
Advies /rapportage 

 

Gronduitgifteprijzen Gemeente Dinkelland 

             

I 

         

u_... -_ • 
. 1* 

- 

    

In opdracht van: Gemeente Dinkelland 

    

Postbus 11 

    

7590 AA Denekamp 

   

Uitgevoerd door: Weusthuis Makelaardij 

    

Oldenzaalsestraat 34 

    

7591  GM  Denekamp 

    

Home Makelaars 

    

Steenstraat 56 

    

7571 BL Oldenzaal 

    

Frans Mulder Makelaardij 

    

Deurningerstraat 5 

    

7595  NH  WEERSELO 

   

Datum 30 oktober 2018 

    



ndui I 'fl fl1 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. Inleiding 2 

I.I. Opdracht 2 

1.2. Werkwijze 2 

1.3. Uitgangspunten 3 

2. Situatie onroerendgoedmarkt 4 

2.1. Landelijke ontwikkelingen onroerend goed markt t/m 31 kwartaal 2018 4 

2.2. Ontwikkelingen in Twente 4 

2.3. Ontwikkelingen Gemeente Dinkelland 6 

2,4. Bestaande- versus nieuwbouw 6 

2,5. Bronnen 6 

3. Uitgifteprijzen gemeente Dinkelland en omliggende gemeentes 7 

3.1. Gemeente Dinkelland 7 

3.2. Grondprijzen in de regio 8 

4. Grondprijzen 2019 10 

4.1. Algemeen 10 

4.2. Grondprijsadvies 2019 12 

5. Toekomst: ontwikkelingen en verwachtingen 15 
5.1. Persbericht van de NVM d.d. 11 oktober 2018 15 

5.2. Demografische ontwikkelingen 16 

6. Conclusie 18 

  



1. Inleiding 

Op verzoek van de gemeente Dinkelland om voor het jaar 2019 een advies uit te brengen over de te hanteren 

grondprijzen bij de uitgifte van de beschikbare bouwkavels hebben ondergetekenden in gezamenlijk overleg het 

onderliggende rapport opgesteld. 

1.1. Opdracht 

1) Een grondprijstaxatie voor de te hanteren marktconforme grondprijzen in 2019 voor de verschillende 

bouwkavels voor de onderstaande plannen: 

Ootmarsum Brookhuis 

 

Commanderiestraat 

 

Commanderie 

 

De Mors 1V (bedrijventerrein) 
Denekamp Aveskamp 

 

Pierik 

 

Sombeek  IV  (bedrijventerrein) 
Weerselo Reestman Noord 

 

Spikkert 

 

Echelpoel  Ill  (bedrijventerrein) 

Tilligte Tilligte West 
Noord Deurningeri Noord Deurningen 
Saasveld Diezelkamp 
Rossum Rossum Noord 

 

De Schil 

2) De bovengenoemde plannen daar waar het noodzakelijk is, op kavelniveau (bijvoorbeeld in het geval van 

zichtkavels) te taxeren; 
3) Een actualisatie van de groenprijstaxatie voor 2019 op te stellen. 

1.2. Werkwijze 

De heer B.J.J. Bulter van Weusthuis Makelaardij heeft de opdracht ontvangen van de gemeente Dinkelland om in 
samenspraak met de heer R. Schasfoort van Home Makelaars en de heer F. Mulder van Frans Mulder Makelaardij een 
advies uit te brengen. Dit rapport is een resultante van een nauwe samenwerking tussen deze drie makelaars. 

Om tot marktconforme prijzen en indicaties te komen zijn de ontwikkelingen op de onroerendgoedmarkt in het 
algemeen en specifiek voor Noord Twente bestudeerd en geimplementeerd. Zo is de woningmarkt in de verschillende 
kernen beoordeeld en is er een inventarisatie gemaakt van de grondprijzen zoals momenteel gehanteerd in de 
gemeente Dinkelland en de omliggende gemeentes alsmede van de uitgifte/verkoopontwikkelingen op de onderhavige 
nieuwbouwlocaties. 

Op het moment van opmaak van dit grondrijsadvies waren de marktcijfers van het 3C kwartaal 2018 nog niet 
bekend/vastgesteld. 



1.3. Uitgangspunten 

BIJ het opstellen van het rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 
• De stand van zaken met betrekking tot de beschikbare kavels op de nieuwbouwlocaties conform de actuele 

informatie van de website www.kavelsinkelland.nl. 
• Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW. 
• Alle genoemde prijzen bij bestaand onroerend goed zijn excl. kosten koper. 
• De adviesprijzen gelden vanaf 1januari 2019. 
• De bouwkavels zijn Vrij van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of andere zakelijke rechten. 
• De getaxeerde gronden voldoende schoon zijn voor de getaxeerde bestemming. 
• Er worden geen bijzondere eisen gesteld met betrekking tot architectuur en bouwvoorschriften. 



2. Situatie onroerendgoedmarkt 

2.1. Landelijke ontwikkelingen onroerend goed markt t/m 3e kwartaal 2018 

Halverwege 2018 lijkt de constante afname van het aantal voor verkoop beschikbare woningen ten einde gekomen. 
Wanneer het aanbod wordt uitgesplitst naar woninggrootte blijkt echter dat de aanboddaling alleen bij grote 
woningen (groter dan 160 m2) is omgeslagen in een toename. In het kleinere en middensegment heeft de dalende 
aanbodtrend zich juist verder doorgezet, hetzij in beperktere mate. Een halfjaar geleden werd op kwartaalbasis 
namelijk nog een aanboddaling van 18% in het kleine segment en van 12% in het middensegment geregistreerd. In het 
tweede kwartaal is de daling in het klein- en middensegment afgevlakt naar slechts 1%. Aanleiding voor de huidige 
afvlakking is het toenemende aanbod van nieuwbouwwoningen. In totaal zijn 8% meer nieuwe woningen beschikbaar 
voor verkoop dan vorig kwartaal. Hierdoor betreft ondertussen 1 op de 7 te koop staande woningen nieuwbouw. Een 
jaar geleden was dit aandeel nog 1 op de 9. De nieuwbouwactiviteiten beginnen in het tweede kwartaal zo hun 
vruchten af te werpen. Dat de afname van het aanbod ten einde is gekomen, betekent echter niet dat de 
marktomstandigheden op de Nederlandse woningmarkt gezonder zijn geworden. Het aantal beschikbare 
koopwoningen is nog steeds van een zeer beperkt niveau; vergeleken met een jaar geleden ligt het aanbod ruim een 
kwart lager. Om te komen tot een gezondere woningmarkt moet er voor een langere periode sprake zijn van een 
aanbodtoename; de nieuwbouw kan deze impuls geven. Per 1juli 2018 staan in Nederland 81.900 woningen te koop. 
Een jaar eerder bedroeg dit aantal nog 97.000; dat betekent een daling van 16%. 
Bron: Vastgoedrap portage  Twente 2018 

Nieuwbouw 

Er wordt te weinig nieuwbouw verkocht om aan de Nationale Woonagenda van Minister 011ongren te voldoen. 
Speerpunt is het verhogen van de bouwproductie naar minimaal 75.000 nieuwbouwwoningen in de periode tot 2025. 
Het zwaartepunt van deze nieuwbouw zou in de eerste jaren moeten liggen om het grote woningtekort versneld terug 
te dringen. Niet 75.000, maar 85.000 nieuwbouwwoningen per jaar zouden hiervoor nodig zijn in de komende 5 jaar, 
waarvan tweederde nieuwbouwkoopwoningen. 

