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Bouwvergunningen voor bedrijfsgebouwen
toegenomen

In 1998 is voor bijna 34 miljard gulden aan bouwvergunningen
verleend. Dat is 6% meer dan in 1997. Deze toename komt volgens het
CBS door een toegenomen vraag naar bedrijfsgebouwen. Voor
woningbouw is daarentegen sprake van een afname met 6%. Het
aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend is zelfs met
14% gedaald tot nog geen 88 duizend woningen.
In 1998 zijn bijna 91 duizend woningen gereedgekomen. Dat is iets
minder dan in het jaar daarvoor. In afwijking van de landelijke cijfers is
rond de drie grote steden in 1998 ruim een kwart meer woningen
gereedgekomen dan in 1997. Het aantal woningen waarvoor een
bouwvergunning is verleend in deze regio’s is echter met ongeveer
20% afgenomen.

Sterke stijging vergunningen voor bedrijfsgebouwen

De waarde van de verleende bouwvergunningen is in 1998 met 6%
toegenomen tot bijna 34 miljard gulden. Dit is het gevolg van een sterke
toename bij de bedrijfsgebouwen (+21%). Vooral voor de zakelijke
dienstverlening (+53%) en het onderwijs (+40%) is volgens het CBS de
waarde van de verleende bouwvergunningen fors gestegen. Voor
woningbouw is sprake van een daling met 6%.
De totale waarde van de verleende vergunningen is in 1998 vooral
toegenomen in Limburg, Friesland en Gelderland. Een afname heeft
zich voorgedaan in de provincies Utrecht en Zeeland. Voor
woningbouwprojecten is de daling het grootst in Flevoland en
Overijssel. In Gelderland en Friesland is de waarde juist toegenomen.
De waarde van de verleende bouwvergunningen in de marktsector is
toegenomen met 21%. De provincies Flevoland, Friesland en
Gelderland laten hier de sterkste groei zien. Bij de budgetsector
bedroeg de toename eveneens 21%. In deze sector zijn de provincies
Limburg, Overijssel en Drenthe de grootste groeiers.



CBS Persbericht PB99-035 pagina 2 van 5

Minder bouwvergunningen voor woningen

In 1998 is voor 88 duizend woningen een bouwvergunning verleend.
Dat is 14% minder dan in 1997. De afname is het sterkst in Flevoland,
Overijssel en Groningen. Zuid-Holland is de provincie met het grootste
aantal woningen waarvoor een vergunning is afgegeven (ruim 19
duizend); dit ondanks een afname van 15% vergeleken met 1997.
In het afgelopen jaar zijn bijna 91 duizend woningen gereedgekomen.
Dat is 2% minder dan in 1997. De afname is het sterkst in Drenthe en
Limburg. Grote uitschieters zijn Noord- en Zuid-Holland, waar sprake is
van een toename met rond de 20%.

Meer woningen in de grote stadsgewesten

In de zeven grote stadsgewesten (BON-gebieden) zijn vorig jaar ruim
40 duizend woningen gereedgekomen, een stijging van +6% ten
opzichte van 1997. Deze toename is vooral het gevolg van de groei in
de regio”s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. In deze drie regio”s
zijn in het afgelopen jaar bijna 27 duizend woningen gereedgekomen,
bijna 30% meer dan in 1997. In het gebied rond Utrecht is het aantal
gereedgekomen woningen in 1998 juist sterk afgenomen (-37%). In de
overige stadsgewesten zijn ruim 21 duizend woningen gereedgekomen.
Dat is 6% minder dan in het jaar daarvoor. In alle stadsgewesten
samen staat ruim tweederde van het aantal opgeleverde woningen. Het
aantal gereedgekomen woningen buiten de stadsgewesten is met 9%
gedaald tot 29 duizend.

