
'De bocht is ingezet, maar nog niet genomen' 

Dr. ir. W.F. Schut (1920) is adviseur blj het RBO! 
(adviesbureau voor ruimte!ijk beleid, ontwikke!ing en 
inrichting) te Rotterdam. Hij is voorzitter van de Fiaad van 
de Waterstaat, Garantie-lnstituut Woningbouw, Stuur
groep Experimenten Volkshuisvesting. Oak is hij voorzit
ter van het sectoroverlegorgaan Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening van het Wetenschappelijk lnstituut 
voor het CDA. 

Hoofdstuk VII 
Het GOA-rapport 'Van verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij' stelt (in mijn woor
den) als politieke koers voor de komende 
jaren: 'Terug naar de burgers en hun maat
schappelijke verbanden'. 
Talloze belangen en zaken zijn in de laatste 
decennia terecht ter hand genomen. Maar 
dat betekende te vaak, dat de overheid bijna 
vanzelfsprekend een en ander door regelge
ving en activiteiten in handen nam. Oat 
bracht mee, dat ons bestel slagzij maakt. 
Het roer moet om. De overheid moet meer 
uit handen geven of in de hand werken. Het 
verkiezingsprogram 'Uitzicht' behoort nu 
aan te geven, welke bruikbare stappen in de 
nieuwe richting in de aanstaande regeerperi
ode wenselijk zijn. Aangezien de politieke 
geschiedenis niet in 1986 begint moet daar
b!j realistisch de huidige gang van zaken 
worden meegenomen. Maar de wil om daar, 
waar dat kan, de koers te verleggen moet 
duidelijk blijken. 
De beleidsterreinen Volkshuisvesting, Ruim
telijke Ordening, Milieubeheer en Verkeer en 
Vervoer bieden enkele aanknopingspunten 
voor nadere beschouwing. 

Om met de deur in vo/kshuisvesting te val
len: kenmerkend voor de omslag die het 
CDA beoogt is dat ten opzichte van het 
program 1982 er nu geen volkshuisvestings
wet wordt verlangd en wei bescherming en 
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versterking van de positie van de woningcor
porat;es. En inderdaad, de woningcorpora
ties zouden we moeten uitvinden als ze er 
nog niet waren. Een goede volkshuisvesting 
is zeker rijkszaak en gemeente-taak, zoals 
ook dit program ;mpliciet stelt. En het doet 
goed te lezen, dat ook ditmaal weer de 
bereidheid bl1jkt om de rol van de gemeen
ten te versterken, b;jv. door een financieel 
belang biJ de won;ngtoewijzing te introduce
ren middels participatie in de individuele 
huursubs1die. Maar het feit, dat het slechts 
een enkele burger gegeven is, geheel op 
eigen kracht een passende behuizing te 
stichten, leidt als vanzelf tot particul;ere initia
tieven voor groepen uit de burgerij. En daar
van zijn de woningcorporaties niet de m;nst 
belangriJke; politiek al helemaal niet vanwege 

' Woningcorporaties zouden 
we moeten uitvinden als ze 
er nog niet waren. ' 
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De verzorgingsmaatschappij in het ontwerp-verkiezingsprogramma 'Uitzicht' 

hun doelstelling, juist de huisvesting van de 
lagere inkomens-categorieen te behartigen. 
Als dan de overheid, zich bewust van eigen 
blijvende verantwoordelijkheid, met name 
ten opzichte van de zwakke bevolkingsgroe
pen, zoveel mogelijk wil terugtreden ten be
hoeve van maatschappelijke verbanden als 
de woningcorporaties, kan dat betekenen: 
- minder regelen (a) 
- minder controleren (b) 
- minder bemoeien (c) 
- meer aanmoedigen (d) 
- meer ontmoedigen (e) 
- minder aileen doen (D. 
Aan de vormen a, b en c besteedt het pro
gram op ons terrein wein1g uitdrukkelijke 
aandacht. Oat hoeft mijns inziens ook niet, 
gezien de reeds op stapel staande acties tot 
deregulering en decentralisatie. 
De manier van f vinden wij terug in artikel 2, 
dat zegt: 'Waar mogelijk participeert het par
ticulier initiatief in het stadsvernieuwingspro
ces'. Uiteraard geldt dit niet aileen de wo
ningcorporaties. 
Ook over ontmoediging (e) spreekt het pro
gram niet expliciet. Maar indirect kan ont
moed1g1ng nodlg zijn als bijv. bouwen voor 
leegstand dreigt (teveel of te duur). Het moet 
mij van het hart, dater ook heel wat ontmoe
diging moet verdwijnen, namelijk die welke 
ontstaat door formele obstakels, bureaucra
tle of bedilzucht. Echter kunnen heffingen, 
het stellen van essentiele eisen of het leggen 
van wettelijke bestemmingen tot noodzake
lijke ontmoediging leiden. Blijft over het aan- ' 
moedigen (d). Oat kan de overhe1d door het 
aangeven van de nchting en het scheppen 
van voorwaarden voor verwezenlijk1ng van 
de goede dingen die z1j zelf bedenkt of die 
van buitenaf naar voren komen. Uiteraard 
begint dat biJ het uitdragen ervan. Maar 
doorgaans moeten daar prikkels biJ, met na
me financiele. De overheid hoede zich even
wei voor overmaat. Die heeft in het verleden 
JUist op teveel plaatsen bedwelmend ge
werkt. Alvorens hier op een aantal goede 
elementen in het program te wijzen zou ik in 
dit verband willen herinneren aan het ver
schijnsel van de subsidienng a fonds perdu, 
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die in sommige gevallen, bijv. bij vormen van 
stadsvernieuwing, zou kunnen plaats maken 
voor subsidiering als voorfinanciering of ten
minste als financiele hulp met een claim op 
termijn ingeval latere opbrengsten een zeke
re terugbetaling mogelijk maken. 
lntussen, het program bevat reeds een aan
tal vormen van aanmoediging die vermel
denswaard zijn: 
- artikel 3 pleit voor individuele bemetering, 

waar mogelijk; 
- artikel4 geeft in overweging, nieuwe huur

contracten voor sociale huurwoningen 
aan een termijn te binden, met inkomens
toets bij aanvang en verlenging; 

