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Bouwsector in Utrecht herstelt snel
Het economisch herstel gaat snel in de provincie Utrecht wat zich ook uit in een sterk aantrekkende
woningmarkt. De woningmarkt profiteert van de aantrekkingskracht van de stad Utrecht. Dit zorgde er
ook voor dat de productie van woningen in de provincie Utrecht sneller groeide dan in Nederland als
geheel. De productie van utiliteitsgebouwen bleef achter. Op basis van de vergunningen voor woningen utiliteitsbouw is op korte termijn verdere groei van de bouwactiviteit te verwachten. De vooruitzichten
voor de bouw in de provincie Utrecht moeten wat getemperd worden op basis van de orderportefeuille.
De langetermijn investeringen in de infrastructuur nemen af.

2014. Het herstel gaat een stuk sneller dan in
Nederland als geheel. In de provincie Utrecht
stegen de huizenprijzen sinds het dieptepunt
met 7,1% en in de stad Utrecht met 10,7%. Elk
kwartaal stegen de huizenprijzen in Utrecht
harder dan in Nederland als geheel. De stijging
in Nederland als geheel bleef beperkt tot 4,7%.
De stad Utrecht trekt de provincie mee omhoog.
Woningprijzen herstellen sneller
Groei in %, j-o-j

Economie Utrecht groeide hard
De economische groei in de provincie Utrecht
bedroeg in 2014 2%, terwijl de Nederlandse
economie met 1% groeide.
Economische groei Utrecht omhoog
Groei in %, j-o-j

De economie van Utrecht doet het dus
beduidend beter. Dit geldt ook voor alle
gebieden in de provincie Utrecht. Dit komt
omdat Utrecht een Randstedelijke provincie is
waar veel bedrijven zijn gevestigd en Utrecht
een hoge dynamiek heeft. Er zijn veel bedrijven
in de IT en specialistische zakelijke
dienstverlening actief, die minder last van de
crisis hebben gehad.
Bron: CBS

Woningprijzen Utrecht in de lift…

Bron: CBS

De economie in Utrecht doet het veel beter dan
de Nederlandse economie en dit is terug te zien
in de ontwikkeling van de woningmarkt in
Utrecht. In de media is er veel aandacht voor de
sterk stijgende huizenprijzen in Amsterdam en
de stad Utrecht. De stijging van de prijzen in
Utrecht is in de grafiek rechts te zien. Het herstel
van de woningprijzen werd in Utrecht net als in
Nederland ingezet in het tweede kwartaal van

…maar transacties nemen minder hard
toe dan in Nederland
In de eerste drie kwartalen van 2015 werden er
in de provincie Utrecht 10.759 woningen
verkocht, in de eerste drie kwartalen van 2014
waren dit er nog 8.887. Dit is een stijging van
21,1%. In de stad Utrecht werden in de eerste
drie kwartalen van 2015 3.277 woningen
verkocht. In de eerste drie kwartalen van 2014

werden er 2.765 woningen in de stad Utrecht
verkocht. Een stijging van 18,5%. In Nederland
steeg het aantal verkochte woningen in de
eerste drie kwartalen van 2015 met 23,2% in
vergelijking met dezelfde periode een jaar
eerder.
Transacties woningen nemen minder
hard toe
Groei in %, j-o-j eerste drie kwartalen 2015

De woningmarkt in de provincie Utrecht wordt
gedomineerd door de stad Utrecht. Ruim 30%
van de verkochte woningen in de provincie
Utrecht wordt namelijk in de stad Utrecht
verkocht.
Omdat de woningmarkt het in Utrecht goed doet,
worden woningen ook een stuk sneller verkocht
dan het Nederlandse gemiddelde. In Nederland
stonden woningen in september 2015 gemiddeld
23 maanden te koop. In de provincie Utrecht
was dat maar 20 maanden en in de stad Utrecht
was dit zelfs maar 18 maanden.

De nieuwbouwproductie steeg in Utrecht wat
harder dan in Nederland als geheel. In Utrecht
bedroeg de stijging 13,9% j-o-j in de eerste 10
maanden van 2015, in Nederland bedroeg de
stijging 11,9% j-o-j. Gezien de ontwikkelingen op
de woningmarkt, is het logisch dat de
nieuwbouw in Utrecht sterker aantrekt. Een
positieve ontwikkeling van de woningmarkt heeft
meestal meer nieuwbouw tot gevolg. Ook heeft
de stad een grote aantrekkingskracht waardoor
de bevolking ook harder groeit en er meer
nieuwe woningen nodig zijn.
Productie gebouwen Utrecht herstelt

Positieve ontwikkeling productie
gebouwen Utrecht

Bron: CBS

De transacties in Utrecht stijgen dus minder
hard dan in Nederland. Dit komt doordat de
woningmarkt in Utrecht sneller herstelde in 2014
dan in Nederland waardoor de groei eerder
afvlakt. Opvallend is het verschil met NoordHolland waar de transacties nog wel fors
toenemen. Dit komt niet door Amsterdam, want
in bovenstaande grafiek is te zien dat de
transacties in Amsterdam ook niet meer zo hard
toenemen.