Verkoop 

In het tweede kwartaal van 2018 zijn 7.300 nieuwbouwwoningen verkocht via ~-Makelaars, een stabilisatie met 
een jaar geleden. Al ruim een jaar stabiliseert het aantal verkochte woningen in een periode van 4 kwartalen op 
30.000. Voor de totale markt is dit circa 43.000 koopwoningen in een jaar, een tekort van 13.000 om aan de behoefte 
te voldoen. 

Het aantal nieuw in verkoop gebrachte koopwoningen daalde met 9% ten opzichte van een jaar geleden. Als gevolg 
daarvan stond in het midden van het kwartaal nog geen 13.000 nieuwbouwwoningen te koop, de laagste stand sinds 
het begin van de meting in 2013. 
Bron: website NVM 

2,2. Ontwikkelingen in Twente 

In Twente werden 3.441 woningtransacties verricht in de eerste helft van 2018, blijkt uit de registratie van het 
Kadaster. Daarvan viel 68% binnen de portefeuille van ~-Makelaars. Op 1juli 2018 stonden nog 1.749 woningen in 
de verkoop bij de ~~Makelaars, een daling van 30% vergeleken met het aanbod op 1juli 2017 (2.481). Het aantal 
beschikbare woningen kent een dalende trend: er is weer sprake van krapte die gepaard gaat met prijsstijgingen. In 
het eerste halfjaar van 2018 bedroeg de gemiddelde koopsom voor een woning in Twente € 229.167,-, een stijging van 
6% ten opzichte van een jaar eerder (€ 215.920,-). De mediane verkooptijd in het eerste halfjaar van 2018 bedroeg 42 
dagen, een daling van 25 dagen vergeleken met de mediane verkooptijd op 1juli 2017. Tot 1juli 2018 zijn 3.441 
woningen verkocht en ingeschreven bij het Kadaster; in de eerste helft van 2017 waren dat er iets meer, namelijk 
3.757. Volgens het Kadaster zijn in 2017 in Twente in totaal 7.960 woningen verkocht 
Bron: Vastgoedrapportoge Twente 2018 



Bedrijfsruimten 

Huurprijsontwikkelingen en leegstand 
De gemiddelde huurprijs van bedrijfsruimten in Twente in 2017 is gedaald tot € 36,- per m2; in 2017 was dit gemiddeld 
€41,- per m2. Het gemiddelde wordt enigszins beïnvloed door het aandeel courante en hoogwaardige 
bedrijfscomplexen. Een prijsdifferentiatie laat zien dat er voor bestaande en vaak enigszins gedateerde 
bedrijfsruimten een gemiddelde transactieprijs werd betaald tussen € 25,- en € 30,- per m2. Voor 'courant vastgoed' 
ligt de gemiddelde transactieprijs tussen € 35,- en € 60,- per m2; dit is afhankelijk van de vrije hoogte van de 
bedrijfsruimte. Het aantal transacties is zeer van invloed op het gemiddelde en er is vooral vraag naar kwalitatief 
betere objecten. Omdat er nog steeds relatief veel objecten te huur en/ of te koop staan, is er een ruime keuze aan 
objecten. Daarbij is het aanbod van oudere en met name incourante objecten groot. De voorkeur van de meeste 
bedrijven die willen verhuizen, is zeer verschillend, maar door de huidige situatie in de markt zien we dat de 
nieuwbouw erg onder druk staat en dat bestaande bouw daardoor zeer aantrekkelijk wordt. Het aandeel 
bedrijfsruimtes dat wordt aangeboden als percentage van de totale voorraad is het afgelopen jaar in de vier grote 
steden gedaald van 7% naar 6%. In de eerste helft van 2018 stijgt dit weer licht, namelijk naar 6,5%. In Almelo is het 
aanbod verhoudingsgewijs het kleinst: 3,7% van de voorraad wordt aangeboden. Hengelo, Enschede en Oldenzaal 
zitten alle drie net onder de 8% (respectievelijk 7,6%, 7,9% en 7,7%). De bedrijfsobjecten die te huur en/of te koop 
worden aangeboden, worden ook weer snel opgenomen. Er is dus ook nog steeds genoeg beweging op de 
bedrijfsruimtemarkt. 
Bran:  Vastgoedrapportage Twente 2018 



2.3. Ontwikkelingen gemeente Dinkelland 

Tubbergen-Losser-Dinkelland-Oldenzaal 

Tubbergen-Losser-Dinkelland-Oldenzaal In het deelgebied Tubbergen-Losser-Dinkelland-Oldenzaal deed zich in 2017 
relatief de sterkste stijging van woningtransacties voor van alle Twentse deelgebieden. Het aantal woningtransacties 
dat bij het Kadaster is geregistreerd steeg met 32%. In 2016 werden 875 woningen verkocht, in 2017 waren dat er 
1159. Daarmee was het transactieniveau twee keer zo hoog als in 2013. In de eerste helft van 2018 zien we een 
afname van 8% ten opzichte van de eerste helft van topjaar 2017. Van de woningtransacties in 2018 werden er 347 
(68%) door NVM-Makelaars afgehandeld. Het woningaanbod van de NVM-Makelaars op 1juli 2018 bedroeg 311 
woningen, 122 minder dan een jaar eerder. De mediane verkooptijd van woningen daalde in 2017 met 16 dagen tot 
73 dagen In de eerste helft van 2018 is de mediane verkooptijd verder gedaald naar 44. De woningen in het 
deelgebied Tubbergen-Losser-Dinkelland-Oldenzaal noteerden in 2017 een gemiddelde koopsom van € 250.535,-, een 
stijging van 10% vergeleken met 2016 (€ 228.030,-). De gemiddelde koopsom steeg in het eerste halfjaar van 2018 
met 2% ten opzichte van een jaar eerder, namelijk tot € 259.201,-. Het deelgebied Tubbergen-Losser-Dinkelland-
Oldenzaal is de duurste deelregio van Twente om een woning te kopen. De prijs van een appartement steeg in de 
eerste helft van 2018 met 6% tot € 227.919,- (eerste helft 2017: € 214.338,-). De prijs van een hoekwoning steeg met 
8% tot € 227.601,- (2017: € 211.648,-). De prijs van een tussenwoning steeg met 9% tot € 210.175,- (2017: € 192.317,-
). De prijs van een twee-onder-één-kapwoning steeg met 2% naar € 238.397,- (2017: € 234.272,-). De prijs van een 
vrijstaande woning steeg met 4% tot €344.591,- (2017: € 332.451,-). 
Bron: Vastgoedrap portage  Twente 2018 