Minder bouwvergunningen in de grote stadsgewesten

Het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend is in de
zeven grote stadsgewesten gedaald met 15%. In tegenstelling tot de
situatie bij het aantal gereedgekomen woningen zijn het bij de
verleende bouwvergunningen juist de gebieden rond de drie grote
steden waar de daling het sterkst is (-20%). De eerder door het CBS
gemelde sterke toename in 1998 van het aantal ontvangen opdrachten
voor woningbouwprojecten bij architecten in het BON-gebied
Haaglanden heeft nog niet geleid tot een evenredige toename bij het
aantal verleende bouwvergunningen. Alleen in de BON-gebieden
Knooppunt Arnhem-Nijmegen en Bestuursregio Utrecht is voor meer
woningen bouwvergunning verleend dan in 1997 (resp. 22% en 8%).
Dat zijn ook de enige BON-gebieden waar eind 1998 meer woningen in
uitvoering waren dan eind 1997.
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Technische toelichting
De waardecijfers over de verleende bouwvergunningen hebben
betrekking op bouwwerken (woningen en andere gebouwen) met
bouwkosten van 50.000 gulden en meer (excl. BTW en grondkosten),
waarvoor door een gemeente een bouwvergunning is verleend. De
utiliteitsbouw wordt onderverdeeld in de marktsector en de
budgetsector. De marktsector omvat agrarische gebouwen en
bedrijfsgebouwen voor de industrie, bouwnijverheid, handel, horeca,
vervoer, communicatie en zakelijke dienstverlening. De budgetsector
omvat gebouwen voor de overheid, onderwijs, gezondheids- en
welzijnszorg en overige dienstverlening (o.a. cultuur, sport en
recreatie).

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie en tabellen over deze onderwerpen kunt u
contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in
Voorburg, dhr. C.B.J. Steijn, tel. (070) 337 42 76. Overige informatie
kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
Tabel 1 Verleende bouwvergunningen per provincie in 1998 (tussen haakjes de
procentuele verschillen ten opzichte van 1997)

Totaal WoningbouwUtiliteitsbouw
gebouwen totaal marktsector budgetsector

mln gld

Nederland 33954 (+6) ##### (-6) ##### (+21)12336 (+21) #### (+21)
 Nieuwbouw 31151 (+5) ##### (-6) ##### (+22)11335 (+22) #### (+22)
 Herstel en verbouw 2803 (+8) 1117 (-3) 1686 (+16) 1001 (+18) 685 (+14)
 
Groningen 975 (+2) 472 (-13) 503 (+21) 329 (+22) 173 (+21)
Friesland 1301 (+18) 730 (+ 6) 570 (+39) 403 (+47) 167 (+23)
Drenthe 1018 (+3) 594 (-3) 423 (+14) 299 (+3) 124 (+52)
Overijssel 2284 (+1) 1126 (-18) 1158 (+30) 717 (+14) 441 (+72)

Flevoland 1175 (-9) 687 (-28) 488 (+42) 419 (+66) 69 (-24)
Gelderland 4023 (+17) 2154 (+13) 1869 (+21) 1324 (+31) 545 (+2)
Utrecht 2146 (-12) 1171 (-9) 976 (-15) 699 (-13) 277 (-19)
Noord-Holland 5239 (+9) 2233 (-9) 3006 (+28) 2215 (+27) 791 (+32)

Zuid-Holland 6921 (+5) 3522 (-9) 3398 (+24) 2522 (+24) 876 (+22)
Zeeland 714 (-12) 457 (-15) 257 (-5) 179 (+2) 78 (-17)
Noord-Brabant 5808 (+6) 2933 (-2) 2875 (+17) 2294 (+19) 581 (+11)
Limburg 2351 (+18) 1029 (-0) 1322 (+37) 935 (+24) 387 (+82)

Bron:CBS
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Tabel 2 Woningbouw per provincie in 1998 (tussen haakjes de procentuele ver-
schillen ten opzichte van 1997)

Bouwvergunning Begonnen Voltooid In uitvoering Nog niet begonnen

verleend ultimo ultimo

dec-98 dec-98

                aantal woningen                                                

Nederland 87673 (-14) 85871 (-12) 90516 (-2) 90745 (-7) 33618 (+1)

Groningen 2304 (-22) 2533 (-15) 2807 (-8) 2398 (-11) 767 (-23)

Friesland 3246 (- 2) 3201 (-9) 3317 (-8) 3025 (-10) 855 (-4)

Drenthe 2691 (-18) 2839 (+8) 2101 (-33) 2850 (+25) 896 (-22)

