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door .1. G. Pckclharing 

1. (;. !'ekel!wring is werk::cwm hij de Nationale Wo
ningruad, als raron/wofd Hill de sector Bestuurs- en 
Oorgani.mtieontwikkeling in de provincies Noord
Ho/land en Utrecht. Hij schrijft dez.e bijdrage op 
fie/".\0011/ijf.;e fife/. 

Stadsvernieuwing: een orientatie 

Het februari-nummer van Christen Democratise he Verkenningen gaf onder meer een 
weergave van een gesprek over een aantal volkshuisvestingsvraagstukken. Een van 
de gespreksonderwerpen was de stadsvernieuwing. Een bijzonder gecompliceerd 
vraagstuk. 

De heer ir. W. F. Schut. die als gespreks
leider optrad. merkte in dit verband op, 
dat velen in ons land van mening zijn dat 
de stadsvcrnieuwing een onoplosbaar pro
hlccm is. Toch was de conclusie van dit 
gesprck dat de woon- en leefsituatie in veel 
stcdcn onaanvaardhaar is. Dat standpunt 
houdt dan in dat binnen de volkshuisves
ting hogc prioriteit aan de stadsvernieu
wing gcgeven moet worden. 
In dit artikel proberen wij een beeld te 
schctscn van de ontwikkelingen die in de 
steden gaande zijn en van de knelpunten 
die zich daar voordoen. In dit vcrband 
komt hct ovcrhcidsbelcid apart aan de 
orde. Hct artikel draagt een oricnterend 
karaktcr, dat houdt in dat op bcpaaldc 
puntcn - hoc interessant ook - niet diep 
wordt ingegaan. 
Hocwel de ontwikkelingen in de stcden 
vcclal vcrgelijkbaar zijn, kan de fcitclijke 
situatie van plaats tot plaats verschillen. 
Verschillende knelsituaties doen zich in de 
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cnc stad in stcrkcrc mate voor dan in de 
andere. Dit artikcl bepcrkt zich daarom 
tot hoofdlijnen. 
De term stadsvcrnicuwing is nog niet zo
lang in gcbruik. In hct jaarverslag van de 
Rijksplanologischc Dienst over 1968 wordt 
cen hoofdstuk gewijd aan 'stadsvernieu
wing'. Daarna burgcrt deze term snel in. 
V 66r 1968 werd vooral gesproken over 
'het krottenproblecm', 'krotopruiming en 
sancring' en 'rcconstructie- en sancrings
plannen'. Het zou echter ecn misverstand 
zijn om te menen dat stadsvcrnicuwing 
aileen betrckking heeft op het plcgen van 
vcrvangende nieuwbouw op grotc schaal 
en het verbetcren van grote aantallen 
woningcn. Op zich uitcrmatc belangrijk, 
maar er is meer aan de hand. Hct ontwerp 
van wet op de Stads- en Dorpsvcrnieuwing 
(1980) omschrijft stadsvcrnicuwing als 'de 
stclselmatigc inspanning zowcl op stede
bouwkundig als op sociaal, cconomisch, 
culturecl en milieu-hygienisch gebied, ge-
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richt op behoud, herstel, verbetering of 
sanering van de door dichte bebouwing 
gekenmerkte gedeelten van het gemeente
lijk gebied'. Een veelomvattende ambitieu
ze omschrijving, waarbij de nadruk ligt 
op het procesmatige karakter van de stads
vernieuwing en de maatschappelijke aspec
ten ervan. 