Gemeente Dinkelland 

In de eerste 3 kwartalen van 2018 zijn er in de gemeente Dinkelland door NVM Makelaars 94 woningen verkocht. De 
gemiddelde transactieprijs in het 3' kwartaal bedroeg ca. € 292.000,-. Terwijl de gemiddelde transactieprijs in het 2 
kwartaal van 2018 ca. € 244.000,- bedroeg, geeft dit een wat scheve verhouding. Mogelijk zijn er in het 3e kwartaal 
van dit jaar een aantal transacties geweest in het hoge segment. 
Bron: NVM Data & Research 32  kwartaal 2018 

2.4. Bestaande- versus nieuwbouw 

Ondanks de grote vraag naar nieuwbouwwoningen, is het in verband met o.a. de extreem hoge bouwkosten, voor 
sommige nieuwbouwlocaties geen uitdelen van bouwkavels. De stijging van de bouwkosten wordt door diverse 
factoren veroorzaakt. Met name zijn de prijzen van bouwmaterialen substantieel gestegen, maar ook hogere 
loonkosten en duurzamer bouwen (o.a. gasloos bouwen) hebben de stijging van de bouwkosten beïnvloed en zullen 
deze in de toekomst wellicht nog meer gaan beïnvloeden. 

Om een goede concurrentiepositie tussen de bestaande bouw en nieuwbouw te behouden adviseren we in sommige 
kernen slechts een lichte stijging van de kavelprijzen toe te passen, echter ook hebben we in ons voorstel een lichte 
afwaardering toegepast van enkele kavels, o.a. in verband met incourante kavelindeling en /of minder fraaie ligging. 

2.5. Bronnen 

• Kadaster.nl Vastgoeddashboard 
• Twentse Vastgoedrapportage 2018 
• Woningmarkt Rapportage Ten  Hag 
. Kwartaalcijfers Woningmarktrapportage NVM 2018 
• CBS 
• Realworks uitwisselingsysteem 
• Duurzaam gebouwd 
0 ABF Research, Primos bevolkingsprognose 



3. Uitgifteprijzen gemeente Dinkelland en omliggende gemeentes 

3.1. Gemeente Dinkelland 

Onderstaand overzicht geeft per plangebied aan hoeveel kavels er in totaal zijn verkocht, hoeveel er nog beschikbaar 
zijn en welk prijsniveau de gemeente momenteel hanteert. Ook zijn de opties weergegeven. 
Bron: website www.kavelsindinkelland.nI 

1i 
- - I- 

~ai Aantal nog Opties Prijs per ma 

BTW excl. ht koop 1e 

Ootmarsum Brookhuis 61 1 1 € 235,-

 

Commanderie 0 6 0 Nog niet in 
(voormalig gemeentewerf) verkoop 
Commanderiestraat 0 8 0 Nog niet in 

 

verkoop 
De Mors  IV  (bedrijventerrein) € 80,-

 

Denekamp Pierik 10 6 7 €225,-! € 235,-

 

Aveskamp 0 3 0 Nog niet in 

 

verkoop 
Sombeekweg  IV 0 € 85,-

 

(bedrijventerrein) 

 

Weerselo Reestman 0 0 2 € 200,-

 

Spikkert fase 1 13 3 1 € 200,- /€ 210,-

 

Spikkert fase 2 15 4 9 € 220,- /€ 225,-

 

Echelpoel  Ill €90,- /€ 100,-

 

(bed rijventerrein) 

 

Tilligte Tilligte West 5 2 4 € 180,-

 

Noord Deurningen Noord Deurningen 6 4 3 € 180,-

 

Saasveld Diezelkamp 6 0 1 € 195,-

 

Diezelkamp fase 2 

 

Rossum Rossum Noord 18 0 6 € 195,-

 

De Schil woon/werkkavels 2 0 1 € 125,-

 

In de meeste plaatsen is het aantal grondtransacties in 2018 toegenomen, ten opzichte van 2017. In het plan Rossum 

Noord en het Plan Brookhuis zijn afgelopen jaar veel kavels verkocht. Met name in Rossum is er door inwoners lang 

gewacht op uitgifte van kavels. 

 

De nog niet verkochte kavels in plan Reestman staan niet vermeld op de website www,kavelsindinkelland.nl, waardoor 

de verkoop van deze enkele kavels mogelijk niet bespoedigd wordt, wij adviseren dan ook kenbaar te maken op 

genoemde website dat ook deze kavels nog niet verkocht zijn. 

 

Groenstroken 

 

De gemeente Dinkelland hanteert voor smalle groenstroken aan de voorzijde van de woning € 15,- per m2, voor smalle 
groenstroken aan de zij-/achterkant van de woning € 30,- per m2  en voor groenstroken met bouwmogelijkheden 
€ 90,- per m2. 

 

7 



3.2. Grondprijzen in de regio 

Het onderstaande overzicht geeft het prijsniveau weer zoals gehanteerd door de gemeentes in 2018. 

Gemeente 11111 max bedrijventerrein 1 

Tubbergen grotere kernen* € 176 € 220 € 90 
Tubbergen kleine kernen € 160 € 200 
Losser € 160 € 250 
Oldenzaal €280 € 300 € 135 /€ 175 
Hengelo €200 €319 £110/€260 
Hengelo kleine kern € 230 (Beckum) 
Borne € 267 € 320 € 150 1€ 175 

Tubbergen 

De gemeente Tubbergen hanteert in de grotere kernen (Tubbergen, Albergen en Geesteren) een grondprijs voor kleine 
kavels (+1- 225 m2) van € 176,- per m2  voor starters op de woningmarkt en een grondprijs van :E 220,- voor de overige 

kavels. Voor sociale woningbouw hanteert men in de grotere kernen een grondprijs voor kavels ten behoeve van sociale 
huurwoningen op een kavel tot +/- 175 m2  een grondprijs van € 154,-. 
In de overige kleinere kernen hanteert de gemeente Tubbergen een grondprijs voor kleine kavels (+1- 225 m2) van 

€ 160,- per m2  voor starters op de woningmarkt en een grondprijs van € 200,- voor de overige kavels. Voor sociale 
woningbouw hanteert men in de kleinere kernen een grondprijs voor kavels ten behoeve van sociale huurwoningen op 

een kavel tot -i-I- 175 m2  een grondprijs van € 140,-. 

