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Bouwsector Noord-Brabant heeft beste vooruitzichten in Zuid
Nederland
De bouw in Zuid Nederland daalde in het eerste halfjaar van 2014. Wel was de daling in Limburg minder
dan in Nederland als geheel. Op basis van de voorlopende indicatoren wordt herstel verwacht in Limburg
en Zeeland. Op de lange termijn zijn de vooruitzichten echter beter voor Noord-Brabant. De ontwikkeling
van de bouw in Noord-Brabant sluit meer aan bij de ontwikkeling van de bouw in de Randstad. Door de
grotere dynamiek in Noord-Brabant zijn de vooruitzichten voor de bouw positief. Daardoor is er een
duidelijke tweedeling te zien in de zuidelijke provincies. Limburg en Zeeland hebben nu al te maken met de
vergrijzing en krimp van de bevolking en dit zal in de toekomst alleen maar urgenter worden. De gevolgen
daarvan voor de bouw in beide provincies zijn verschillend. In Zeeland lijkt de nieuwbouw op basis van de

Als we naar deze cijfers kijken, lijkt het dat de
bouw in de zuidelijke provincies het relatief
slecht doet. Als we naar de langere termijn
kijken, blijkt dit niet zo te zijn. In de periode
2010-2013 daalde de bouwproductie in alle drie
de provincies minder hard dan in Nederland als
geheel. De bouwproductie daalde in Nederland
met 43% in deze periode. In Noord-Brabant was
de daling 35%, in Limburg 31% en in Zeeland
maar 25%. In Zeeland was medio 2012 ook nog
een opleving van de bouwproductie te zien,
zoals uit onderstaande grafiek blijkt. In Limburg
en Noord-Brabant was dit niet het geval.

voorlopende indicatoren aan te trekken, maar zou gezien de leegstand meer ingezet moeten worden op
renovatie. Limburg verbetert de woningvoorraad door een combinatie van nieuwbouw en sloop. In Limburg

Ontwikkeling bouwproductie sinds 2010

worden echter nog steeds veel utiliteitsgebouwen gebouwd voor leegstand.

Hoe ontwikkelt de woning- en
utiliteitsbouw zich?

Daling bouwproductie Zuid Nederland eerste
halfjaar 2014

De woning- en utiliteitsbouw daalde in het eerste
halfjaar van 2014 in alle zuidelijke provincies.
Wel daalde de bouwproductie in Limburg maar
met 5% j-o-j, wat minder is dan de daling van
10% in Nederland als geheel. In Noord-Brabant
daalde de bouwproductie met 13% j-o-j en in
Zeeland met bijna 21% j-o-j. Zeeland was
afgezien van Flevoland de provincie waar de
bouwproductie het hardst daalde in het eerste
halfjaar van 2014.
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Demografische ontwikkelingen in Nederland

Noord-Brabant vergelijkbaar met
Randstad door sterkere dynamiek
Er is een groot verschil in de verdere
ontwikkeling van de bouwproductie in NoordBrabant enerzijds en Limburg en Zeeland
anderzijds. De ontwikkeling van de bouw in
Noord-Brabant is vergelijkbaar met de
ontwikkeling in de Randstedelijke provincies. Op
de langere termijn zijn de vooruitzichten goed.
De bouw in Limburg en Zeeland ondervindt de
gevolgen van de krimp en vergrijzing van de
bevolking met hoge leegstandscijfers tot gevolg.
De betere vooruitzichten voor Noord-Brabant
kunnen verklaard worden door de grotere
dynamiek die de provincie kent in vergelijking
met Nederland als geheel. Noord-Brabant is
dynamisch omdat het grenst aan de Randstad
en daarvan kan profiteren. Dit is bijvoorbeeld te
zien aan het aantal verkochte woningen dat
sneller aantrekt dan in Nederland als geheel.
Ook kent Noord-Brabant een aantal grote
steden die voor meer bouwproductie zorgen. In
de periode januari 2012-juni 2014 werd 37% van
de woningen in deze steden gebouwd en 56%
van de woningen werden in de stadsgewesten
gebouwd waartoe deze steden behoren. Hierbij
worden omringende gemeenten meegerekend
die op de steden zijn gericht. Ook is de regio
Eindhoven dynamisch door de industrie die daar
gevestigd is. Dit zorgt voor meer vraag naar
utiliteitsgebouwen. Door deze combinatie van