Overijssel 5891 (-24) 6307 (-14) 6502 (-10) 5946 (-5) 1640 (-26)

Flevoland 3802 (-42) 4775 (-21) 5369 (-4) 3185 (-28) 1465 (-41)

Gelderland 10443 (+4) 9915 (+3) 9196 (-16) 9067 (+5) 3494 (+8)

Utrecht 6374 (-15) 6871 (+3) 5768 (-16) 8197 (+30) 2281 (-20)

Noord-Holland 11872 (-15) 11049 (-16) 14995 (+21) 12265 (-24) 7041 (+11)

Zuid-Holland 19283 (-15) 18938 (-17) 19424 (+13) 22058 (-6) 7061 (+3)

Zeeland 2141 (-6) 2197 (+2) 2044 (+10) 2413 (+1) 752 (-11)

Noord-Brabant 15168 (-5) 13222 (-18) 14868 (+4) 14474 (-11) 5684 (+40)

Limburg 4458 (-15) 4024 (-19) 4125 (-33) 4867 (-7) 1682 (+23)

Bron:CBS
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Tabel 3 Woningbouw naar VINEX-indeling in 1998 (tussen haakjes de procentuele
verschillen ten opzichte van1997)

Bouwvergunning In uitvoering Voltooid
verleend ultimo 1998

    aantal woningen

Nederland 87673 (-14) 90745 (-7) 90516 (-2)

BON-gebieden 38362 (-15) 41036 (-9) 40286 (+6)
 waarvan in
 Regionaal Orgaan Amsterdam 8436 (-32) 8691 (-34) 13142 (+31)
 Stadsregio Rotterdam 7208 (-13) 8716 (-0) 7293 (+19)
 Haaglanden 6636 (-13) 7300 (-16) 6312 (+31)
 Bestuursregio Utrecht 4538 (+8) 5915 (+73) 2854 (-37)
 Knooppunt Arnhem-Nijmegen 4173 (+22) 3912 (+25) 3038 (-26)
 Twente 3189 (-11) 3171 (-0) 3229 (-16)
 Stadsregio Eindhoven 4182 (-24) 3331 (-29) 4418 (+1)

Vinex stadsgebieden 20554 (-15) 22091 (-7) 21322 (-6)
 waarvan in
 Stadsgewest Groningen 426 (-46) 626 (-24) 854 (-41)
 Stadsgewest Leeuwarden 774 (+31) 654 (-4) 608 (-6)
 Concentratiekern Emmen 771 (+8) 939 (+48) 485 (-36)
 Stadsgewest Zwolle 603 (-65) 831 (-31) 1276 (+36)
 Stadsgewest Stedendriehoek 1588 (-3) 1072 (-28) 1770 (-25)
 Stadsgewest Amersfoort 1343 (-45) 1910 (-22) 2242 (+33)
 Stadsgewest Alkmaar 1118 (-17) 1298 (+1) 1186 (-19)
 Stadsgewest Haarlem 1490 (-25) 1624 (+3) 1296 (+9)
 Stadsgewest Hilversum 1130 (+46) 870 (+17) 573 (-51)
 Stadsgewest Leiden-Bollenstreek 1892 (+4) 2185 (+38) 1501 (+11)
 Stadsgewest Drechtsteden 954 (-47) 1335 (-18) 1328 (-9)
 Stadsgewest Vlisburg 588 (-30) 598 (+11) 511 (+46)
 Stadsgewest Breda 2291 (-4) 2103 (+11) 1996 (+22)
 Stadsgewest Tilburg 2273 (+12) 2606 (-13) 2524 (+13)
 Stadsgewest Den Bosch 1262 (+17) 1001 (-42) 1359 (+40)
 Stadsgewest Heerlen 834 (+12) 1248 (+44) 369 (-65)
 Stadsgewest Geleen-Sittard 261 (-19) 244 (-41) 402 (-21)
 Stadsgewest Venlo 596 (+56) 522 (+35) 374 (-18)
 Stadsgewest Maastricht 360 (-45) 425 (-53) 668 (-25)

Overige gemeenten 28757 (-11) 27618 (-4) 28908 (-9)

Bron:CBS