- artikel 7 wil afschaffing of drastische verla
ging van de overdrachtsbelasting als men 
uit een sociale huurwoning naar een 
koopwoning gaat; 

- artikelen 7 en 8 wijzen op de pluspunten 
van verkoop van woningwetwoningen 
aan de zittende huurder, namelijk bevor
dering eigen woningbezit en middelenver
schaffing aan corporaties voor 
nieuwbouw voor laagstbetaalden of reno
vatie en onderhoud; 

- artikel 12.b heeft oog voor de bedrijfsre
serves van woningcorporaties en voor de 
onderhoudsnormen, die niet te laag mo
gen zijn; 

- artikel 13 ziet woningcorporaties insprin
gen voor eigenaar/verhuurders als de 
laatsten niet toekomen aan verbetering 
van de vooroorlogse huurwoningen; 

- artikel 14.a bepleit overdracht van het 
gemeentelijk woningbezit aan de woning
corporaties. 

AI met al aanbevelingen, die drie wezenlijke 
zaken inhouden: 
1. Het rijk moet de corporaties de noodza

kelijke financiele ruimte geven. 
2. De gemeenten moeten de corporaties 

niet behandelen als verlengstukken van 
eenzijdig gevormd gemeentelijk beleid. 

3. De corporaties moeten door bestuur en 
apparaat zorgen, hun belangrijke rol in 
zelfstandigheid te kunnen waarmaken. 

Veel van wat zich afspeelt op het terrein van 
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de ruimtelijke ordening heeft te maken met
of is zelfs volstrekt afhankelijk van - ontwik
kelingen op andere beleidsgebieden. Hier is 
het vooral zaak, en artikel 1 begint daar ook 
mee, ruimtebeslag (en ik voeg eraan toe: 
ruimtelijk samenspel) af te stemmen op dui
delijke en selectieve behoefte. Voorzover de 
staat hier terug kan treden in de zin van 
decentralisat1e gebeurt dat in ons land struc
tureel sinds het begin van onze planologie. 
Echter feitelijk vereist dat bij stadsver
nieuwing het scheppen van effectieve ruim
te, zowel wettelijk als f1nancieel. Het eerste 
behoeft momenteel geen extra aanbeveling, 
het tweede is begrijpelijkerwiJze een punt 
van voortdurende zorg. Terecht wijdt artikel 
4 veel aandacht aan de financiele steun, die 
krachtige voortzetting van het herinrichtings
beleid in de grote(re) steden bevordert: 
- stadsvernieuwing voor aile bevolkings- en 

inkomenscategorieen; 
- adequate bereikbaarheid, zowel met 

openbaar als particulier vervoer; 
integratie en menging van stedelijke acti
viteiten en functies; 

- stimulering van vooral kleinschalige ste
delijke bedrijven; 

- recreatieve ruimte en voorzieningen dicht 
bij huis. 

In de milieubeheer-paragraaf trekt artikel 6 
de aandacht, dat het antwerp 'afval' aan
snijdt. Het aanbevolen systematisch beleid 
moet prioriteit toekennen aan voork6men en 
hergebruik. Daarnaast spreekt het artikel 
van scheiding aan de bron, bouw van schei
dingsinstallaties, energie-opwekking uit afval 
en gecontroleerd storten. Hier doen zich 
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mijns inziens vele mogelijkheden tot actief 
regionaal en lokaal optreden voor, eventueel 
zelfs initierend in de richting van het bedrijfs
leven. 

Bij verkeer en vervoer haakt het program 
met overtuiging in op de ontwikkeling van de 
laatste tijd ten aanzien van het geven van 
bedrijfseconomische verantwoordelijkheid 
aan bedriJven die openbaar vervoer verrich
ten. Het wil naar taakstellende begrotingen, 
gebaseerd op objectieve normeringen; met 
een egalisatieperiode. Beoogt dit artikel 1.b 
het ·overlaten aan gemeenten en bedrijven, 
de aanbeveling van artikel 5 om het door
gaand verkeer om de woonkernen te leiden 
opent weer de mogelijkheid om binnen de 
bebouwde kern eigen verkeers- en ver
voerszaken naar eigen goeddunken te re-

:.- gelen. 

Tot slot: de overgang van verzorgingsstaat 
naar verzorgingsmaatschappiJ wordt in hoge 
mate belemmerd zolang binnen de verschll
lende bele1dsgebieden weinig wordt gelet op 
de samenhang met aile andere beleldsge
bieden. Maar zodra men zichzelf dwingt, 
zich rekenschap te geven van de effecten 
van eigen beieid op de andere 1n dat beleid 
geinteresseerde belangen ontstaat ook on
middelliJk contact met de maatschappelijke 
buitenwereld. Dan wordt men bereid, als 
overheid of overhe1dsdienst n1et meer op 
zich te nemen dan echt nodig en mogelijk is. 
Dan deelt men graag de zorg en verant
woordelijkheid met anderen. Oat wordt dan 
voor de overheid Management en Arbeid 
Nieuwe Stijl (MANS). 
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