Een korte terugblik 
Over de ontstaansgeschiedenis van de 
steden in Nederland zou veel interessants 
te vermelden zijn. Dat valt echter buiten 
het kader van dit artikel. Voor ons onder
werp zijn wei de ontwikkelingen sinds de 
negentiende eeuw van direct belang. 
De 19e eeuw kenmerkt zich door ingrij
pende maatschappelijke veranderingen. 
De gevolgen van de 'verlichting' werken 
door en de industriele revolutie brengt in
derdaad een omwenteling te weeg. De in
dustrialisatie en daarmee de werkgelegen
heid nemen sterk toe, vooral in de steden. 
De trek naar de stad wordt hierdoor ge
stimuleerd. Ook de verschillende land
bouwcrises veroorzaken een sterker wor
dende toeloop naar de steden. 
Binnen de steden ontstaat een grote vraag 
naar woonruimte. De steden groeien wei, 
maar kunnen niet aan die vraag voldoen. 
Met name de economische zwakkeren 
komen nauwelijks of niet aan bod. We 
zien in deze periode niet voor niets de op
komst van het proletariaat, zonder bezit 
en politiek machteloos. De overheid treedt 
niet sturend opals gevolg van de heersen
de, liberale, staatsopvatting. 'Laissez faire, 
laissez aller', of, anders gezegd, ieder 
moet maar voor zich zelf zorgen. 
Inderdaad zien we dat de welvaart toe
neemt, zij het, dat maar betrekkelijk weini
gen van die welvaart konden profiteren. 
Een groot deel van de stedelijke bevolking 
is op erbarmelijke wijze gehuisvest. 
Vanaf ± 1850 zien we ook een groei van 
de bevolking. Daarv66r was het aantal 
inwoners in Nederland vrijwel stabiel ge
bleven. Tussen 1700 en 1850 telde ons land 
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rond de twee miljoen inwoners. In 1900 
was dit aantal toegenomen tot vijf miljoen, 
een ongekende groei! 
Met name in de tweede helft van de 19e 
eeuw worden er op grote schaal woningen 
gebouwd. Vermeldenswaard is in dit ver
band een wijziging in de wet op het For
tificatiestelsel in 1874. Deze wijziging 
maakte mogelijk dat de steden konden 
bouwen buiten de stadswallen. Veel steden 
maakten daar een dankbaar gebruik van. 
Hele woonwijken werden in hoog tempo 
gebouwd. Juist in deze wijken zijn de pro
blemen waar we vandaag voor staan, ge
concentreerd. Deze wijken bestaan name
lijk uit duizenden eenvoudige woningen, 
die reeds lang aan verbetering of vervan
ging toe zijn. 
Tegen het einde van de 19e eeuw richt de 
overheid zich op het woningvraagstuk, 
zij het vooral uit een oogpunt van volks
gezondheid. In de troonrede van Koningin 
Wilhelmina in 1898 werd gesteld dat het 
woningvraagstuk het draaipunt is in de 
'sociale kwestie'. In 1901 komt de waning
wet tot stand. In deze wet wordt voor het 
eerst uitgesproken dat de volkshuisvesting 
een zaak is die de overheid rechtstreeks 
aangaat. Dat was een uitspraak die haaks 
stond op het overheidsstandpunt van v66r 
1900. Sinds 1901 is de overheidsbemoeie
nis met de volkshuisvesting steeds sterker 
geworden. De volkshuisvesting is in hoge 
mate een politieke zaak geworden, tot op 
de dag van vandaag. V olgens sommigen 
is de invloed van de overheid te sterk, 
maar dat is een andere discussie. 
Naast een aantal regelingen en kwaliteits
eisen met betrekking tot de woningbouw, 
maakte de woningwet het ook mogelijk 
dat woningcorporaties als zgn. toegelaten 
instellingen, woningwetwoningen konden 
gaan bouwen. Daarv66r was de woning
bouw voor het grootste deel in handen van 
particulieren. Enerzijds waren dat eige
naars/bewoners en anderzijds particuliere 
verhuurders. Sinds 1901 is het aandeel van 
de woningcorporaties geleidelijk toegeno-
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Tahel 1: woningbestand van v66r 1971 (CBS woningtelling 1971) 

