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Het hoofdstuk Kerncijfers Bouwnijverheid in de Maandstatistiek
Bouwnijverheid geeft op een kernachtige manier de eerste uitkom-
sten van in de afgelopen maand beschikbaar gekomen bouw-
statistieken. Naast bouwindicatoren en eerste omzetgegevens
wordt in dit hoofdstuk ook aandacht besteed aan bouwverwante
en conjunctuurstatistieken.

Inhoud kerncijfers september 2000

– Indexcijfers van de omzet bouwnijverheid;
– Verleende bouwvergunningen.

Meer gedetailleerde resultaten kunt u o.a. vinden op de CBS-
internetsite (www.cbs.nl). Ook kunt u telefonisch of per e-mail
informatie bestellen bij het CBS, tel. (045) 570 70 70, e-mail:
infoservice@cbs.nl.

Indexcijfers van de omzet bouwnijverheid

Het indexcijfer van de omzet in de bouwnijverheid geeft recente
informatie over de ontwikkeling van de binnenlandse omzet van
Nederlandse aannemingsbedrijven. Bij de omzet gaat het in deze
grafiek om, door bouwbedrijven met 10 of meer werknemers,
gefactureerde en/of gedeclareerde bedragen. In nevenstaande
grafiek is voorzien in een voor de Nederlandse bouwwereld gang-
bare hoofdindeling: Burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U), Grond-,
water- en wegenbouw (GWW) en Bouwinstallatiebedrijven (BI).

Geen omzetstijging in juni

De omzet voor de totale bouwnijverheid is in juni 2000 vrijwel ge-
lijk aan die van juni 1999. Hierbij moet in ogenschouw worden ge-
nomen dat dit jaar Hemelvaart en Pinksteren in juni vielen en vorig
jaar niet. Onderling zijn er echter wel verschillen te zien, zo is er
bij de B&U- en BI-bedrijven een daling te zien van respectievelijk
1 en 5%, echter bij de GWW-bedrijven is er een omzetstijging
t.o.v. juni 1999 van 3%. Voor de B&U-, GWW- en BI-bedrijven
komt het indexcijfer van de omzet in juni 2000 t.o.v. de gemiddel-
de maandomzet van het basisjaar 1998 uit op respectievelijk 131,
137 en 120%.

Verleende bouwvergunningen

Het CBS registreert o.a. de bouwkosten van werken waarvoor
bouwvergunning is verleend.
In onderstaande grafiek vindt u een uitsplitsing naar woningen en
overige bouwwerken.
De door het CBS geregistreerde bouwvergunningen hebben een
ondergrens van 100 000 gld.

Groei Verleende bouwvergunningen, zet door

In de periode mei 1999 t/m april 2000 is het niveau van de ver-
leende bouwvergunningen met 10% gestegen t.o.v. dezelfde peri-
ode een jaar eerder. De stijging voor de woningbouw is ruim 14%
en die van de bedrijfsgebouwen bijna 6%.
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Grote verschillen per provincie

Het niveau van de verleende bouwvergunningen in de provincies
Gelderland, Zeeland en Noord-Brabant is in tegenstelling tot de
landelijke trend gedaald met respectievelijk 13, 8 en 3%. Hier
staat tegenover dat er in de provincies Utrecht, Flevoland en
Noord-Holland een flinke groei te zien is van respectievelijk 44, 44
en 38%. De ontwikkeling kan per provincie dus flink verschillen.

Daling bouw bedrijfsgebouwen in Zuid-Holland

Ook voor bedrijfsgebouwen zijn er verschillen te zien van het
bedrag waarvoor bouwvergunning is verleend, zo is het opvallend
dat er in de meeste meer geïndustrialiseerde provincies een groei
te zien is, (Utrecht 20%, Noord-Holland 13% en Noord-Brabant
14%) dit in tegenstelling tot de meest geïndustrialiseerde provin-
cie, ‘Zuid-Holland’ waar juist een daling is waargenomen van 6%.
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