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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 6,0%. 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 38,8%.

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 transactieprijzen van woningbouwkavels, bijgehouden door het Kadaster,
tonen een vergelijkbare ontwikkeling als de
Residex, namelijk een stijging van 6,2% in het
afgelopen kwartaal. Ook bij het Kadaster ligt
de stijging op jaarbasis, met 15,6%, een stuk
hoger dan de stijging van het afgelopen kwartaal.
In het afgelopen kwartaal zijn wederom minder
woningen te koop gezet. De woningmarkt
wordt steeds krapper en prijzen blijven stijgen.
De NVM huizenprijs per m² voor bestaande
woningen is het afgelopen kwartaal met 1,0%
gestegen. Op jaarbasis is sprake van een prijsstijging van 6,6%. Dit is een landelijk gemiddelde; er bestaan grote regionale verschillen. De
prijzen voor nieuwbouwwoningen stijgen nog
een stuk harder. Door deze sterke stijging
neemt de betaalbaarheid van nieuwbouwwoningen af en daalt het aantal verkopen.
Het afgelopen kwartaal zijn de woningbouwkosten gestegen. Dit als gevolg van schaarste
aan grondstoffen, beperkte beschikbaarheid
van arbeidskrachten en (verplichte) duurzaamheidsmaatregelen. De hoge kosten werken door in de prijzen van nieuwbouwwoningen, waardoor de betaalbaarheid afneemt.
Dit kwartaal was sprake van een woningbouwkostenstijging van 1,1% en een stijging van 6,6%
op jaarbasis. Ook de kosten in de GWW-sector
blijven stijgen. In vergelijking met vorig jaar liggen de kosten 1,9% hoger.
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Metafoor - Samenvatting ontwikkeling. De prognose betreft jaarprognoses afkomstig uit de Outlook Grondexploitaties 2020 van Metafoor
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WONINGPRIJSONTWIKKELING
In het derde kwartaal van 2019 zijn weer
minder woningen te koop gezet dan in het
vorige kwartaal. Daarnaast stagneert de
productie van nieuwbouwwoningen door
de stikstofproblematiek. De koopwoningmarkt wordt steeds krapper met prijsstijgingen tot gevolg.

ningen een hogere prijs heeft dan € 300.000,-.
Veel huizenzoekers kunnen woningen binnen
dat segment niet betalen. Daardoor staan veel
nieuwbouwprojecten steeds langer te koop;
een verkooppercentage van 70% wordt gemiddeld in driekwart jaar behaald (NVM, 2019).
De volgende grafiek toont de ontwikkeling van
de woningprijzen per m2 van zowel nieuwbouwwoningen, als bestaande woningen.

Ontwikkeling woningmarkt
De gemiddelde verkoopprijs van bestaande
woningen is ten opzichte van een jaar eerder
met 7,3% gestegen. De gemiddelde transactieprijs bedroeg in het derde kwartaal van 2019
€ 313.000,- (NVM, 2019). Per vierkante meter
wordt gemiddeld € 2.628,- betaald. Er bestaan
echter grote regionale verschillen in woningprijsontwikkeling. De gemiddelde verkooptijd
van koopwoningen bedroeg in het derde kwartaal van 2019 38 dagen (NVM, 2019). Ten opzichte van het vorige kwartaal is deze verkooptijd ongeveer gelijk gebleven.
NVM – Verloop gewogen gemiddelde woningprijzen;
bestaande bouw en nieuwbouw

NVM – Verloop gewogen gemiddelde woningprijs per
m² woonoppervlak

Stijging prijzen nieuwbouw
De gemiddelde verkoopprijs van nieuwbouwwoningen is in het derde kwartaal van 2019
met 14% gestegen ten opzichte van hetzelfde
kwartaal in 2018 (NVM, 2019). In het derde
kwartaal van 2019 bedraagt de gemiddelde
verkoopprijs
van
nieuwbouwwoningen
€391.000,-. Dit is een forse stijging ten opzichte
van € 343.000,- een jaar eerder. Het verschil
tussen de gemiddelde verkoopprijs van bestaande en nieuwbouwwoningen bedraagt €
78.000,-.
Het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop
staat neemt toe. Omdat een daling optreedt in
het aantal verkopen, neemt het aanbod toe
naar 15.900 nieuwbouwwoningen. Dit is een
stijging van 17% ten opzichte van het aanbod
een jaar eerder (NVM, 2019). Een belangrijke
reden voor het dalende aantal verkopen is dat
¾ van de nieuw aangeboden nieuwbouwwo-