ouderdom v66r 1906 190o-1945 na 1945 
totaal eigcndom aantal % aantal % aantal % 

eigenaarlbew. 230.965 41 451.884 39 633.240 32 1.315.819 

480.856 

899.904 

304.766 

728.794 

gemccntc 35.241 () 91.095 8 354.520 18 

woningbouwvcr. 10.691 2 1 ()1.430 14 727.783 36 

partie. inst. 35.838 6 87.662 8 181.266 9 

andere part. vcrh. 244.287 44 373.725 32 109.437 5 

totaal 556.752 100 1.165.796 100 2.006.246 100 3.727.449 

men. Op dit moment is het zo, dat de 
nieuwhouw van woningwetwoningen bijna 
volledig wordt verzorgd door woningcor
poraties. Bovenstaande tabel geeft een 
heeld van het woningbestand van v66r 
1971. uitgesplitst naar eigendom en leeftijd 
van de woningen. 

Uit de tabel blijkt, dat 85 % van de wo
ningen die v66r 1906 zijn gebouwd in 
handen zijn van particulieren. Daarvan is 
41 % eigendom van de bewoner zelf en 
44 % in bezit van particuliere verhuur
ders. Het grote aandeel van het particulier 
woninghezit, juist in de 19e eeuwse wijken, 
bemoeilijkt een gecoordineerde aanpak 
van de stadsvernieuwing. 

Bcknopte situatieschets 
Zoals gezegd concentreren de problemen 
zich in de wijken die in de 19e eeuw en 
in hct begin van de 20e eeuw zijn gebouwd. 
Overigens beperkt de problematiek zich 
nict tot aileen deze wijken, zoals we nog 
zullen zien. De bedoelde wijken bestaan 
uit woningen die niet voldoen aan eisen die 
momenteel aan woningen gesteld mogen 
worden. Vaak vertonen zij ernstige bouw
technische gebreken. Daarnaast missen 
deze woningen een aantal noodzakelijke 
voorzieningen, vooral op sanitair gebied. 
Ook met de woonomgeving is het slecht 
gesteld. Nauwe straten en weimg groen
voorzieningen zijn duidelijke tekenen van 
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een slecht woonmilieu. Licht en Iucht kun
nen vaak onvoldoende tot de woningen 
toetreden. Er is een groot tekort aan par
keermogelijkheden, waardoor de tach al 
nauwe straten vol staan met auto's. Voor 
kinderen zijn er volstrekt onvoldoende 
speelmogelijkheden. Hicr en daar zijn wo
ningen, krotten, gesloopt waardoor gaten 
zijn ontstaan, die nog niet zijn opgevuld. 
Oudere woningen zijn dichtgetimmerd, 
omdat zij niet mecr voor bewoning ge
schikt zijn. 

Het karakter van deze woonwijken is in 
de afgelopen 10-20 jaar ingrijpend ver
anderd. Het aantal inwoners is teruggelo
pen. Enerzijds komt dat door de gezins
verdunning, anderzijds hebben vee! bewo
ners deze wijken verlaten en elders hun 
heil gezocht. Andere bevolkingsgroepen 
die aangewezen zijn op woningen met lage 
huren hebben hun plaats ingenomen. Met 
name geldt dit voor jongeren en buiten
landse werknemers. Ik kom daar nog op 
terug. Het draagvlak voor de verschillende 
wijkvoorzieningen is te klein geworden. 
Buurtwinkels en bedrijven zijn gesloten of 
opgeheven. Dat geldt ook voor andere 
voorzieningen zoals scholen. 
De slcchte onderhoudstoestand van de wo
ningen vindt voor een belangrijk dee! zijn 
oorzaak in een gebrek aan financiele mid
delen en een te laat onderkennen van de 
problemen. Daardoor is de verwaarlozing 
soms zo ver voortgcschreden, dat van her-
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stel geen sprake meer kan zijn en er moet 
worden gesloopt. 
Zoals we zagen is een groot deel van de 
woningen eigendom van de bewoners zelf. 
Deze zijn meestal wei bereid om hun wa
ning te onderhouden, maar beschikken 
over het algemeen niet over het geld dat 
nodig is voor een ingrijpende woningver
betering. Verder dan een opknapbeurt 
komt het niet. Onzekerheid over de toe
komst van de buurt, bijvoorbeeld een mo
gelijke sanering stimuleert ook al niet tot 
het nemen van ingrijpende maatregelen. 
Dat zelfde geldt voor de particuliere ver
huurders. De huren zijn laag en daaruit 
kon de noodzakelijke woningverbetering 
niet worden bekostigd. Belangrijker nog is 
het feit dat de rendementen laag waren. 
Men kon in andere sectoren een hoger ren
dement van zijn kapitaal verkrijgen en dat 
deed men dan ook. 
Tot circa 10 jaar geleden bestonden er 
geen subsidieregelingen ter stimulering van 
onderhoud of verbetering, aileen ten aan
zien van krotopruiming. 
AI met al is het geen opwekkend beeld dat 
hier geschetst wordt. Gelukkig kan worden 
geconstateerd dat in de afgelopen 10 jaar 
daadwerkelijk met vernieuwing en verbe
tering is begonnen. Maar dat is nog maar 
een begin. Het geschetste beeld is nog niet 
gewijzigd. Daarom vraagt de stadsvernieu
wing in de komende jaren een bijzondere 
inspanning. 

