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Persbericht
In eerste helft 2011 meer woningen 
opgeleverd 
 

• Aantal opgeleverde woningen nog altijd laag  
• 9 procent meer woningen opgeleverd in eerste halfjaar 2011 
• Vooral stijging gereedgekomen huurwoningen 
• 6 procent meer bouwvergunningen verleend 

 
In het eerste halfjaar van 2011 zijn ruim 19,5 duizend woningen opgeleverd. 
Dat is bijna 9 procent meer dan in de eerste helft van 2010. Het aantal 
opgeleverde woningen blijft echter ruim achter bij de piek van drie jaar 
geleden. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. 
 
Vooral het aantal gereedgekomen huurwoningen is toegenomen. De stijging 
bedroeg 16 procent in het eerste halfjaar van 2011 in vergelijking met dezelfde 
periode een jaar eerder. Het aantal gereedgekomen huurwoningen heeft 
daarmee nagenoeg het niveau van voor de economische crisis bereikt. Dat 
geldt niet voor de koopwoningen, waar het aantal opleveringen ruim 40 
procent lager was dan in de eerste helft van 2008.  
 
Ook het aantal verleende bouwvergunningen nam toe. In het eerste halfjaar 
van 2011 is voor de bouw van bijna 27 duizend woningen een vergunning 
verstrekt. Dat is 6 procent meer dan in de eerste helft van 2010.  
 
Ondanks deze stijging ligt het aantal verleende bouwvergunningen nog altijd 
onder het niveau van voor de crisis. Dit is vooral toe te schrijven aan de 
marktsector. In de eerste helft van 2011 werden aan bouwers voor de markt 
en andere particuliere opdrachtgevers iets meer dan 19 duizend vergunningen 
verleend, tegen bijna 26 duizend in de eerste helft van 2008. 
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Gereedgekomen woningen, 1e halfjaar 
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Verleende bouwvergunningen voor woningen naar opdrachtgever, 1e 
halfjaar 
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Technische toelichting 
 
De gegevens zijn afkomstig uit de Statistiek Verleende Bouwvergunningen en 
de Woningstatistiek. Het CBS stelt deze statistieken samen op basis van 
gemeentelijke opgaven. Het aantal verleende bouwvergunningen geeft een 
indicatie van de verwachte woningbouwproductie. Over het algemeen is de 
periode tussen het verlenen van een bouwvergunning en de oplevering van de 
woning anderhalf tot twee jaar. Onder bouwers voor de markt worden o.a. 
projectontwikkelaars verstaan. Bij particuliere opdrachtgevers kan gedacht 
worden aan individuele personen. 
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Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. De Wabo staat voor 'Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht'. Onder de Wabo wordt niet meer 
gesproken van een bouwvergunning maar van een omgevingsvergunning met 
activiteit bouwen.  
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