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4,5%

onbebouwde  
grond

Van de 2,5 miljoen hectare onbebouwde grond is circa 20%  
in potentie geschikt voor woningbouw. 113.000 hectare (4,5%)  
is in handen van partijen actief op de woningmarkt

geschikt voor 
woningbouw

Het bouwproces van 
nieuwe woningen

In Nederland vinden we een goede 
omgeving belangrijk, dat maakt 
bouwen en wonen relatief duur
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De waarde van 
grond waarop 
woningen 
gebouwd mogen 
worden, is per m2 
gemiddeld 

€425

Gemeenten zullen meer 
nieuwbouw toestaan als ze meer 
mogelijkheden krijgen daar 
financieel van te profiteren
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Lokale overheid remt woningbouw

De Rijksoverheid hee� zich 
teruggetrokken op het gebied 
van nieuwbouw, maar de lagere 
overheden stellen andere prioriteiten
wat wonen duur maakt

De huidige schaarste aan geschikte 
woonruimte komt tot uiting in 
de harde stijging van woonkosten 
ten opzichte van inkomens

Ook is er relatief weinig grond
beschikbaar voor woning-
bouw, en is deze duur

reële toename 1995-2018 

woningen, €425 per m2

inkomens

Provincie

+18%
+23%

+88%

huurprijzen koopprijzen

Probleem: schat woningbehoe�e 
lager in dan gemeenten en 
marktpartijen

Oplossing: beperk 
bevoegdheden van provincie 
op gebied van woningbouw

Probleem: huidige inwoners 
hebben geen belang bij 
nieuwbouw, pro teert niet
(winst gaat naar ontwikkelaars, 
niet naar gemeente)

Oplossing: laat gemeente 
meepro teren, bijvoorbeeld 
door belasting op waarde-
vermeerdering van de grond

commercieel
• kantoren, 276 per m2

• industrie, 198 per m2 

natuur, €1 per m2

landbouw, €6 per m2

overig

Gemeente

verdeling 
grond in NL

in % 
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Plan niet goed-
gekeurd? Dan moet 

stap 4 opnieuw

Het bouwproces van nieuwe woningen is lang en complex. Deze infographic 
beschrij� welke stappen er nodig zijn en hoeveel tijd die kosten.

Een stuk landbouwgrond, 
niet interessant vanwege 
bijvoorbeeld de ligging

De omgeving verandert, een 
ontwikkelaar ziet toch kansen

Grond wordt bouwrijp
gemaakt; +/- 1 jaar

Ontwikkelaar investeert, eventueel 
met anderen, in de grond. De boer 
blij� voorlopig uitbaten

Het proces om het bestemmingsplan te wijzigen start;
dit duurt 2 tot 6 maanden, en kan oplopen tot 2 tot 3 jaar 
als er bezwaar wordt aangetekend. Als de gemeente 
woningbouwbestemming toekent, stijgt de grondwaarde 

Ontwikkeling van stedenbouwkundig 
plan: welk soort woningen komen er, 
welke andere functies. Eerste ruwe 
impressies worden getekend. De fase kan 
jaren — soms wel 10 — in beslag nemen
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De bouw start, dit kan 3 
maanden tot 7 jaar duren. 
Vertragingen liggen op de loer 
door tegenvallers, een 
overspannen — of juist een 
zwakke — bouwsector 

7
De woningen zijn verkocht,
de ontwikkelaar hee� na 10-30 jaar
zijn inleg (hopelijk) terugverdiend. Winst?

8

€6 
p. m2

€425 
p. m2

Van landbouw naar woningbouw
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Huizenprijzen zijn in Nederland sterk gestegen, maar de nieuwbouw is relatief laag

Materiaalkosten zijn volatieler dan loonkosten (links) en bouwkosten stijgen snel (rechts) 

Bron: eigen analyse op basis van data OESO (links); CBS (rechts).

Alle grootheden zijn reële indices, gecorrigeerd voor seizoenseffecten en genormaliseerd op 100 in 2010Q3. Bron: CBS (linkerfiguur) 
en Eurostat (rechterfiguur).
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Loon− en materiaalkosten bouw

reële prijsindex, 2008 = 100

loonkosten nieuwbouw
materiaalkosten nieuwbouw

2000 2005 2010 2015 2020
 20

 40

 60

 80

100

120

Huizenprijzen en nieuwbouw Nederland
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