factoren onderscheidt Noord-Brabant zich van
andere grensprovincies, zoals Groningen,
Drenthe, Limburg en Zeeland.
Dat de vooruitzichten op de langere termijn goed
zijn, hoeft niet te betekenen dat de bouw in
Noord-Brabant het altijd beter doet dan de bouw
in Nederland als geheel. In het eerste halfjaar
van 2014 was dit namelijk niet het geval. In
Noord-Brabant daalde de bouwproductie met
13% j-o-j, terwijl de bouwproductie in Nederland
met 10% j-o-j daalde. Dit kwam door de daling
van de nieuwbouwprojecten. Zowel de
nieuwbouw van woningen als utiliteitsgebouwen
daalde. De nieuwbouw daalde iets harder dan in
Nederland. De renovatiewerkzaamheden stegen
wel, maar iets minder hard dan in Nederland als
geheel. Het herstel van de
renovatiewerkzaamheden is eerder begonnen
dan in Nederland als geheel waardoor het
herstel hiervan op dit moment wat afzwakt. Er is
nog geen herstel te zien in de
nieuwbouwproductie. Dit past bij het
herstelproces van de bouw. Normaliter begint
het herstel van de bouwproductie met renovatie
waarna nieuwbouw volgt.

Demografische ontwikkelingen zijn per provincie verschillend. Dit heeft
een grote invloed op de toekomstige ontwikkeling van de bouwsector
per provincie.
Jarenlang is de bevolking in Nederland gegroeid. De verwachting is
dat de bevolking in Nederland blijft groeien, maar dat het groeitempo
gaat dalen. De sterkste groei van de bevolking zal de komende jaren
plaatsvinden in de grote steden en hun randgebieden. Aan de randen
van Nederland gaat de bevolking de komende jaren al krimpen. Dit
gaat gebeuren in Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, grote delen
van Drenthe, de Achterhoek, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg. In
Delfzijl en Zeeuws-Vlaanderen krimpt ook het aantal huishoudens.
Naast de bevolkingskrimp vergrijst de bevolking. De bevolking van 65
jaar en ouder neemt het sterkst toe. De provincie Flevoland heeft de
jongste bevolking. In de krimpgebieden die hierboven zijn genoemd,
wonen ook relatief weinig jongeren. De krimpgebieden vergrijzen
daarom ook het snelst. Hieronder is aangegeven welke provincies het
meest zijn vergrijst.

Meer renovatie in Zeeland
De bouw in Zeeland is minder dynamisch dan in
Nederland. De bouw beweegt in Zeeland op de
langere termijn minder mee met de conjunctuur
en ontwikkelt zich veel constanter. De bouw in
Zeeland daalde bijvoorbeeld in de periode 2010Deze demografische ontwikkelingen leiden tot:
-

Meer vraag naar renovatie van woningen

-

Minder nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen

2013 veel minder hard dan in Nederland als
geheel.
Als we naar recente cijfers kijken, zien we dat de
bouwproductie juist weer wat harder daalde dan
in Nederland als geheel. De bouwproductie
daalde in het eerste halfjaar van 2014 in
Zeeland met 21% j-o-j omdat de nieuwbouw
sterk achterbleef. Met name de nieuwbouw van
woningen zakte in, die daalde met 35% j-o-j.
Ook de productie van nieuwe utiliteitsgebouwen
daalde flink, met 27% j-o-j. De productie van
nieuwe woningen daalt al lange tijd. Dit is in
Zeeland geen slechte ontwikkeling. De
leegstand is in Zeeland namelijk hoog. In 2013
stond 9,2% van de woningen in Zeeland leeg.
Zeeland is daarmee de provincie met de
hoogste leegstand. De gemiddelde leegstand in
Nederland bedroeg 5,5%. Dit heeft ten eerste te
maken met het feit dat er in Zeeland veel
woningen zijn voor toeristen die niet het hele
jaar bewoond worden. Daarnaast is ZeeuwsVlaanderen een krimpregio waardoor daar veel
woningen leegstaan. 67% van de leegstaande
woningen staat zelfs langer dan 1,5 jaar leeg.
De leegstand van utiliteitsgebouwen is in
Zeeland wat minder hoog in vergelijking met
Noord-Brabant en Limburg. Alleen het
structurele aanbod van bedrijfsruimten is hoog.
De leegstand concentreert zich dus in woningen.
De toekomst van de bouw in Zeeland zal voor
bouwbedrijven liggen in renovatie. Dit wordt in

Zeeland nog relatief weinig gedaan. In 2013 was
17% van de woning- en utiliteitsbouw
gerelateerd aan renovatie, terwijl dit in
Nederland als geheel 23% was. Door de
vergrijzing en krimp van de bevolking zal dit in
de toekomst nog belangrijker worden. Het eerste
begin is gemaakt in het eerste halfjaar van 2014
toen de renovatie toenam.