Binnen de gemeente Tubbergen wordt momenteel op 1 locatie bedrijventerrein uitgegeven. 

• Lutkeberg  IV €90,- per m2  - Tubbergen. 
Binnen de gemeente Tubbergen wordt thans € 66,50 per m2  als één uniforme prijs voor groen- en reststroken 

gehanteerd. 

Losser 

De gemeente Losser hanteert voor 2018 onderstaande bedragen: 
In de gemeente Losser is volgens de website momenteel nog maar 1 bouwkavel beschikbaar in Overdinkel. 

De prijs per m2  bedraagt € 226,-. 
Door een ontwikkelaar worden 12 bouwkavels verkocht aan de Dorpstraat in De Lutte, de prijs per m2  bedraagt hier 

€ 235,-, Volgens de website Funda zijn er 5 van de 12 inmiddels verkocht. 

Binnen de gemeente Losser wordt momenteel geen bedrijventerrein uitgegeven. 
Binnen de gemeente Losser wordt thans €74,- per m2  als één uniforme prijs voor groen- en reststroken gehanteerd. 

Oldenzaal 
De gemeente Oldenzaal hanteert voor 2018 onderstaande bedragen voor woningbouwkavels: 

• Stakenbeek € 280,- per m2; 
• Thijsniederweg € 280,- per m2; 

• Hogenkampweg €300,- per m2. 

Binnen de gemeente Oldenzaal wordt thans €75,- per ml als één uniforme prijs voor groen- en reststroken gehanteerd. 

Binnen de gemeente Oldenzaal wordt momenteel op 2 locaties bedrijventerrein uitgegeven. 

• Jufferbeek Zuid € 135,- per m2  - overige locaties; 
€ 155,- per m2  - randlocaties; 
€ 165,- per m2  - zicht of sterlocaties. 

• Hazewinkel Noord west € 135,- tot € 150,- per m2 
Bron: grondnota Oldenzaal 
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Hengelo 
De gemeente Hengelo hanteert voor 2018 onderstaande bedragen: 

• Dalmeden € Ca. 250 tot 290,- per m2, afhankelijk van de grootte; 

• Het Broek € 290,- per m2; 
• Landrnanserve € 250,- per m2; 
• Hengelo Zuid € 200,- per m2 
• Beckum € 200,- per m2. 

Binnen de gemeente Hengelo wordt momenteel op meerdere locaties bedrijventerrein uitgegeven. Deze uitgifteprijzen 

variëren tussen ca. € 110,- tot € 260,- per m2. Deze prijzen zijn sterk afhankelijk per bedrijventerrein en (zicht)locatie. 

Binnen de gemeente Hengelo wordt thans € 75,- per m2  als één uniforme prijs voor groen- en reststroken gehanteerd. 

Deze prijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van een CBS statistiek. 
Bron. grondnota Hengelo 

Borne 
De gemeente  Borne  hanteert voor 2018 onderstaande bedragen: 

• Bornsche Maten € 329,- per m2; 
• Kollergang € 312,- per m2; 

• Oosterveld € 293,- per m2; 
• Roskam Landen € 275,- per m2. 

Binnen de gemeente  Borne  wordt momenteel op 1 locatie een bedrijventerrein uitgegeven. 

• De Veldkamp € 155,- per m2  - overige locaties; 
€ 180,- per m2  - zichtlocatie. 

Binnen de gemeente  Borne  wordt thans € 70,- per m2  als één uniforme prijs voor groen- en reststroken gehanteerd. Bij 

een groen- reststrook boven de 150 m2  wordt de waarde op kavelniveau bepaald door een door de gemeente 

aangestelde taxateur. 
Bron: grondnota  Borne 

Over het algemeen hebben de gemeentes in de regio hun prijzen ten opzichte van 2017 nagenoeg ongewijzigd 

gelaten. Zoals de tabel aantoont hanteren de meeste gemeenten een gedifferentieerde prijs. Naar gelang de locatie 

en het toegestane type bebouwing. Bij de inventarisatie is naar voren gekomen dat de meeste gemeenten nog geen 

duidelijk beeld hebben over de prijsontwikkeling voor 2019. Bij een aantal gemeenten zijn de prijzen voor 

groenstroken thans als volgt vastgesteld: 

9 



4. Grondprijzen 2018 

4.1. 

Op basis van de voorgaande analyse en onze ervaring merken wij dat de vastgoedmarkt dit jaar tot en met het 3 

kwartaal van 2018 wederom verbeterd is. Er worden meer bouwkavels, bestaande en nieuwbouwwoningen verkocht. 
Het aanbod in de bestaande bouw wordt steeds schaarser. De verkooptijd is soms erg laag. De belangrijkste oorzaken 
zijn: de nog steeds de historisch lage hypotheekrente, de goede arbeidsmarkt en uiteraard ook het toenemende 
consumenten vertrouwen. 

Het consumentenvertrouwen zit nog steeds op een hoog niveau. Dit vertrouwen is van groot belang voor de 
woningmarkt. Het is niet alleen een kwestie van kónnen kopen, maar vooral ook van willen kopen. Als consumenten 
geen vertrouwen hebben in de ontwikkelingen op de woningmarkt, zullen zij een voorgenomen aankoop van een 
woning uitstellen of er geheel vanaf zien. De Eigen Huis Marktindicator geeft het consumentenvertrouwen weer in 
een bepaald cijfer, waarbij 100 als neutraalwaarde geldt. Het hier weergegeven cijfer betreft een driemaandelijks, 
voortschrijdend gemiddelde. 

Na december 2012 keerde het vertrouwen in de woningmarkt langzaam terug. Eerst schoorvoetend, maar daarna ging 
het hard naar een recordstand van 121 punten in augustus 2016. Belangrijkste aanjagers waren de aantrekkende 
economie en de lage hypotheekrente. Vooral het aanlokkelijke vooruitzicht van de lage rente en jarenlange lage 
maandlasten maakte veel mensen enthousiast voor hun eerste of volgende eigen woning. In 2017 werd dan ook een 

record van 242 duizend woningen verkocht, het hoogste aantal sinds 1995. 

Doordat nieuwbouwprojecten in de crisisjaren nauwelijks van de grond kwamen raakte de woningmarkt in de grote 
steden al snel oververhit. De vraag naar woningen is hier zoveel groter dan het aanbod dat de snelle prijsstijgingen 
zich als een olievlek uitbreiden naar de randgemeenten. 

