €464,-.

KOSTENONTWIKKELING GROND-,
WEG- EN WATERBOUW
In de voorgaande kwartalen werd duidelijk
dat de GWW-sector grote uitdagingen
kent. De productiviteit ligt te laag en het
innovatieve vermogen van de sector blijft
achter. Daarnaast zijn risico’s hoog en
marges laag. Inmiddels zijn verbetervoorstellen opgesteld om de uitdagingen aan
te gaan.
Bouwkostenindex GWW
Het BDB-indexcijfer voor GWW-kosten laat een
stijging zien van 0,6% ten opzichte van vorig
kwartaal. De jaarmutatie bedraagt 2,5%. Waar
vorig kwartaal nog sprake was van afvlakking
van de stijging op jaarbasis, is de stijging dit
kwartaal weer sterker toegenomen.
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door de harde stijging in energie- en supermarktprijzen. De harde stijging is het gevolg
van het in januari verhoogde lage btw-tarief en
de verhoogde belasting op energie. Vanaf dat
moment liggen de prijsstijgingen in Nederland
hoger dan het gemiddelde in de EU zone(CBS,
2019). Alleen in Roemenië, Hongarije, Letland,
Estland en Bulgarije was de stijging hoger.
.

Metafoor, data afkomstig van BDB

Nieuwe aanpak
Met oog op het steeds complexer worden van
bouwopgaven zal de samenwerking tussen
Rijkswaterstaat en de GWW-sector verbeterd
moeten worden. In opdracht van Rijkswaterstaat is een adviesrapport opgesteld waarin
oplossingsrichtingen zijn gegeven. Hieruit blijkt
dat Rijkswaterstaat kan ingrijpen via verschillende routes (Cobouw, 2019), zoals de risico’s
verlagen bij grote projecten, het introduceren
van portfoliocontracten of het verbeteren van
de randvoorwaarden. Rijkswaterstaat komt aan
het einde van dit jaar met een plan van aanpak om de benodigde transitie door te voeren
(Rijkswaterstaat, 2019).

ONTWIKKELING INFLATIE
De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het bijhouden van
de inflatie. De index is ten opzichte van het
eerste kwartaal van 2019 met 0,5% gestegen. De jaarstijging bedraagt 2,7%.
In de eerste helft van 2019 was de stijging van
de consumentenprijzen, lonen, woningprijzen
en investeringen hoger dan in voorgaande
periodes (CBS, 2019). Kijkend op Europees niveau blijkt ook dat de inflatie in Nederland
hoger is dan in andere landen. Dit komt mede

Metafoor, CPI-index. Data is afkomstig van CBS

ONTWIKKELING RENTE
De ontwikkelingen van de kortlopende en
langjarige renteniveaus worden door De
Nederlandsche Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) bijgehouden. De
12-maands Euribor is gedaald naar -0,13%.
Het rendement op 10-jaars Europese
staatsobligaties is gedaald naar 0,58% en
de rente voor hypotheken met een rentevaste periode van 5 tot 10 jaar is gedaald
naar 2,20%.
Kortlopende rente
De 12-maands Euribor (Euro Interbank Offerted
Rate), de rente die de banken onderling hanteren, ligt in het tweede kwartaal van 2019 op
-0,13% (DNB & ECB, 2019). Dit is een lichte daling ten opzichte van -0,11% in het vorige kwartaal. Het lage rentetarief is het gevolg van de
stimuleringsmaatregelen van de ECB welke
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bedoeld zijn om de economie te stimuleren.
Het opkoopbeleid van staatsobligaties is gewijzigd, de ECB koopt in 2019 enkel nog obligaties
op van de inkomsten van aflopende leningen.
De ECB heeft echter een nieuwe ronde bankensteun aangekondigd vanaf september,
waardoor niet kan worden uitgesloten dat de
rente verder zal dalen (ECB, 2019).

Metafoor, data is afkomstig van DNB & ECB

Metafoor, data is afkomstig van DNB, ECB & Homefinance

Langjarige rente
In het eerste kwartaal van 2019 is het rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties
gedaald naar 0,58%, in het eerste kwartaal
bedroeg het rendement 1,00%. De daling impliceert dat de staatsobligaties gewild zijn, mede door het opkoopbeleid van het ECB. Voor
hypotheken met een rentevaste periode van 5
tot 10 jaar is de rente licht gedaald naar 2,20%.
De ECB heeft aangekondigd dat Europese
banken vanaf september 2019 goedkope leningen met een looptijd van twee jaar kunnen
afsluiten. Tevens worden de huidige lage renteniveaus gehanteerd tot en met het eind van
2019 (ECB, 2019). Dit is het gevolg van de groeivertraging in de eurozone. De lage renteniveaus kunnen leiden tot verdere stabilisering,
en mogelijk zelfs tot een verdere verlaging van
de hypotheekrente.
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Herfinancieringsrente: sturingsrente van de
Europese Centrale Bank (ECB).
Euribor: 12-maands Euribor van de ECB.
Langlopende rente: gemiddelde 5- t/m 10jaars hypotheekrente (DNB).
Langlopende rente: rendement op 10-jaars
Europese staatsobligaties van de ECB.
ABN Amro. Hypotheekrente verwachting
(2019).
ECB. Monetary policy decisions (2019).
RTL Z. ‘Onvoorstelbaar’: rente op alle staatsleningen nu negatief (2019).

BEGRIPPEN
Aanbestedingsindex bouwkosten: correctie op de aanneemsom per m² bvo. 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 is geen sprake van een tijdelijk markteffect. Een sti jging van de index houdt in dat de aanbestedingskosten hoger uitkomen dan vooraf is geschat. Een
verklaring hiervoor is de krapte op de markt.
Bijkomende kosten: percentage van de aanneemsom op basis van gegevens van IGG.
Bouwkosten: gewogen gemiddelde aanneemsom per m2 bvo.
Gemiddelde over de laatste vier kwartalen: het gemiddelde van gepresenteerde kwartaalmutaties (4
cijfers) in één jaar.
Gewogen gemiddelde transactieprijs per m²: transactieprijs per m² bepaald op basis van verschillende
woningtypen en hun aandeel in het totaal aantal verkochte woningen.
Jaargemiddeldepercentage: het gemiddelde van gepresenteerde mutaties in één jaar.
Jaarmutatieprognose: verwachte verandering in vier kwartalen.
Kalenderjaar: rekenperiode van 1 januari tot en met 31 december.
Kalenderjaarmutatie: verandering tussen 1 januari en 31 december.
Kalenderjaarmutatieprognose: verwachte verandering tussen 1 januari en 31 december.
Kwartaalmutatie: verandering tussen de eerste dag van een kwartaal en de laatste dag van het kwartaal.
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-regios op basis van transactiecijfers van het betreffende kwartaal. De vier NVM-regio’s
betreffen: Dordrecht e.o., 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.
Transactieprijs: de prijs van een verkochte woning.
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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.
Stichtingskosten: bouwkosten inclusief bijkomende kosten.
Woningprijsontwikkeling: analyse woningmarkt van de bestaande koopwoningen en nieuwbouwwoningen (NVM).
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