Al met al is de economische situatie in Utrecht
gunstig. De economie groeide flink in 2014 en
ook de woningmarkt herstelde sterk. Dit zorgt
ervoor dat de uitgangspunten voor de
bouwsector in Utrecht gunstig zijn. De productie
van gebouwen steeg daarom ook wat harder in
de provincie Utrecht dan in Nederland als
geheel in de eerste 10 maanden van 2015. Het
gaat om de productie van zowel woningen als
utiliteitsgebouwen. De productie in Utrecht steeg
met 9,1% j-o-j en de productie in Nederland
steeg met 8,7% j-o-j.
Net als in Nederland was er in Utrecht een lichte
daling van de renovatiewerkzaamheden. In
Nederland bedroeg de daling 0,4% j-o-j in de
eerste 10 maanden van 2015, in Utrecht
daalden de renovatiewerkzaamheden in deze
periode met 2,6% j-o-j.

Groei in %, j-o-j eerste 10 maanden 2015

Bron: CBS

Er worden in de provincie Utrecht voornamelijk
koopwoningen gebouwd. De nieuwbouw van
woningen steeg in de eerste 10 maanden van
2015 met 41,4% j-o-j, in Nederland was de
stijging 30,5% j-o-j. Verder zijn er in de provincie
Utrecht meer nieuwe gebouwen voor de
industrie en bouw en voor de handel en horeca
gebouwd. Dit is in de grafiek op de volgende
pagina te zien. Daaruit blijkt ook dat er vooral

minder nieuwe gebouwen voor het openbaar
bestuur en de gezondheidszorg werden
gebouwd. Hieruit blijkt dat de utiliteitsbouw in
Utrecht het nog moeilijk heeft.
Ook in Utrecht vooral meer nieuwbouw
van woningen
Groei in %, j-o-j eerste 10 maanden 2015

opvallend want de orderportefeuille lag
gemiddeld in de periode kwartaal 1 2012 –
kwartaal 2 2015 op 7,8 maanden en was
daarmee ook altijd beter gevuld dan de
orderportefeuille van alle Nederlandse bouwers.
In het vierde kwartaal herstelde de
orderportefeuille van 4,2 naar 4,8 maanden
maar daarmee is de orderportefeuille nog lang
niet op het oude niveau.

Vergunningen woningbouw stijgen hard
De positieve ontwikkelingen op de woningmarkt
zorgen er ook voor dat de vergunningen voor
nieuwbouw woningen nog flink blijven stijgen in
Utrecht. De afgegeven vergunningen stegen in
Utrecht met 43,7% j-o-j in de eerste 10 maanden
van 2015. In Nederland als geheel bedroeg de
stijging 39,1% j-o-j.

Orderportefeuille zakt flink terug

Vergunningen woningbouw stijgen
harder

Aantal maanden

Groei in %, j-o-j eerste 10 maanden 2015

Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

Orderportefeuille bouwers zakt weg
De orderportefeuille en de afgegeven
vergunningen geven een goed beeld waar de
bouwsector in Utrecht de komende tijd naar toe
zal gaan. De orderportefeuille van bouwers in
Utrecht liet een opvallende beweging zien in het
derde kwartaal van 2015. De orderportefeuille
zakte toen sterk weg van 8 maanden naar 4,2
maanden en was daarmee ook een stuk lager
dan de orderportefeuille van alle Nederlandse
bouwers van 7 maanden. Alleen de
orderportefeuille van bouwers in Friesland is nog
lager, maar daar ligt de orderportefeuille
gemiddeld ook op een lager niveau. Het is

Bron: CBS

De vraag is dan ook wat er in de bouwsector in
Utrecht aan de hand is en waarom er opeens
nog maar een beperkte werkvoorraad is. Een
mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat er veel
werk in productie is genomen in Utrecht in het
derde kwartaal van 2015 waardoor het werk uit
de orderportefeuille verdwijnt. Dit zou dan de
komende tijd in de productiecijfers terug te zien
moeten zijn.

Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

Dat de stijging in Utrecht groter is, komt doordat
de vergunningen voor nieuwbouw van woningen
harder stegen. De vergunningen voor nieuwe
woningen in de provincie Utrecht stegen met
52,7% j-o-j, in Nederland was de stijging 46,7%
j-o-j. Vooral de stad Utrecht heeft een grote
aantrekkingskracht waardoor veel mensen daar
willen wonen en dat kan alleen maar door extra
nieuwe woningen te bouwen. Maar naast de
stad Utrecht worden ook in Amersfoort veel