Aan de enorme prijsstijgingen lijkt vooralsnog geen einde te komen. De huizenprijzen zijn weer op het niveau van 
2008 en op veel plaatsen liggen ze alweer daarboven. Toch vinden sommige consumenten het in 2018, net als in 2008, 
nu geen gunstig moment een woning te kopen. Belangrijkste oorzaken zijn het gebrek aan woningkeuze in het 
schaarse aanbod en de sterk gestegen huizenprijzen. De betaalbaarheid van een eigen huis is hierdoor voor veel 
mensen een stuk slechter dan voorheen. 

Vooruitzicht 

De ambitie van 75.000 nieuwe woningen per jaar wordt voorlopig niet gehaald. Zolang er niet voldoende wordt 
bijgebouwd, blijven woningen op veel plaatsen schaars. Hierdoor, en zeker zolang de hypotheekrente laag blijft, zullen 
de huizenprijzen waarschijnlijk blijven stijgen. Het vooruitzicht voor starters en doorstromers wordt voorlopig niet 
rooskleuriger en dat vertaalt zich in een daling van het consumentenvertrouwen naar 105 punten in de zomer van 
2018. 

Eigen Huis Markt Indicator 
Ek.1I 
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NHG 
Het gemiddelde van de koopsommen van de maanden juni, juli en augustus is € 291.444,-

 

Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen het jaar 2019 
vastgesteld op € 290.000,-. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, 
namelijk € 307.400,-. Naar verwachting zal deze kostengrens binnenkort goedgekeurd worden door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Momenteel staat een woning in Gemeente Dinkelland tot een prijsklasse van ca. € 275.000,-

 

gemiddeld iets korter dan drie maanden te koop (Bron: NVM). Het gemiddelde aanbod voor de starters neemt af. Dit 
wordt met name veroorzaakt, doordat het nieuwe aanbod achterblijft, waardoor de krapte-indicator is gedaald. De 
krapte-indicator geeft aan hoeveel keuzemogelijkheden een potentiële koper heeft. Normaal gesproken is daling van 
deze krapte-indicator een positieve ontwikkeling. Wij merken echter wel op, dat - ondanks het gemeentelijke 
doeigroepenbeleid voor starters - niet alle vraag vanuit de startersmarkt kan worden beantwoord. Daardoor 
verhuizen steeds meer starters in de gemeente Dinkelland naar andere gemeenten. 
In de bestaande bouw ziet men ook een verschuiving naar o.a. Rossum, Denekamp en Weerselo vanuit Oldenzaal, dit 
geldt met name voor de doelgroep doorstarters. De belangrijkste reden hiervoor is de schaarste in Oldenzaal van o.a. 
betaalbare twee onder een kap- en vrijstaande woningen. In de omliggende dorpen van Oldenzaal krijgt men meer 
woongenot voor minder geld en toch is de afstand zeer beperkt. 

In de huidige hypotheekmarkt wordt opgemerkt dat er naast een grote vraag naar starterswoningen (hoek/ twee-
onder-een-kap) ook veel doorstroming lijkt te zijn van vrijstaande woningen naar nieuwbouwwoningen of nog 
royalere, vrijstaande woningen. 

Toekomstverwachting 
Het economisch herstel zet zich voort. Het is waarschijnlijk dat de huizenprijzen ook volgend jaar verder zullen stijgen, 
doch verwacht men dat de stijging wat zal afvlakken. Van grote invloed blijft de rentestand. 
De verkoopprijzen in de gemeente Dinkelland zullen minder stijgen dan gemiddeld in Nederland. Voor de kleine en 
afgelegen kernen in de gemeente zal dit nog meer gelden. 

Voor de gemeente Dinkelland voorzien ondergetekenden een grotere behoefte aan betaalbare (tot ca. € 180.000,-/€ 
190.000,-) nieuwbouwwoningen voor starters en alleenstaanden (al dan niet met kinderen). Ook de doelgroep 55-
plussers vormen een belangrijk deel van behoefte naar centraal gelegen levensloopbestendige woningen. Om deze 
doelgroepen meer in de kleine kernen te behouden, zouden in de kleine kernen deze kavels/nieuwbouwwoningen 
financieel aantrekkelijker moeten worden. Voor de langere termijn zal dit de leefbaarheid van de kleinere dorpen ten 
goede komen. 

Ondanks de stijgende prijzen van koopwoningen worden de woonlasten van woningeigenaren door de 
hypotheekrentestanden op een laag niveau gehouden; inmiddels zijn er rentestanden zelfs onder de 2 %, e.e.a. is o.a. 
afhankelijk van de rentevastperiode en de  LTV (Loan  To  Value)  . De lage rentestanden maken het aantrekkelijk om te 
verhuizen. Op deze manier krijgen doorstromers de mogelijkheid om bestaande hypotheken zonder boete af te lossen 
en vervolgens een hypotheek tegen een vaak veel lagere rente af te sluiten, waardoor de hypotheeklast vaak redelijk 
gelijk blijft en het woongenot toeneemt. 

Wij adviseren de gemeente Dinkelland tot het blijven verstrekken van startersleningen. Dit kan voorkomen dat 
starters op de woningbouw uit de gemeente Dinkelland vertrekken en gaan starten in bijvoorbeeld Oldenzaal,  Borne, 
Hengelo of Losser. In de gemeente Dinkelland is er relatief weinig aanbod tot een prijsklasse van ca. € 180.000,- Voor 
de groep starters en dan met name de alleenstaande starters is het erg lastig om een financiering te kunnen krijgen, 
deze doelgroep valt vaak tussen "wal en schip", omdat ze ook in verband met het passend huurbeleid, wat 
gehanteerd wordt door woningcorporaties, in veel gevallen ook niet in aanmerking komen voor een huurwoning. 
Inwoners van de dorpen in Dinkelland willen toch in veel gevallen in hun dorp blijven wonen en dat betekent dat dat 
ze soms noodgedwongen lang bij de ouders blijven wonen. 
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Voor bedrijfskavels hebben we kunnen constateren dat terughoudendheid nog steeds op zijn plaats is. Het afgelopen 
jaar werd er wel meer grond verkocht in Twente, maar deze grond werd vooral verkocht in de Twentse Stedenband. In 
de gemeenten daarbuiten worden nog steeds relatief weinig transacties gemeld. De gemeente Dinkelland zal zich 
voornamelijk dienen te richten op uitbreiding van lokale ondernemingen en bedrijven die geen directe binding hebben 
met de Twentse Stedenband. Vandaar dat verhogingen van kavelprijzen naar onze mening niet aan de orde zijn. 

