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Bescheiden woningproductie motor van de bouwsector
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De b o u w p r o d u c t i e is iiciit g e s t e g e n ,

Woningbouw

Tussen eind 2013 en medio 2015 steeg de afgifte van bouwvergunningen voor woningen flink. Sinds medio 2015 stabiliseert de afmaar biedt de b o u w s e c t o r w e i n i g h o u gifte. Daarvoor lijken twee oorzaken aanwijsbaar: een gebrek aan
nieuwe bouwlocaties en een terughoudendheid van bouwbedrijven
v a s t voor de t o e k o m s t . Ondanics a a n die, zoals ING het noemt, een gecontroleerde groei willen doormaken'. Op basis van de doorlooptijden van vergunningen is wel groei
sporingen uit eigen gelederen en van
van de woningbouwproductie te verwachten. Deze stijgt van 47000
in 2015 naar 53.000 In 2016.
analisten lul<t het de s e c t o r onvolDe verkoop van nieuwbouwwoningen is inmiddels flink aangetrokdoende een structurele o r g a n i s a t o r i s c h e ken. In 2015 zijn ruim 25.000 woningen verkocht (vergelijkbaar met
de situatie in 2008).
Het aantal vergunningen voor herstel en verbouw van woningen is
o m s l a g te m a k e n . Zo komen n i e u w e
in 2015 flink gestegen. Het tijdelijk lage btw-tarlef voor deze werkzaamheden
heeft die ontwikkeling gestimuleerd. Omdat voor uitvormen van s a m e n w e r k i n g moeilijk van
bouw van woningen niet altijd meer een vergunning nodig Is, kan
de verbouwproductie hoger uitkomen dan alleen op grond van de
de grond.
verleende vergunningen.
De recente groei van de woningbouw kan in de tweede helft van
Dirk Dubbeling
2016 vertraagd raken door de strengere voorwaarden voor het verstrekken van hypotheken. Vooral starters zullen vooralsnog moeten
De bouwproductie groeit volgens het Economisch Bureau van ING
afzien van de aanschaf van een koopwoning, hoewel de hypotheekIn 2016 naar verwachting met 4 procent. Dat Is voor het derde achrente laag is. Dat vergroot de behoefte aan huurwoningen. Ook de
tereenvolgende jaar een toename, zij het dat de groei zal afzwakken Immigratiestroom zal op korte termijn al lelden tot een grotere beten opzichte van 2015. In de loop van 2015 groeiden weliswaar de
hoefte aan betaalbare huurwoningen.
verkoop van nieuwbouwwoningen en het aantal afgegeven bouwDe verhuurdersheffing die woningcorporaties aan het Rijk moeten
vergunningen, maar die groei zwakte af. Het herstel van de infraafdragen en de beperkte mogelijkheden van huurverhoging zullen
structuur en de bouw van nieuwe bedrijfsgebouwen blijft duidelijk
de bouwproductie van corporaties beperken.'Daarentegen wordt
achter. De lange doorlooptijden van bouwprojecten in de sector zor- een hogere productie verwacht in de commerciële huursector.
gen er echter voor dat de woningbouw ook In 2016 de groelmotor
Utiliteitsbouw
van de bouw Is. Vooral de bouw van nieuwe woningen zorgt voor
De Investeringen in de utiliteitsbouw golven nu al een aantal jaren
de opleving in de bouw.
tussen de € 4 en 5 miljard per kwartaal. 2011 was een positieve uitHet opdrachtenvolume van architectenbureaus steeg In 2014 met 38
zondering met enkele kwartalen van meer dan € 5 miljard. In 2015
procent. Dat Is nog steeds 65 procent lager dan het niveau In 2007,
namen de Investeringen in utiliteitsgebouwen licht toe, maar bleven
voor de economische crisis. Die groei Is voor een belangrijk deel te
binnen de marges van de afgelopen jaren. Op basis van de afgegedanken aan renovatieopdrachten.
ven bouwvergunningen is in 2016 geen verbetering te verwachten.
De rijksoverheid - een van de grootste opdrachtgevers in de kantorensector - stoot de komende tijd bijna 1 miljoen vierkante meter
kantoorruimte af en 1,9 miljoen vierkante meter aan overige gebouwen.
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Tabel ZTrends voor de bouw in 202Q
Sociaal-culturele trend

Economische trends

Politieke en wettelijke trends

Technologische drivers

Verdere Individualisering

Onzeltere economische ontwikkeling

Terugtredende overheid

Vergaande standaardisering

Vergrijzing en ontgroening

Financiering wordt complexer

Sterkere EU

ICT-ontwikkeling zet door

Duurzaamheid

Verdere schaalvergroting en-verkleining

Druk op financiering woningmarkt

Innovatie bouwmaterialen

van bouwbedrijven
Ecologie

Markten ontwikkelen zich zeer uiteenlopend

Toenemende transparantie-eisen

MeerZZP'ers

Ontwikkeling waarde onroerend goed onzeker

Juridisering in de samenleving

Social media

Bron: Bouwend Nederland, 2012.

In de categorie commerciële utiliteitsbouw Is er een groeiende
vraag naar logistieke gebouwen bij verkeersknooppunten. Van daaruit worden webwinkels bediend en bedrijven die geen eigen voorraden meer aanhouden. Daarentegen daalt de vraag naar nieuwe
winkelpanden.
Grote nieuwbouwprojecten zijn voorlopig niet te verwachten. Het
aantal kleinere transformatieopdrachten zal geleidelijk aan toenemen.

