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Het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is
in de eerste negen maanden van 2006 met 30 procent gestegen ten
opzichte van een jaar eerder. Het aantal gereedgekomen woningen is
met veertien procent toegenomen.

Bijna 71.000 bouwvergunningen verleend. In de eerste negen
maanden van 2006 is voor bijna 71.000 woningen een bouwvergun-
ning afgegeven. Dit is een toename van ruim 16.000 ten opzichte
van diezelfde periode in 2005. 

Ook toename gereedgekomen woningen. In de eerste negen maan-
den van 2006 zijn 41.000 nieuwe woningen gereedgekomen, ruim
5.000 woningen meer dan in de eerste negen maanden van 2005.
Dit waren 11.000 huurwoningen en 30.000 eigen woningen. Het
aantal opgeleverde huurwoningen steeg met 33 procent terwijl het
aantal gereedgekomen eigen woningen toenam met 9 procent.  

Voorraad nog op te leveren woningen stijgt. Eind september 2006
was de voorraad nog op te leveren woningen bijna 177.000. Dat is
vijftien procent meer dan een jaar eerder. Bij 80 procent van deze
nog niet gereedgekomen woningen is de bouwvergunning nog geen
twee jaar oud. Eind september 2005 was dit nog 75 procent. Bij
negen procent van de nog niet gereedgekomen woningen dateert de
bouwvergunning van twee tot drie jaar terug, voor elf procent is dit
langer dan drie jaar. 

Informatie: infoservice@cbs.nl; www.cbs.nl of de CBS-infoservice, 
T. 0900 - 0227 (0,50 euro per minuut).

Fors meer bouwvergunningen voor woningen Januari
15-20 Internationale bouwbeurs BAU, Muenchen, 

inl.: www.bau-muenchen.com

17 TR Symposium ‘Comfort en Arbeidsproductiviteit’ en
Nieuwjaars-receptie, Restaurant Groot-Kievitsdal, Baarn, 
inl.: www.tvvl.nl

17-19 Vakbeurs Facilitair, Brabanthallen, ‘s-Hertogenbosch, 
inl.: www.holapress.com

24 Seminar & Expositie BouwIQ en Stichting Slimbouwen®, 
De Versnelling, De Fabrique, Maarssen, 
inl.: www.bouwiq2006.nl

31 Praktijkcongres Beheer en Onderhoud van Gebouwen,
CongresHotel De Werelt, Lunteren, 
inl.: www.euroforum.nl

Februari
5-10 Internationale Bouwbeurs, Jaarbeurs Utrecht, 

inl.: www.bouwbeurs.nl

6 Specialisatiecursus Daglicht- en ventilatieberekeningen, 
Hotel Mitland, Utrecht, 
inl.: www.bouwbesluit-praktijk.nl

6 Luchtkwaliteit in de bouwpraktijk, Regardz Eenhoorn,
Amersfoort, 
inl.: www.ibr.nl

13 en 27 Tweedaagse SBR-cursus Bouwtechnisch ontwerpen, 
ook op 8 en 15 mei, 
inl.: www.sbr.nl

15 NEN-cursus Energieprestatie voor de woningbouw, Delft, 
24 april in Utrecht, 
inl.: www.nen.nl

29-30 Tweedaagse introductiecursus ‘Bouwen in de ouderenzorg’, 
inl.: www.bouwcollege.nl

Maart
13 NEN-cursus Ventilatie, Delft, 

inl.: www.nen.nl 

14-15 Vakbeurs Gebouwbeveiliging en Veilige werkplek, Apeldoorn, 
inl.: www.facilitairevakdagen.nl

April
19-21 De Nederlandse Restauratiebeurs 2007, Brabanthallen, 

‘s-Hertogenbosch, 
inl.: www.restauratiebeurs.nl

23 Tweedaagse internationale conferentie DustConf 2007: 
How to improve air quality, Maastricht, 
inl.: www.senternovem.nl

24-26 Vakbeurs en congressen Urban Design, RAI Amsterdam, 
inl.: www.rai.nl

Mei
8-10 Safety & Security beurs, Amsterdam RAI, 

inl.: www.safetysecurityamsterdam.nl

Voorraad op te leveren woningen naar vergunningverlening.

Woningbouw eerste negen maanden.
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