Bevolkingsontwikkeling 
De groei van de steden heeft zich voortge-
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zet tot de zestiger jaren. Toen is er een 
kentering gekomen. Het aantal inwoners 
loopt terug en dat terwijl de totale bevol
king van ons land nog steeds toeeneemt. 
Tabel 2 gceft een overzicht van de mate 
waarin het aantal inwoners in de drie 
grootste steden is gedaald. 

Een belangrijke oorzaak is de al eerder 
genoemde trek uit de stad, veelal naar 
omliggende kernen. Er heeft op grote 
schaal suburbanisatie plaatsgevonden. De 
eengezinswoning in het groen blijkt een 
grate aantrekkingskracht uit te oefenen. 
Maar het betreft dan wei bevolkingsgroe
pen die zich dat in financieel opzicht kun
nen veroorloven. Zij die dat niet kunnen 
of niet willen blijven achter. Daarmee ver
andert ook de samenstelling van de bevol
king in de oude wijken. De problematiek 
van de grate steden kan niet los worden 
gezien van de omringende kernen. Regio
nale gemeentelijke samenwerking ten aan
zien van woonruimteverdelingsvraagstuk
ken en bouwprogrammering is dringend 
nodig, maar lijkt (nog) een utopie. 
Er is echter niet aileen sprake van vertrek. 
Er vestigen zich ook mensen in de steden 
en in de betrokken wijken, zij het dat het 
vertrek de vestiging overtreft. Bij de ves
tiging gaat het met name om groepen die 
aangewezen zijn op goedkope woningen. 
Onder hen bevinden zich relatief veel jon
geren en buitenlanders. 
Een tweede factor is het geboorte-over
schot. Het aantal geboorten per duizend 
inwoners neemt af, terwijl het aantal sterf-

Tabel 2: Het inwonertal van de drie grate steden, 1960, 1970, 1979 (CBS) 
------ ---

-~--~ 
~-~~-

1960 1970 1979 index (1960 = 1 00) 
------~-----~--

Amsterdam 869.602 831.463 718.278 83 
Rotterdam 729.852 686.586 582.396 80 
Den Haag 606.110 550.613 458.242 76 

------

Nederland 11.417.300 12.957.600 13.985.500 122 
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ecvalkn tcnminstc gclijk hlijft of zclfs Iicht 
tncnccmt. In vee] steucn zicn wij ecn nega
tid gehonrte-overschot. een sterfte-over
\chot dus. 

In dit kader speelt de gezinsverdunning 
CCII belangrijke rol. Het gemiddeld aantal 
pcr,oncn dat ecn huishouden vormt, daalt. 
Dat hangt samen met het tot voor kort 
dalend gchoortecijfer. maar ook met an
dere factoren. zoals: 

- de tendens dat kinderen op steeds jonge
re lecl'tijd zclfstandig gaan wonen; 

- het Ianger zelfstandig blijven wonen van 
nuderen; 

- de uitbreiding van hct aantal alleen
staanden door de groei van het aantal 
eL·htscheidingen. 