Infrastructuur
De infrastructuur groeide in 2015 met 2,5%, vooral dankzij de natte
waterbouw en overige civieltechnische diensten. Zo namen de waterbouwprojecten uit het Deltafonds toe, dankzij onder andere dijkverzwaring, drinkwaterproductie en zandsuppletie.
De omzet in de wegenbouw bleef stabiel, ondanks bezuinigingen
op wegenaanleg. De bouw van nieuwe woonwijken zal de aanleg
van wegen weer enigszins doen toenemen. In 2016 wordt mede
daardoor een groei van 2% verwacht.
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sector te blijven
De installatiesector maakte in 2015 een flinke groei door, deels in
het kielzog van de b&u-bouw.
Door de hogere eisen die aan gebouwen worden gesteld, zoals een
goed binnenklimaat en energiezuinige installaties, neemt de inbreng van installatiebedrijven de komende jaren toe.

Nog geen zicht op structurele winst
De utiliteitsbouw en infrastructuursector zullen lang moeten wachten op winstgevendheid omdat nog steeds op prijs geconcurreerd
wordt. De vraag naar nieuwe woningen zal verder groeien, maar
waarschijnlijk op korte termijn niet voldoende opgepakt kunnen
worden omdat de bouwbedrijven In de crisisjaren veel personeel
hebben moeten ontslaan. Bovendien daalden de verkoopprijzen van
nieuwbouwwoningen vanaf 2008 met 18%, terwijl de kosten met
5% stegen, zodat de marges voorlopig nog klein zijn.
De nadruk zal de komende jaren meer liggen op renovatie en transformatie dan op nieuwbouw op nieuwe locaties, maar niet spectaculair groeien, gezien de complexiteit van de locaties. Daarnaast
speelt dat veel projecten onder de kostprijs zijn aanbesteed. Inmiddels zijn materiaalkosten en onderaannemingskosten gestegen,
waardoor deze opdrachten In de min eindigen.

komende jaren moet opstellen. In 2012 keek Bouwend Nederland
namens de bouwsector daarom zelf al vooruit, naar 2020. De constatering was toen al dat de bouwsector voor zichzelf geen betere
positie zou kunnen creëren als niet harder aan veranderingen zou
worden gewerkt.
Bouwers zijn nog steeds aannemers, werd toen gesteld, maar willen graag combinaties van financiering, ontwerp en onderhoud en
ook totaaloplossingen kunnen aanbieden. Dat vereist het doorbreken van concurrentie op prijs en in plaats daarvan kwaliteit en kennis tot inzet van concurrentie maken. Dat komt pas tot zijn recht bij
EMVI- en DBMF-contracten. Daar moeten overigens ook opdrachtgevers voor open staan.
Een betere positie moet ook verworven worden met duurzaam
bouwen. Dat is getransformeerd tot een van de belangrijkste
bouwthema's. De bouwsector zal duurzaamheid zelf verder moeten
ontwikkelen om aan de steeds hogere eisen te voldoen, die zowel
door de overheid als de markt worden verlangd. Ook zal samenwerking op basis van gelijkwaardigheid op gang moeten komen in
plaats van de huidige aannemers-onderaannemersrelatie, evenals
met bijvoorbeeld Installatiebedrijven en energiebedrijven.
De Rabobank voorziet in de Construction Update (2015) drie ontwikkelingen waaraan de Nederlandse bouwsector gehoor zou moeten geven: 'beter en goedkoper', 'meer contact met eindgebruikers'
en 'maatschappelijke veranderingen volgen'.
Bouwbedrijven moeten een structurele vorm van samenwerking
ontwikkelen. Het gezamenlijk bedenken van oplossingen en concepten zal eenmalige samenwerking met verlies van opgedane
kennis als gevolg, moeten vervangen. Nieuwe technieken, zoals
3D-printen, BIM, lean bouwen en domotica moeten resulteren In
standaardisatie en lagere kosten.
Gebruikers van woningen, bedrijfsgebouwen en infrastructuur, niet
alleen eigenaren maar ook huurders, claimen in toenemende mate
een stem in het ontwerp. De bouwsector zal zich sterk moeten richten op deze ontwikkelingen.
Ook veranderingen op andere vlakken vragen passende oplossingen van de bouwsector. Denk aan een sterk groeiend aantal eenpersoonshuishoudens, grotere regionale variatie in bevolkingsgroei en -krimp, het langer of definitief thuis moeten wonen van
ouderen en structureel zorgbehoevenden als gevolg van bezuinigingen in de zorgsector, klimaatveranderingen en omschakelingen
in energiebronnen.

Aanpassing van de bouwsector
Het ontbreken van structurele verbeteringen van de economie en
het daardoor uitblijven van een opleving van de bouwsector maakt
dat de bouwsector zelf duidelijke en realistische ambities voor de

Dit artikel is gebaseerd op de rapporten 'Bouwproductie groeit voor het derde jaar op rij'
IING Economisch Bureau, 2015), Construction Update (Rabobank, 2015) en De bouw in
2020. Kiezen voor de toekomst (Bouwend Nederland, 2012).