Voor bedrijventerrein De Mors worden dit jaar geen transacties verwacht. 

 

Voor het bedrijventerrein Sombeek is meer belangstelling, men verwacht dat deze gronden verkocht kunnen worden 
(nadat het bestemmingsplan onherroepelijk geworden is) in een tijdsbestek van ca. 2 tot 4 jaar. 

 

Er is concrete belangstelling voor de kavels op het terrein Echelpoel, men verwacht hier in 2017 en 2018 ca. 1,5 
hectare uit te kunnen geven. 

 

Bron: Gemeente Dinkelland 

 

4.2. Grondprijsadvies 2019 

 

4.2.1. Woningbouwkavels 

 

Gezien de voorstaande analyse adviseren ondergetekenden een beperkte verhoging van kavelprijzen. Voor de 
'kleinere kernen' Tilligte, Noord Deurningen en de kavel op de Schil in Rossum, adviseren wij de prijzen niet te 
verhogen. Bij een enkele kavel is ons advies deze af te waardering in verband met de ineffectiviteit van de kavel. 

In onderstaande tabel is het prijsadvies voor woningbouwkavels samengevat. 

 

lan Aantal Aantal nog Opties 1J'll
verkocht BTW

 
te 

 

koop 

Ootmarsum Brookhuis 66 1 1 
/kavel excl. 

€ 240,-

 

Commanderie 0 6 0 

 

(voormalig gemeentewerf) 

 

Kavels 1,2 en 3 (ca. 1029 m2) € 268.000,-

 

Kavels 4,5 en 6 (ca. 1182 m2) € 307.000,-

 

Commanderiestraat 0 8 0 € 240,-

 

De Mors  IV  (bedrijventerrein) € 75,-

 

Denekamp Pierik 76 5 2 € 235,-

 

M9 € 125.000,-

 

13 € 110.000,-

 

L2 en L3 € 102.000,-

 

Aveskamp 

 

kavel 1 (1662 m2) € 240.000,-

 

kavel 2 (1685 m2) € 230.000,-

 

kavel 3 (1686 m2) € 215.000,~ 

Sombeek  IV  (bedrijventerrein) 0 £85,-

 

Weerselo Reestman 0 0 2 € 200,-

 

Spikkert fase 1 13 3 1 € 200,-/€ 210,-

 

Spikkert fase 2 10 4 9 € 220,- 1€ 225,-

 

Echelpoel  Ill  (bedrijventerrein) 1 €90i -/€ 100,-

 

Tilligte Tilligte West 1 5 3 € 180,-

 

Noord Noord Deurningen 6 3 4 € 180,-

 

Deurningen 

 

Saasveld Diezelkamp 6 0 1 £200,-

 

Diezelkamp fase 2 0 11 0 € 210,-

 

Rossum Rossum Noord 18 0 6 € 205,-

 

De Schil woon/werkkavels 2 0 1 € 125,

1 1 

-
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Aanvullende opmerkingen bij het prijsadvies 
Bedrijventerrein De Mors: afgewaardeerd met € 5,- per m2, ons inziens is de locatie logistiek gezien minder 

interessant om zich daar te gaan vestigen. 
ø Reestman: de 2 nog niet verkochte kavels staan niet vermeld op de site kavelsindirikelland.nl, waardoor er 

mogelijk geen / onvoldoende aandacht op gevestigd wordt door potentiele woningzoekers en dit zal de 

verkoopbaarheid niet bevorderen. 
• Spikkert fase 1: De kavels aan de Legtenbergerstraat zijn lager gewaardeerd i.v.m. de ligging aan de 

doorgaande weg en kavel 122 adviseren wij tevens niet op te waarderen i,v.m. de grootte van de kavel. 
• Spikkert fase 2: advies is om voor de kavels 11 en 19 een prijs aan te houden van € 220,- per m2, omdat het 

minder courante kavels betreffen. 
• Pierik: kavels 13, L2, L3 en M9: adviseren wij af te waarderen per 1januari 2019, omdat het minder courante 

kavels betreffen, de grond is minder effectief. 
• De Schil: meer / betere promotie-activiteit voor deze kavel, geen zichtbare optie op de website vermelden, 

dit belemmert zeer waarschijnlijk de verkoopbaarheid. 
• Commanderie: Wij adviseren de verkoop van deze kavels onder te brengen bij ons (de makelaars) met een 

goed marketingplan, zodat het optimale publiciteit krijgt. 

Naast het hanteren van een prijs binnen een plangebied willen wij, evenals vorig jaar de gemeente Dinkelland adviseren 
de volgende staffeling in de uitgifteprijs per m2  aan te brengen. Uiteraard geldt deze staffeling alleen bij verkoop voor 
een enkele kavel aan particulieren. Voor de plannen Commanderie en plan Aveskamp zal deze staffeling niet van 
toepassing zijn in verband met het unieke karakter/ligging van deze kleinschalige nieuwbouwlocaties. 

• 0-700 m2 : 100% van de getaxeerde verkoopprijzen. 
• 700— 1400 m2 : 50% van de getaxeerde verkoopprijzen. 
• boven 1400 m2 : 25 % van de getaxeerde verkoopprijzen. 

Wanneer deze staffeling wordt toegepast zal de concurrentiepositie van nieuwbouw sterk verbeteren en creëert de 
gemeente enigszins meer flexibiliteit bij de verkoop. 

4.2.2 Sociale woningbouw 

Er wordt geadviseerd om een grondprijs te hanteren van 70% van de grondprijs voor vrije sector woningen. Omdat de 

grondprijs voor vrije sector woningen per project/locatie verschillen zal dit ook gelden voor sociale huurwoningen. De 

exacte grondprijs zal per situatie dienen te worden berekend. 

4.2.3 Bedrijfskavels 

In de tabel is het prijsadvies samengevat. 

Ootmarsum De Mors IV €75,-

 

Denekamp Sombeek IV €85,-

 

Weerselo Echelpoel Ill Lint € 100,-

 

Echelpoel Ill  Overig €90,-

 

In verband met de beoogde kwaliteit zullen op de zichtlocaties extra beeldkwaliteitseisen worden gesteld. 0p de 
bedrijvenlocaties adviseren wij tevens om in geval van kavels groter dan 10.000 m2  of ingeval van een incourante kavel 
een marge van 5 tot 10 euro beneden de adviesprijs te hanteren. Tevens adviseren ondergetekenden rekening te 
houden met een goede indeling en verkaveling. Vanuit de markt merken wij dat er vraag is naar bedrijfsruimte met een 
totale vloeroppervlakte tot maximaal ca. 250 m2  met kavels vanaf ca. 500 m2. 
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4.2.4 Groen- en reststroken 

Er zijn verschillen in de waardering van groen- en reststroken. Dit heeft met name te maken met de ligging en 
toepasbaarheid van het perceel. Om toch duidelijkheid naar burgers toe te scheppen en op verzoek van de gemeente 
is er onderscheid gemaakt tussen groen-/restroken, in zijn geheel, gelegen voor de voorgevel EN groen-/reststroken 
naast of achter de woning. 