Nieuwbouw utiliteitsgebouwen probleem
in Limburg
In Limburg daalde de bouwproductie in de
periode 2010-2013 minder hard dan in
Nederland als geheel, omdat zowel de renovatie
van gebouwen als de nieuwbouw van
utiliteitsgebouwen minder hard daalde. De
nieuwbouw van woningen daalde vergelijkbaar
als in Nederland als geheel.
Net als in de periode 2010-2013 daalde de
nieuwbouw van utiliteitsgebouwen in het eerste
halfjaar van 2014 minder hard dan in Nederland
als geheel. De nieuwbouw van
utiliteitsgebouwen is over langere termijn redelijk
constant. Dit is problematisch. De leegstand van
utiliteitsgebouwen in Limburg is namelijk hoog.
In Zuid-Limburg staan bijvoorbeeld veel winkels
leeg. Dat dit probleem niet makkelijk op te
lossen zal zijn, blijkt uit het feit dat er meerdere
initiatieven zijn om winkelcentra uit te breiden,
bijvoorbeeld in Heerlen. De vraag is of dit
rendabel is.

Na een daling in de periode 2010-2013 van de
nieuwbouw van woningen die vergelijkbaar was
met die in Nederland als geheel, daalde de
nieuwbouw van woningen in het eerste halfjaar
van 2014 minder hard dan in Nederland. Net als
in Zeeland is ook de leegstand van woningen in
Limburg hoog. In Limburg stond in 2013 circa
6% van de woningen leeg, terwijl dit in
Nederland 5,5% bedroeg. Voor 32% van de
nieuw gebouwde woningen in deze periode is
een woning gesloopt. Landelijk is dit percentage
26%. In krimpgebied Zuid-Limburg is dit
percentage zelfs 57%. Dit betekent dat er veel
nieuwe woningen ter vervanging werden
gebouwd. Hiermee lijkt Limburg een begin te
maken met het verbeteren van de
woningvoorraad in plaats van enkel te bouwen
voor leegstand. Er wordt door de provincie ook
een restrictiever beleid gevoerd voor het
bouwen van nieuwe woningen. In sommige
delen van Limburg mag alleen een nieuwe
woning worden gebouwd als er een gesloopt
wordt. Ook woningcorporaties besluiten steeds
vaker om sociale huurwoningen in
krimpgebieden te slopen. Zij kunnen dan in
aanmerking komen voor een korting op de
verhuurdersheffing.
Er worden niet alleen nieuwe woningen en
utiliteitsgebouwen in Limburg gebouwd of
woningen gesloopt. Renovatie is in Limburg ook
belangrijk. Renovatie maakt in Limburg ook een

groot deel uit van de woning- en utiliteitsbouw.
Circa 26% betreft renovatie, terwijl dit landelijk
23% is. Over langere termijn daalde de
renovatie van gebouwen minder hard. Dit kan
onder andere verklaard worden doordat er
relatief veel woningen in Limburg tussen 1965
en 1984 zijn gebouwd. Dit zijn over het
algemeen woningen die veel renovatie nodig
hebben. In het eerste halfjaar van 2014 bleef
renovatie belangrijk voor de bouwproductie in
Limburg, want de renovatieprojecten stegen. Al
was de stijging minder groot dan in Nederland.

ook, maar minder hard dan het Nederlandse
gemiddelde.
Afgegeven vergunningen Zuid Nederland
eerste halfjaar 2014