Als gevolg hiervan neemt het aantal per
'oncn oat een woning bewoont (de gemid
delde woningbezetting) steeds verder af. 
Dat geldt voor heel Nederland. maar voor 
de grote steden in het bijzonder. Enkele 
cijfers: over heel Nederland genomen 
daalde de gemiddelde woningbezetting van 
l-Ui in 1970 tot 2.99 in 1979. In datzelfde 
jaar hedroeg de gerniddelde woningbezet
ting in Den Haag 2.47, in Rotterdam 2.44 
en in Amsterdam 2.38. De verwaehting is 
dat deze ontwikkeling zich in de kornende 
jaren verder zal voortzetten. Zo heeft Ko
pcnhagen nu al een gemiddelde woning
bczetting van 2.0 en Stockholm zelfs 1.8! 

Deze ontwikkelingen belnvloeden in sterke 
mate de behoefte aan woningen en de dif
fcrentiatie van de te bouwen of te verbe
tcrcn woningen. 

Ecrdcr werd al aangegeven dat de sarnen
stclling van de bevolking in de oude wij
kcn aan verandcring onderhevig is. Dat 
gcldt ook voor de leeftijdsopbouw. De 
grocp die uit de stad wegtrekt. omvat rela
ticf vee] gezinnen met jonge kinderen. We 
zicn dan ook dat de lecftijdsgroep van 
0-19 jaar in de betrokken gebieden onder
vcrtegenwoordigd is, terwijl met de groep 
oudcren (vanaf 65 jaar) het omgekeerde 
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het geval is. Er is ecn duidelijke tendens 
tot vergrijzing. 

Buitcnlandcrs, Surinamers en Antillianen 
Wij merkten reeds op dat er zich onder 
de groepen die zich in de steden vestigen 
relatief vee] mensen van niet-Nederlandse 
herkomst bevinden: buitenlanders, Suri
naamse en Antilliaanse Nedcrlanders. 
Uit werkgclegenheidsoverwegingen wonen 
zij vooral in de grote steden, waar toch al 
sprakc is van woningnood. Zij zijn vaak 
slecht gehuisvest. Verschillen in cultuur en 
de taalverschillen zijn de oorzaken van 
communicatieproblemen op allerlei ter
rein. Daardoor wordt ook de integra tie van 
dezc mensen in de Nederlandse samenle
ving hemoeilijkt. 
De werving van buitenlandse arbeiders is 
al enkelc jaren geleden stopgezet. Tach 
neemt het aantal buitenlanders toe en wei 
door gezinshereniging. Het is namelijk zo, 
dat in het kader van de gezinshereniging 
ongehuwde kinderen van in Nederland 
verblijvende buitenlandse werknemers 
kunnen ovcrkomen. V erder kunnen, door 
hier te trouwen, buitenlandse mannen van 
21 jaar en ouder in aanmerking komen 
voor een verblijfsstatus. 
De gezinnen van de huitenlandse werkne
mers zijn aanmerkelijk grater dan het ge
middclde Nederlandse gezin. Zo kan de 
gemiddelde Nederlandse 15-jarige vrouw 
een kindertal verwachten van 1.59 - hoe 
merkwaardig dit ook klinkt. Voor de 
Turkse vrouw is dit aantal 5.05 en voor 
de Marokkaanse vrouw 7.68. Gezien de 
ontwikkelingen in andere Westeuropese 
Ianden zullen deze aantallen wei wat lager 
uitkomen. Desalniettemin betekent dit een 
natuurlijke aanwas waar terdege rekening 
mee moet worden gehouden. zowel op het 
gebied van de volkshuisvesting, als ten 
aanzien van het onderwijs, de sociaal-eco
nomischc sector en de sociale zorg. Zeker 
in een tijd waarin het ons land in econo
misch opzicht minder goed gaat, mag de 
aandacht voor de kwetsbare groepen in 
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onze samenleving niet verslappen. Een 
integrale aanpak is van groot belang. 