Stimuleren woningaanbod
Het aanbod van betaalbare woningen wordt
steeds kleiner, terwijl de vraag naar woningen
hoog blijft. Hierdoor blijft de woningmarkt sterk
onder druk staan. Tussen 2012 en 2017 is de
woningvoorraad toegenomen met 308.800
stuks. Dit is een gemiddelde van circa 51.500
woningen per jaar; fors lager dan het doel in de
Nationale Woonagenda van 75.000 (CBS,
2019). Ook voor komend jaar lijkt dit doel zeker
onhaalbaar. Momenteel ondervindt de bouwsector problemen als gevolg van aanvullende
eisen
rondom
duurzaamheidsontwikkeling,
zoals het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en
regels rondom PFAS. Nieuwbouwprojecten
lopen vertraging op of komen zelfs stil te liggen.
Consumentenvertrouwen iets zonniger
Uit de ‘Eigen Huis Marktindicator’ van Vereniging Eigen Huis (VEH, 2019) blijkt dat het consumentenvertrouwen iets omhoog is gegaan.
Deze indicator is in het derde kwartaal van 100
naar 102 gestegen. Zowel koopstarters als doorstromers hebben meer vertrouwen gekregen in
de woningmarkt. De belangrijkste reden hiervoor is dat de hypotheekrente momenteel erg
laag is. Toch vinden veel starters en doorstromers het nu geen gunstig moment om een huis
te kopen. De voornaamste reden voor starters
om niet te kopen is dat hun financiën veelal
niet toereikend zijn. Doorstromers geven vaak
aan dat ze niet verwachten een geschikte
(andere) woning te kunnen vinden binnen nu
en twee jaar.
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enorme vraag naar nieuwbouw vlakt mede
hierdoor de bouwprudctie af.

VEH – Ontwikkeling consumentenvertrouwen
woningmarkt

Aanbestedingsindex
De aanbestedingsindex maakt niet-structurele
(markt)effecten inzichtelijk. Ten opzichte van
vorig kwartaal is de aanbestedingsindex nagenoeg gelijk gebleven. De jaarmutatie omvat
een stijging van 2,2%. Een belangrijke trend is
dat de aanbestedingsindex momenteel lager
ligt dan de bouwkostenindex. Dit houdt in dat
de aanbestedingskosten lager uitvallen dan
vooraf is geschat. De trend valt deels te verklaren door de huidige onzekerheid of projecten
door kunnen gaan. Daarnaast worden de hoge bouwkosten vaak niet ingecalculeerd in de
aanneemsom, waardoor het verschil tussen de
aanbesteding en bouwkosten kleiner wordt.

BOUWKOSTENONTWIKKELING
Mede door het aanhoudende personeelstekort stegen de bouwkosten het afgelopen kwartaal. De turbulente bouwmarkt
en de hoge kosten werken sterk door in de
prijzen van nieuwbouwwoningen.
Ontwikkeling bouwkosten
De woningbouwkosten stegen het afgelopen
jaar met circa 6,6%. Ten opzichte van vorig
kwartaal was sprake van een groei van 1,1%.

Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl

Vermindering productie door personeelstekort
Vanwege de hoge personeelstekorten kampen
bouwers met aanhoudende capaciteitsproblemen. In het derde kwartaal van 2019 geeft
ruim een kwart van de bouwers aan met personeelstekort te kampen (ABN AMRO, 2019).
Door het aanhoudende personeelstekort put
de arbeidsmarkt uit de laatste reserves. Aangezien nog geen oplossing voorhanden is voor het
aanhoudende tekort op de arbeidsmarkt, lijkt
de bouwproductie verder af te nemen (ABN
AMRO, 2019).

Metafoor, data afkomstig van Bouwkostenkompas.nl

Betaalbaarheid bouw onder druk
De kostenstijging van materialen resulteert in
een kostenstijging van de woning- en
utiliteitsbouw (BDB, 2019). Dit geldt zowel voor
onderhoudswerkzaamheden
als
voor
nieuwbouw. De betaalbaarheid van projecten
staat hierdoor onder druk. De bouwkosten zijn
momenteel zo hoog, dat steeds meer
aanbestedingen en prijsvormings-processen
mislukken (Cobouw, 2019a). Ondanks de