Wat zijn de verwachtingen voor de
woning- en utiliteitsbouw?
Op basis van de voorlopende indicatoren kan
een inschatting worden gemaakt hoe de woningen utiliteitsbouw zich de komende tijd gaat
ontwikkelen. De waarde van de afgegeven
vergunningen steeg in het eerste halfjaar van
2014 in vergelijking met een jaar eerder in
Limburg en Zeeland, en daalde heel licht in
Noord-Brabant.
In Limburg werd de stijging geheel veroorzaakt
door de stijging van de waarde van de
vergunningen voor nieuwbouwprojecten, de
vergunningen voor renovaties daalden nog. De
nieuwbouw van utiliteitsgebouwen trekt sterk
aan. Dit laat zien dat het probleem van
leegstand van utiliteitsgebouwen niet minder
gaat worden. De nieuwbouw van woningen stijgt
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In Zeeland wordt de stijging veroorzaakt door
een toename van de waarde van de afgegeven
vergunningen voor renovatiewerkzaamheden.
Zowel de vergunningen voor renovatie van
woningen als voor utiliteitsgebouwen stegen in
het eerste halfjaar van 2014 in vergelijking met
dezelfde periode in 2013. Doordat Zeeland een
van de provincies is die het meest vergrijst, is de
verwachting dat de bouw in Zeeland ook steeds
meer werk kan halen uit het renoveren van
woningen zodat deze bewoonbaar blijven voor

ouderen. De waarde van de afgegeven
vergunningen voor nieuwbouwprojecten daalde.
Dit kwam door de sterke daling van de
afgegeven vergunningen voor nieuwe
utiliteitsgebouwen. Voor de bouw van nieuwe
woningen worden wel meer vergunningen
afgegeven. Zelfs meer dan in Nederland als
geheel. Deze cijfers lijken er op te wijzen dat er
weer meer woningen gebouwd gaan worden,
ondanks de hoge leegstandscijfers.
In Noord-Brabant daalde de waarde van de
afgegeven vergunningen in het eerste halfjaar
van 2014 licht in vergelijking met dezelfde
periode een jaar eerder. Dit was geheel te wijten
aan de daling van de renovatieprojecten. Vooral
de daling van de afgegeven vergunningen voor
renovatie van utiliteitsgebouwen was groot. Dit
moet echter in het juiste perspectief gezien
worden. In 2013 werden er namelijk juist meer
vergunningen voor renovatieprojecten
afgegeven. Voor nieuwbouwprojecten werden
wel meer vergunningen afgegeven. Dit kwam
geheel ten goede aan de sterke stijging van de
afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen.
Dit beeld past bij de dynamiek die we in NoordBrabant zien waar de bouw sneller herstelt dan
in Nederland als geheel. Dit herstel begint
normaliter bij de renovatiewerkzaamheden
waarna de nieuwbouw volgt. De renovatie
herstelde al en het herstel zakt nu wat weg. De
nieuwbouw lijkt sneller te gaan herstellen dan in

Nederland op basis van de waarde van
afgegeven vergunningen.

Bouwers in Noord-Brabant hebben
hoogste orderportefeuille
De ontwikkeling van de bouw in Noord-Brabant
is vergelijkbaar met die van de Randstedelijke
provincies en heeft betere perspectieven dan de
bouw in Limburg en Zeeland. Dit blijkt ook uit de
orderportefeuille van bouwbedrijven actief in de
drie provincies. Dit is in de grafiek hieronder te
zien.
Orderportefeuille Nederland en Zuid
Nederland

Bron: CBS

Van de drie provincies is de orderportefeuille het
hoogst in Noord-Brabant. Er zijn ook relatief veel
bouwbedrijven actief in Noord-Brabant. Ondanks
dat veel bouwbedrijven het werk moeten delen,
hebben de bouwbedrijven een hoge

orderportefeuille. De orderportefeuilles in
Limburg en Zeeland zijn beduidend lager dan
die in Nederland en Noord-Brabant. De
orderportefeuille stijgt in alle drie de provincies
in het derde kwartaal van 2014. In NoordBrabant van 5,7 naar 6 maanden. In Zeeland
steeg de orderportefeuille van 4,1 naar 4,6
maanden. In Limburg steeg de orderportefeuille
licht van 3,9 naar 4 maanden. Daarmee is de
orderportefeuille in Limburg het laagst van alle
provincies in Nederland.

komt doordat er geld is vrijgemaakt vanuit het
Deltafonds voor de zuidelijke provinices. Verder
worden de meeste investeringen gedaan in de
regionale/lokale infrastructuur.