Ons advies is: 
groen-/reststroken, in zijn geheel, voor de voorgevel € 50,- per m2 
groen-/reststroken naast of achter de woning € 75,- per m2 
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5. Toekomst: ontwikkelingen en verwachtingen 

5.1 Persbericht van de NVM d.d. 11 oktober 2018 

Het is Code Rood voor de woningmarkt. Met deze noodkreet pleitte de NVM op Prinsjesdag voor een structurele en 
gestructureerde aanpak om tot 2030 in Nederland 1 miljoen nieuwe woningen te bouwen. Dat de woningmarkt het 
water tot aan de lippen staat, blijkt ook uit de nieuwste kwartaalcijfers* die de NVM vandaag presenteert. "We 
roepen al een paar jaar dat er in ons land veel te weinig wordt gebouwd en dat we niet eens de bouwachterstand uit 
de laatste crisis kunnen wegwerken", zegt ~voorzitter Ger Jaarsma. "Als dat nu niet snel en grondig wordt 
opgepakt, raakt de markt steeds verder in de vicieuze cirkel van dalend woningaanbod en blijvende prijsstijgingen. Dit 
gaat echt de verkeerde kant op, met alle gevolgen van dien. Een Nationaal Woningbouwplan is noodzakelijk, met een 
strakke regie van de Rijksoverheid." 
In de huidige overspannen woningmarkt komen volgens Jaarsma steeds meer bevolkingsgroepen langs de kant te 
staan. "Vooral starters en middeninkomens staan buitenspel of hebben het zeer moeilijk om een geschikte woning te 
vinden. Het is al zover dat kinderen tot hun na hun 30ste bij hun ouders moeten blijven wonen, omdat er niets 
betaalbaars voor hen te kopen of te huren valt." De NVM-voorzitter doet een  'call  to  action'  aan marktpartijen en 
vooral de politiek: het Rijk voorop, maar ook de regionale en lokale politiek. "Alle micro-oplossingen die we nu 
bedenken, zijn een druppel op de gloeiende plaat. Vaak werken de maatregelen van de verschillende bestuurslagen 
elkaar zelfs tegen. Daarom pleit ik voor meer focus en daadkracht in de vorm van een nationaal woningbouwplan met 
een strakke regie van het Rijk." 

Woningmarktcijfers laten zorgelijk beeld zien. 
In het 3de kwartaal van 2018 hebben NVM-makelaars bijna 12% minder woningen verkocht. Het is het vijfde 
achtereenvolgende kwartaal dat het aantal transacties lager uitkomt in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal 
verkochten de NVM-makelaars ruim 36.000 woningen, 4.700 minder dan een jaar eerder. Het afgelopen jaar 
registreerde de NVM ruim 151.000 transacties van bestaande koopwoningen bij haar makelaars. Het aantal 
transacties voor de gehele markt kwam uit op 216.000. De transactieprijs van woningen is het afgelopen kwartaal 
gestegen tot een recordniveau van 292.000 euro. Vergeleken met een jaar eerder is dat een stijging van 10,3%. 
Woningen werden in het 3 de kwartaal 2018 gemiddeld binnen 40 dagen verkocht. Dat is 15 dagen minder dan een 
jaar geleden. Jaarsma: "Sinds 2000 is de verkooptijd niet zo kort geweest." Daarnaast wisselde ruim een derde van de 
woningen het voorbije kwartaal boven de vraagprijs van eigenaar. De vraagprijs ligt bijna 11% boven het niveau van 
een jaar geleden. "Er zijn mensen die afhaken, omdat ze niet verder opgejaagd willen worden in deze 'prijzengekte', 
maar er zijn ook mensen die om uiteenlopende redenen per se een woning willen en bereid zijn daarvoor ver te 
gaan", aldus de NVM-voorzitter. Het woningaanbod is in een jaar tijd met ruim 30% gedaald. Halverwege het 3de 
kwartaal 2018 stonden bij NVM-makelaars 44.300 woningen te koop (totale bestaande koopwoningmarkt 63.500). 
"Dat is slechts 1% van ons totale woningbestand", stelt Jaarsma. "Dit lage aanbod voldoet absoluut niet aan de grote 
en nog steeds aanhoudende vraag vanuit de markt." De looptijd van de in aanbod staande koopwoningen is verder 
afgenomen tot 168 dagen. 28% van de woningen staat een jaar of langer te koop. Een potentiële koper had het 
afgelopen kwartaal nog slechte keuze uit minder dan 4 woningen (3,7). Met name in de stedelijke gebieden, waar 
appartementen en tussenwoningen een groot deel van de woningmarkt uitmaken, is de enorme krapte evident. In 
landelijke gebieden, waar de duurdere woningtypen meer vertegenwoordigd zijn, heeft de consument nog wel wat te 
kiezen. De trend van afnemend aanbod en stijgende prijzen is echter ook hier aan de orde. In het 3de kwartaal 2018 
zijn 6.600 nieuwbouwwoningen door NVM-makelaars verkocht. Dat is 12% minder dan hetzelfde kwartaal een jaar 
eerder. De prijs van een verkochte nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met ruim 16% toegenomen tot gemiddeld 
355.000 euro. 

Rijk moet gemeenten en provincies aanzwengelen tot meer nieuwbouw 

Eerder dit jaar heeft de NVM samen met een groot aantal marktpartijen en de Rijksoverheid de Nationale 
Woonagenda getekend. Doel daarvan is de nieuwbouwproductie in Nederland flink te bevorderen. "Het is 
buitengewoon jammer dat gemeenten en provincies deze noodzakelijke agenda niet hebben medeondertekend", 
meent Jaarsma. Hij pleit er daarom voor dat ook bij een volgende crisis vooral doorgebouwd wordt en roept BZK-
minister Kajsa 011ongren op om de regie stevig in handen te nemen en dwingender op te treden. "Gemeenten en 
provincies moeten nu versneld locaties voor nieuwbouw vrijmaken. En het Rijk moet daarop sturen", aldus Jaarsma. 
De doelstelling van 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar wordt op dit moment bij lange na niet gehaald. Er is ook 
weinig perspectief dat dit volgend jaar wel zal lukken, Jaarsma: "Met de huidige aanpak gaan we het helaas niet 
redden. Bij bestuurders en politici moet nu echt het besef ontstaan dat er meer nodig is om te voorkomen dat de 
woningmarkt straks helemaal vastloopt." Er is volgens de NVM-voorzitter behoefte aan een nationaal 
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woningbouwplan, waarmee de Rijksoverheid daadwerkelijk de regie pakt op de woningbouwopgave. "Hiervoor 
kunnen - net als in het verleden - uitvoeringsconvenanten worden gesloten met provincies en gemeenten. De 
Rijksoverheid zou hierbij zelf ook een bijdrage moeten leveren, door mee te investeren in infrastructuur bij 
uitleglocaties en door de hoge kosten van binnenstedelijke transformaties deels te compenseren." 