vergunningen voor nieuwe woningen afgegeven.
In Utrecht worden veel nieuwe koop- en
huurwoningen gebouwd door commerciële
partijen. In Amersfoort bouwen
woningcorporaties ook een flink aantal
koopwoningen. Ook in de kleinere plaatsen in de
provincie worden vergunningen afgegeven voor
nieuwe woningen. Opvallend is dat de
woningcorporaties actiever lijken te zijn in
Utrecht dan in andere provincies. Vooral
opvallend hieraan is dat zij zich niet beperken tot
huurwoningen, maar dat ze ook koopwoningen
bouwen. Vanuit de overheid wordt juist erop
aangedrongen dat woningcorporaties zich weer
met hun hoofdtaak, huurwoningen in het sociale
segment, gaan bezighouden.
De vergunningen voor renovatie van woningen
bleven in de provincie Utrecht stabiel. In
Nederland was een stijging te zien van 5,8% j-oj. Doordat er veel woningtransacties zijn in de
provincie Utrecht verhuizen er veel mensen en
dat is vaak een moment om de nieuwe woning
te verbouwen en mogelijk ook nog de oude
woning verkoop klaar te maken. In de provincie
Utrecht wordt ook relatief veel verhuisd wanneer
je het met het Nederlandse gemiddelde
vergelijkt. Het is daarom opvallend dat de
vergunningen voor renovaties stabiel blijven. Het
kan zijn dat er in Utrecht renovaties plaatsvinden
waar geen vergunning voor nodig is.

Gunstig vooruitzicht utiliteitsbouw
De utiliteitsbouw had het moeilijk in de provincie
Utrecht, maar gaat een betere tijd tegemoet. Dit

blijkt uit de waarde van de vergunningen die
voor utiliteitsgebouwen worden afgegeven.
Zoals in de grafiek hieronder te zien is, steeg de
waarde van de afgegeven vergunningen voor
utiliteitsgebouwen in de eerste 10 maanden van
2015. Dit staat haaks op de ontwikkeling in
Nederland als geheel. Vooral de laatste paar
maanden worden meer vergunningen in Utrecht
afgegeven.
Vergunningen utiliteitsbouw herstellen
Groei in %, j-o-j eerste 10 maanden 2015

voor vervoer en communicatie, gebouwen voor
zakelijke dienstverlening, gebouwen voor
openbaar bestuur, voor de gezondheidszorg en
onderwijsgebouwen worden meer vergunningen
afgegeven voor nieuwbouw. Het is vooral
opvallend dat er meer gebouwen voor de
zakelijke dienstverlening worden gebouwd. In
delen van de provincie is de leegstand namelijk
zeer hoog. In bijvoorbeeld Nieuwegein staat
bijna 31% van de kantoren leeg. Ook in de
gemeente Stichtse Vecht, waar Maarssen en
Breukelen onder vallen, staat ruim 25% van de
kantoren leeg. Gemiddeld staat in Nederland
17% van de kantoren leeg.
De waarde van de vergunningen voor
renovatiewerkzaamheden daalde in Utrecht met
2,7% j-o-j in de eerste 10 maanden van 2015. In
Nederland bedroeg de daling 11,4% j-o-j in
dezelfde periode. Industriële gebouwen,
gebouwen voor handel en horeca en openbaar
bestuur worden de komende tijd nog wel vaker
gerenoveerd in de provincie Utrecht.

Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

De waarde van de afgegeven vergunningen
voor utiliteitsgebouwen steeg in Utrecht met
54,2% j-o-j in de eerste 10 maanden van 2015.
In Nederland als geheel daalde de waarde van
de afgegeven vergunningen met 7,8% j-o-j. Er
werden in Utrecht vooral meer vergunningen
voor nieuwe utiliteitsgebouwen afgegeven. De
waarde van de vergunningen steeg in de eerste
10 maanden met 80,4% j-o-j. In Nederland
bedroeg de daling 5,7% j-o-j. Voor gebouwen

Investeringen infrastructuur omlaag
Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)
maakt per jaar een samenvatting van de
geplande investeringen die de overheid in de
infrastructuur gaat doen. Dit doen zij alleen per
regio, niet per provincie. De regio Randstad
Noord omvat de provincies Noord-Holland en
Utrecht. De investeringen in de regio Randstad
Noord zijn in de tabel op de volgende pagina te
zien. Van alle regio’s in Nederland wordt in de

Randstad Noord het meeste geld geïnvesteerd
in de infrastructuur.

Uit de tabel blijkt dat de
investeringen wel al een paar jaar flink
teruglopen. Voor de periode 2016-2020 bevindt
zich EUR 4.655 miljoen in de realisatiefase.
EUR 3.655 miljoen bevindt zich nog in de
planfase. Veruit de meeste investeringen zullen
gedaan worden in het hoofwegennet, namelijk
EUR 5.596 miljoen. In de provincie Utrecht
wordt bijvoorbeeld geld geïnvesteerd in het
verbeteren van de Ring Utrecht.

Slot
Het economisch herstel gaat snel in de provincie
Utrecht wat zich ook uit in een sterk
aantrekkende woningmarkt. De woningmarkt
profiteert van de aantrekkingskracht van de stad
Utrecht. Dit zorgde er ook voor dat de productie
van woningen in de provincie Utrecht sneller
groeide dan in Nederland als geheel. De
productie van utiliteitsgebouwen bleef achter.

Op basis van de vergunningen voor woning- en
utiliteitsbouw is op korte termijn verdere groei
van de bouwactiviteit te verwachten. De
vooruitzichten voor de bouw in de provincie
Utrecht moeten wat getemperd worden op basis
van de orderportefeuille. De langetermijn
investeringen in de infrastructuur nemen af.
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