Bouwkosten huur- en koopwoningen stijgen
Voor zowel huur- als koopwoningen blijven de
bouwkosten stijgen, zo blijkt uit cijfers van het
CBS. Gemiddeld stegen de bouwkosten voor
een koopwoning met €12.000,- ten opzichte
van vorig jaar (Cobouw, 2019b). Bij huurwoningen was sprake van een minder sterke absolute
stijging, al is de bouwkostenstijging ook hier fors
te noemen. Ten opzichte van vorig jaar stegen
de gemiddelde bouwkosten voor een huurwoning met €9.000,-.
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GRONDPRIJSONTWIKKELING
De gemiddelde prijs van bouwkavels bereikt in het derde kwartaal van 2019 de
hoogste piek sinds 10 jaar.
De gegevens van het Kadaster laten zien dat
de gemiddelde prijs per m² van bouwkavels in
het derde kwartaal € 492,- bedroeg. Dit is een
forse stijging vergeleken met € 463,- in het
tweede kwartaal van 2019.
Metafoor Residex: Graadmeter voor de grondwaarde van woningbouw
Op basis van cijfers van de NVM en het 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. De uitleg
van beide indices is opgenomen aan het eind
van dit rapport in de begrippenlijst.
In het derde kwartaal van 2019 bedraagt het
indexcijfer van de Metafoor Residex 203,1. Ten
opzichte van het tweede kwartaal is dit een
stijging van 6,0%. Op jaarbasis is sprake van een
stijging van 38,8%. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond fors is
toegenomen.
Het Kadaster houdt de werkelijke transacties
van woningbouwkavels bij. De gemiddelde
transactieprijzen zijn weergegeven in de volgende figuur. De kwartaalmutatie van de werkelijke transactieprijzen betreft een stijging van
6,2%. De jaarmutatie betreft een stijging 15,6%.
De figuur laat zien dat de werkelijke transactiecijfers stabiel zijn, ze laten zich weinig beïnvloeden door de marktontwikkelingen. In de praktijk
blijkt dat gemeenten de grondprijzen mondjesmaat verhogen. Bovendien verkopen gemeenten regelmatig gronden voor een lagere
prijs om betaalbare en duurzame woningbouw
te stimuleren. De Metafoor Residex beweegt
meer mee met de marktontwikkelingen en laat
daardoor grotere verschillen in grondprijsontwikkeling in tijd zien.

Metafoor Ruimtelijke Ontwikkeling: Metafoor Residex

Metafoor Regio Residex: Graadmeter voor de
grondwaarde van woningbouw in het Middenland
In het derde kwartaal van 2019 bedroeg het
indexcijfer van de Metafoor Regio Residex
136,4. Ten opzichte van vorig kwartaal is dit een
daling van -0,36%. Op jaarbasis is sprake van
een stijging van 4,6%. Dit betekent dat de theoretische waarde van woningbouwgrond in het
‘Middenland’ het afgelopen jaar is toegenomen. De Regio Residex laat minder schommelingen zien dan de algemene Residex. De oorzaak hiervan is dat enkel wordt gekeken naar
meer gemiddelde NVM-woningmarktregio’s die
minder prijsstijgingen kennen dan steden zoals
Amsterdam en Utrecht. In het derde kwartaal
van 2019 bedraagt de Regio Residex per m²
van een rijwoning €475,-.

KOSTENONTWIKKELING GROND-,
WEG- EN WATERBOUW
Zowel de omzet van bouwers als de GWWkosten zijn in het afgelopen kwartaal sterk
gestegen. Naast de vele projectrisico’s bij
infra projecten, vormen nu ook de stijgende kosten een risico.
Bouwkostenindex GWW
Het BDB-indexcijfer voor GWW-kosten laat een
stijging zien van ruim 0,8% ten opzichte van het
tweede kwartaal. De jaarmutatie bedraagt
1,9%.
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Kortlopende rente
De 12-maands Euribor (Euro Interbank Offerted
Rate), de rente die de banken onderling hanteren, ligt in het derde kwartaal van 2019 op
-0,30% (DNB & ECB, 2019). Dit is een sterke daling ten opzichte van -0,13% in het tweede
kwartaal. De daling van de rente is onder andere het gevolg van de stimuleringsmaatregelen van de ECB die bedoeld zijn om de economische groei te stimuleren (CPB, 2019). De
lage rente maakt het lenen aantrekkelijk en
sparen van geld onaantrekkelijk, waardoor
meer geld wordt geïnvesteerd. Dit beleid van
de ECB heeft uiteindelijk als doel het handhaven van de prijsstabiliteit; een inflatie in de
Eurozone onder de 2%. De verwachting is dat
de rente voorlopig niet zal stijgen, ook een verdere daling wordt niet uitgesloten (DNB, 2019).

Metafoor, data afkomstig van BDB

Zowel bouwkosten als omzet stijgt hard
De omzet van de GWW sector stijgt flink, maar
ook de bouwkosten laten een sterke stijging
zien. De omzet van bouwers actief in grond-,
weg- en waterbouw steeg met 11,3%. In het
eerste halfjaar van 2019 stegen de bouwkosten
met 3,3% ten opzichte van een jaar eerder
(ABN AMRO, 2019). Met name de kosten gerelateerd aan het bouwrijp maken stijgen het
sterkst. De sterke stijging in bouwkosten is een
risico voor GWW-bouwers. De marge bij projecten wordt steeds beperkter, waardoor de
haalbaarheid afneemt.