Toekomstige investeringen in
infrastructuur beperkt
Uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT) blijkt dat in de
zuidelijke provincies de afgelopen jaren net als
in de andere landsdelen steeds minder
investeringen in de infrastructuur door de
overheid zijn gerealiseerd. Dit is in de tabel
rechts te zien. De meeste investeringen zijn
gedaan in het hoofdwegennet en het
hoofdvaarwegennet.
Voor de zuidelijke provincies staan ook weinig
infrastructurele projecten op de planning voor de
komende jaren. Van alle landsdelen staat er in
de zuidelijke provincies het minst op de rol en is
de planning ook het hardst teruggelopen. Wel
wordt er enig herstel verwacht. Er staan voor de
periode 2014-2018 meer projecten op de
planning dan voor de periode 2013-2017. Dit

Uit de private investeringen in de infrastructuur
blijkt weer duidelijk de tweedeling tussen NoordBrabant enerzijds en Limburg en Zeeland
anderzijds. Het gaat dan om de aanleg van
glasvezelnetwerken. In Noord-Brabant zijn er al
veel glasvezelnetwerken aangelegd, vooral in
Noordoost- en Zuidoost-Noord-Brabant. In totaal
was in het eerste kwartaal van 2014 25% van de
huishoudens aangesloten. In Limburg was
ongeveer 18% van de huishoudens
aangesloten, vooral in Midden-Limburg.
Duidelijke achterblijver is Zeeland. Daar is het
aantal huishoudens dat een glasvezelaansluiting
heeft minimaal. Hier zal zeker meewegen dat dit
een landelijk gebied is met relatief weinig
inwoners. Daardoor is het veel duurder voor
commerciële partijen om glasvezel aan te
leggen. Initiatieven hiertoe zullen daarom van de
overheid moeten komen. Het zal ook in de

toekomst lastig blijven om commerciële partijen
hiervoor te interesseren. In Limburg en NoordBrabant is hier meer ruimte voor.

Gevolgen voor de langere termijn
In het eerste halfjaar van 2014 daalde de
woning- en utiliteitsbouw in alle drie de zuidelijke
provincies. In Limburg was de daling wel minder
dan in Nederland als geheel. Op basis van de
voorlopende indicatoren wordt herstel verwacht
in Limburg en Zeeland. Dit betekent niet dat de
vooruitzichten ook het beste zijn voor deze twee
provincies. Er is namelijk een duidelijk
onderscheid zichtbaar tussen Noord-Brabant
enerzijds en Limburg en Zeeland anderzijds. De
ontwikkeling van de bouw in Noord-Brabant is
vergelijkbaar met de ontwikkeling van de bouw
in de Randstad. Dit is ook terug te zien in de
ontwikkeling van de particuliere investeringen in
de infrastructuur. Noord-Brabant is daardoor een
geval apart in Zuid Nederland. De vooruitzichten
op herstel zijn op dit moment nog niet sterk
aanwezig, maar op de lange termijn heeft
Noord-Brabant de beste uitgangspunten van de
drie zuidelijke provincies. De provincie heeft een
grote aantrekkingskracht wat gunstig is voor de
bouwsector.
De woning- en utiliteitsbouw in Limburg en
Zeeland ondervindt op dit moment al de
gevolgen van de vergrijzing en krimp van de
bevolking. Deze provincies hebben te maken

met hoge leegstandscijfers. In Zeeland staan
vooral veel woningen leeg. De voorlopende
indicatoren wijzen erop dat er weer meer nieuwe
woningen gebouwd gaan worden. Om niet voor
de leegstand te blijven bouwen, zou er meer
moeten worden gerenoveerd. In Limburg is er
ook veel leegstand van woningen en worden
ook nog veel woningen gebouwd. Daar
tegenover staat dat er relatief veel woningen
worden gesloopt. Met name worden woningen
gesloopt die flink gerenoveerd moeten worden
om bewoonbaar te blijven. Daarvoor komen
nieuwbouwwoningen in de plaats waar wel
vraag naar is. De nieuwbouw van
utiliteitsgebouwen is problematisch, want in
Limburg is de leegstand van utiliteitsgebouwen
hoog. Tegelijkertijd worden veel nieuwe
utiliteitsgebouwen gebouwd, maar niet gesloopt.
Hier wordt dus voor de leegstand gebouwd.
Limburg en Zeeland zullen in de toekomst in nog
sterker de gevolgen gaan ondervinden van de
vergrijzing en krimp van de bevolking. Dit heeft
gevolgen voor bouwbedrijven. Er zal minder
werk zijn en het werk zal verschuiven van
nieuwbouw naar renovatie.
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