Oorzaken voor achterblijvende nieuwbouw 

Dat er nog steeds te weinig nieuw aanbod van woningen is, heeft volgens de ~voorzitter nog drie oorzaken. 
Jaarsma: "Ten eerste is er geen duidelijke visie waar en hoe op dit moment ontwikkeld en gebouwd moet worden. 
NVM-nieuwbouwspecialisten denken hierover al jaren constructief mee met projectontwikkelaars en gemeenten, en 
hoewel er best successen worden geboekt, kan hier absoluut een flink tandje bij." Ook de door de aardbevingen in 
Groningen ingegeven beslissing om geen gasaansluitingen meer te maken, remt volgens Jaarsma de 
nieuwbouwproductie. "Projecten gaan simpelweg terug naar de tekentafel, omdat in eerdere instantie die 
gasaansluitingen wel waren voorzien. Een noodzakelijke ingreep natuurlijk, maar het betekent wel allemaal 
tijdverlies", zegt hij. Tot slot meent de NVM-voorzitter dat de woningcorporaties in Nederland te zwaar worden belast 
en daardoor niet toekomen aan investeringen in nieuwbouw. "Het geld dat ze uitgeven bestaat in toenemende mate 
uit belastingen en het geld op hun balans zit in de huizen die ze beheren. Zo blijft er bijna niets over om te investeren 
in nieuwe sociale huurwoningen." 

Beleggers, expats en werkgevers verkrappen de consumentenkeuze 

Een ander fenomeen op de woningmarkt is dat steeds meer beleggers op de woningmarkt actief zijn. Dat gebeurt 

volgens Jaarsma op vele fronten, "We zagen al dat particuliere beleggers zich steeds meer op de koopwoningmarkt 
begaven, omdat het met de huidige bankrente nu eenmaal lucratief is om in vastgoed te investeren en dat te 
verhuren." Een betrekkelijk nieuwe trend is ook dat expats er in de krappe huurmarkt steeds vaker voor kiezen om 
een woning te kopen in plaats van te huren. "Dit geeft 'gewone' koopkandidaten het nakijken", meent de NVM-
voorzitter. En door de aantrekkende economie en de aanstaande Brexit kopen ook (multinationale) ondernemingen in 
groten getale woningen voor hun nieuwe werknemers. "Zo worden vaak hele huizenblokken - nieuwbouw of 
anderszins - al uit de markt getrokken voor andere gegadigden er aan te pas komen", meldt Jaarsma. 

Verwachting NVM: minder aanbod en transacties en blijvende prijsstijgingen 

Het sombere beeld van minder woningtransacties, een verder afnemend aanbod en forse prijsstijgingen zal ook het 
komende kwartaal domineren. Jaarsma: "Net als onze voorspelling in het vorige kwartaal houden we voor het laatste 
kwartaal van 2018 rekening met een daling van 7% tot 10% in het aantal transacties. En een prijsontwikkeling van plus 
8% tot 10%." Het 4de kwartaal van een jaar is er traditioneel een van meer transacties dan de andere periodes in het 
jaar. "Maar omdat er bijna geen aanbod is, zullen er ook minder transacties plaatsvinden dan normaal gesproken in 
een vierde kwartaal." De woningmarkt zal volgens de ~-voorzitter dus verder verkrappen, al blijven de regionale 
verschillen groot, 

5.2 Demografische ontwikkelingen 

De bevolking in Twente zal naar verwachting met 1,2 procent dalen. De grootste daling wordt met ca 9 procent in de 
gemeente Dinkelland verwacht, van 26.200 naar 23.600 inwoners. 

Ontwikkelingen in Twente 
Nieuwe cijfers van de provincie Overijssel (beleidsinformatie bevolkingsontwikkeling) laten zien dat bevolkingsdaling 
ook in Twente (Overijssel) is begonnen. Dit gebeurt voornamelijk op het platteland. Door individualisering en 
vergrijzing neemt het aantal huishoudens wel toe. Je ziet daarnaast dat veel 15- tot 35-jarigen uit het dorp vetrekken 
naar de stad, terwijl 50-plussers juist de omgekeerde weg bewandelen. 

In Dinkelland zijn de effecten nu nog niet zichtbaar, maar ziet men de bevolkingsomvang licht afnemen. Effecten van 
de bevolkingsopbouw zijn al wel zichtbaar. De beleidsmatige gevolgen van deze demografische ontwikkelingen gaan in 
de toekomst voelbaar zijn op meerdere terreinen, zoals wonen, onderwijs, economie en arbeidsmarkt, zorg, sport en 
cultuur. Deze effecten tezamen hebben weer grote gevolgen voor de leefbaarheid in een gebied. 

Bron: website Dinkelland Trends-Cijfers 
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Bevolking totaal - Twente 
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Bron: ABF Research - Primo5 prognose 2016 
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6. Conclusie 

Ondergetekenden concluderen dat een (geringe) aanpassing van de grond- en kavel prij zen per januari 2019 
gerechtvaardigd is. Aspirant kopers zullen tegen extreem hoge bouwkosten aanlopen, waardoor wij ons advies 
beperken tot lichte prijsstijging op enkele locaties, echter ook een afwaardering op kavels welke minder effectief! 
courant zijn en al langere tijd aangeboden worden. 

De prijzen voor de kavels voor bedrijventerrein adviseren wij niet te verhogen, op een enkele locatie is zelfs een 
verlaging van de grondprijs geadviseerd. 

Bijlagen 

Woningbouwkavels 
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Bouwkavels Ootmarsum, Commanderiestraat 
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Bouwkavels Ootmarsum, Commanderie - voormalig gemeentewerf 
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Bouwkavels Denekamp, Plan Aveskamp 
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Bouwkavels Weerselo, Plan Reestman Noord 
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Bouwkavels Weerselo, Plan Spikkert 
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Bouwkavels Noord Deurningen 
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Bouwkavels Saasveld, Plan Diezelkamp 
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Echelpoel III, Weerselo 
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