ONTWIKKELING RENTE
De ontwikkelingen van de kortlopende en
langjarige renteniveaus worden bijgehouden door De Nederlandsche Bank (DNB)
en de Europese Centrale Bank (ECB). De
12-maands Euribor is fors gedaald naar
-0,30%. Het rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties is ook flink gedaald
naar 0,05% De rente voor hypotheken met
een rentevaste periode van 5 tot 10 jaar is
gedaald naar 2,08%.

Metafoor, data is afkomstig van DNB, ECB & Homefinance

Langjarige rente
In het derde kwartaal van 2019 is het rendement op 10-jaars Europese staatsobligaties
gedaald naar 0,05%, in het tweede kwartaal
bedroeg het rendement 0,58%. De daling impliceert dat de vraag naar staatsobligaties
toeneemt, mede door het opkoopbeleid van
het ECB. Voor hypotheken met een rentevaste
periode van 5 tot 10 jaar is de rente licht gedaald naar 2,08%.
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In november is een nieuw opkoopprogramma
gestart van het ECB. De duur ervan is onbekend, in ieder geval zo lang dat nodig wordt
geacht (RTL Z, 2019). Introductie van het opkoopprogramma wijst op een langdurige lage
rente.

Metafoor, CPI-index. Data is afkomstig van CBS

Metafoor, data is afkomstig van DNB & ECB

ONTWIKKELING INFLATIE
De consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het bijhouden van
de inflatie (prijspeil). De index is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 met
0,8% gestegen. De jaarstijging van de CPI
bedraagt 2,6% (CBS, 2019a).
Ten opzichte van vorig kwartaal is er sprake van
een toenemende stijging. Op jaarbasis is de
stijging nagenoeg gelijk gebleven (zie figuur).
De stijging is deels te verklaren door de dalende rentetarieven. Bovendien ligt sinds de verhoging van het btw-tarief en de energiebelasting de CPI in Nederland hoger dan in de rest
van de Eurozone (CBS, 2019b).
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VERANTWOORDING
Opbrengsten

Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS). Voorraad woningen en nietwoningen; mutaties, gebruiksfunctie,
regio (2019).

Centraal Plan Bureau (CPB). Het
bouwproces van nieuwe woningen
(2019).

DNB. DNB-conjunctuurindicator voorziet
verdere afvlakking van economische
groei. DNB (2019).

NVM. Koopwoningmarkt (2019).

NVM. Nieuwbouw – 3e kwartaal 2019
(2019).

Vereniging Eigen huis. Eigen Huis Marktindicator (2019).

Vereniging Eigen Huis. Vertrouwen woningmarkt iets zonniger (2019).
Kosten

ABN AMRO. Krimp enige oplossing voor
tekort bouwpersoneel (2019).

Indexcijfers bouwkosten van Bouwkostenindex.nl.

BDB. Update – september 2019 (2019).

Civieltechnische kostenindex: grond-,
weg- en waterbouwindex van het BDB.

Cobouw. De betaalbaarheid van
bouwen in Nederland (2019).

Cobouw. Bouwkosten woningen blijven
doorstijgen: in een jaar 12.000 euro
duurder (2019).

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, (CPB).

Inflatie en Rente

CBS. Consumentenprijzen in september
2,6 procent hoger (2019a).

CBS. Meer inflatie in eerste halfjaar 2019
(2019b).

Herfinancieringsrente: sturingsrente van
de Europese Centrale Bank (ECB).

Euribor: 12-maands Euribor van de ECB.

Langlopende rente: gemiddelde 5- t/m
10-jaars hypotheekrente (DNB).

Langlopende rente: rendement op 10jaars Europese staatsobligaties van de
ECB.

ABN Amro. Hypotheekrente verwachting (2019).

RTL Z. ECB verlaagt rente en herstart
opkoopprogramma (2019).

CPB. Inbreng CPB over lage rente
(2019).
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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 stijging 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 Bouwkostenkompas.
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: 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 het 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 wordt rekening gehouden met het

gewogen gemiddelde van woningcategorieën
op basis van transactiecijfers van het betreffende kwartaal. Het markteffect van de bouwkosten wordt meegenomen 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 wordt rekening gehouden 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 e.o., Culemborg/Dodewaard e.o., Ede e.o. en Zwolle e.o.
Het markteffect van de bouwkosten wordt
meegenomen 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): 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.
Transactieprijs per m²: Prijs per m² GBO 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: woningmarktanalyse
van bestaande koopwoningen en nieuwbouwwoningen (NVM).
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