Behoefteraming - kosten 
De kwantitatieve omvang van het stads
vernieuwingsvraagstuk komt duidelijk 
naar voren in het rapport Kwalitatief Wo
ningonderzoek 1975, dat in 1980 ver
scheen. Deze studie werd verricht in op
dracht van het ministerie van Volkshuis
vesting. Omdat het onderzoek in 1975 
plaats vond en er zich sinds die tijd nog 
al wat veranderingen op dit gebied hebben 
voorgedaan, is dit onderzoek recentelijk 
bijgesteld, om de toestand van de woning
voorraad anno 1980 zo goed mogelijk te 
benaderen. 
Uit deze bijgestelde cijfers blijkt, dat ruim 
70 % (!)van de totale woningvoorraad ge
bouwd voor 1971, bouwtechnische gebre
ken vertoont. Die gebreken doen zich 
uiteraard niet in dezelfde mate voor. Van 
deze woningen komt 39 % in aanmerking 
voor zgn. klein herstel, terwijl 23 % toe 
is aan groot herstel. Ret percentage wo-
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ningen dat gesloopt moet worden bedraagt 
9 %. Als we kijken naar de verdeling over 
de leeftijd van de woningen, ontstaat het 
volgende beeld (tabel 3). (Voor de volle
digheid: het gaat over de woningen van 
v66r 1971). 

Deze cijfers spreken een duidelijke taal. 
Van de woningen die v66r 1906 zijn ge
bouwd is meer dan twee derde deel toe 
aan groot herstel of zelfs sloop. Ook in 
kwantitatief opzicht concentreren zich de 
problemen in de 19e eeuwse wijken. Dat 
neemt niet weg dat ook in later gebouwde 
wijken veel woningen in aanmerking ko
men voor grondige verbetering en ver
vanging. In het overheidsbeleid zal ook 
daaraan de nodige aandacht geschonken 
moeten worden, willen we niet in de situa
tie terecht komen dat de nieuwere wijken 
hetzelfde trieste beeld gaan opleveren als 
de woonwijken van v66r 1906. Dit klemt 
te meer als we ons realiseren dat de grens 
tussen de categorie 'groot herstel nodig' 
en 'moet gesloopt worden', gering is. Dat 
wil zeggen, dat indien er tenminste niet 

Tabel 3: bouwtechnische kwaliteit woningvoorraad (tot 1971), per 1.1.1980 (x 1000) 

geen herstel klein herstel groot herstel moet gesloopt 
Leeftijd no dig nodig nodig worden totaal 

-~--- ---- -·-

1906 54 44 146 111 366 
(15%) (15%) (40%) (30%) (100%) 

1906-1930 212 181 290 128 811 
(26%) (22%) (36%) (16%) (100%) 

1931-1944 146 133 99 30 408 
(36%) (33%) (24%) (7%) (100%) 

1945-1959 244 414 134 30 822 
(30%) (50%) (16%) (4%) (100%) 

1960-1964 152 279 90 9 530 
(29%) (52%) (17%) (2%) (100%) 

1965-1970 281 382 107 11 781 
(36%) (49%) (14%) (1 %) (100%) 

totaal 1.089 1.444 866 319 3.718 
(29%) (39%) (23%) (9%) (100%) 

------ -
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hc:l minimaal nodige aan herstel en verhe
tc:ring wordt gedaan, het aantal woningen 
dat aan sloop toe is. aanmerkelijk zal toe
nc:mc:n. 
Opvalknd en zorgwekkend is het grole 
aantal woningen dat volgens dit onderzoek 
gc:sloopl zou moc:tc:n worden vanwege 
~kchtc: houwtechnische kwaliteit en/of 
funderingsprohlemen. In lotaal gaat het 
om 319.000 woningen. In de jaren 1976-
1979 werden er gemiddeld 6.160 woningen 
per jaar om houwtechnische redenen af
gc:broken. Dit aantal is volstrekt onvol
doende. Er zullen in de komende jaren be
duidc:nd meer woningen moelen worden 
afgebroken en vervangen. wil er ernst ge
maakt worden met het voornemen om 
duizenden mensen niet Ianger dan echt 
nodig: is. in slechte woningen te Iaten wo
nc:n. Vraag is echter of grote aantallen 
mc:nsc:n bereid en in staat zullen zijn de 
met vervangende nieuwbouw samenhan
gende hogere huren op te brengen. Dat 
hier een spanningsveld ligt is duidelijk. Dit 
onderdeel van de stadsvernieuwing ver
dient dan ook metterdaad meer aandacht 
van de overheid. 

Het zal uit het voorgaande duidelijk zijn, 
dat met de stadsvernieuwing gigantische 
bedragen gemoeid zijn. De 'Nota over de 
Stads- en Dorpsvernieuwing' geeft een 
raming van niet minder dan 127,8 miljard 
(

1
) gulden. Sloop en vervangende nieuw

bouw vrag:en veruit het hoogste bedrag, 
namelijk 53 miljard, gevolgd door de post 
herstel en verbetering waarvoor 37 miljard 
gulden geraamd is. De overige nieuwbouw 
vereist 22,6 miljard. Met de inrichting van 
de woonomgeving is 8,9 miljard gemoeid, 
met planvorming 1,7 miljard, terwijl de 
directe huisvesting, zoals wisselwoningen, 
vcrhuis- en herinrichtingskosten, 4,6 mil
jard gulden belopen. 
Stadsvernieuwing is uiteraard geen een
malige opera tie die in een jaar zou kunnen 
worden uitgevoerd. Het is een proces, dat 
cen groot aantal jaren de nodige inspan
ning vraagt. In dit kader geeft de genoem-
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de nota een tweetal modellen voor de 
periode 1980-2000. In hel eerste model is 
verondersteld dat een jaarlijks uitvoerings
programma zou kunnen worden gehand
haafd op het niveau van de beg:roting 1981. 
In dat geval bedrag:en de kosten van de 
stadsvernieuwing 3.75 miljard gulden per 
jaar. Het tweede model gaat ervan uit dat 
het hele stadsvernieuwingsprngramma in 
het jaar 2000 zou zijn ingelopen. In dat 
geval bedragen de kosten 8,15 miljard 
gulden per jaar. 
Opgemerkt moet nog worden. dat het hier 
gaat over een zgn. dynamische raming. 
Dat wil zeggen dat er gerekend is met een 
voortschrijdend proces van veroudering 
van de woningvoorraad, waardoor de wo
ningen doorschuiven naar andere catego
rieen. 

Hct ovcrhcidsbclcid 
Het beleid van de overheid is in dit artikel 
al enkele malen ter sprake gekomen. Hier 
wil ik cnkele hoofdlijnen van dit beleid 
vermelden. vanaf de Tweede Wereldoor
log. 
Van 1945 tot 1970 was het beleid voor
namelijk gericht op de nieuwbouw. Dit 
om de in de oorlog opgelopen achterstand 
in te !open en om de toenemende groei 
van de bevolking op te vangen. Van stads
vernieuwing is aileen sprake in de vorm 
van de krotopruiming en sanering. In de 
zestiger jaren komt ook de reconstructie 
van de binnensteden in beeld. De wet op 
de ruimtelijke ordening van 1965, met 
name artikel 32, verklaart de reconstructic 
tot terrein van overheidszorg. 
Dat blijkt ook uit de verschillende rege
lingen die tot stand komen. Zo werd in 
1969 het 'bcsluit reconstructie- en sane
ringsplannen' van kracht. dat een soortge
lijke beschikking uit 1963 vcrving. Op 
grond van dit besluit konden gemeenten 
subsidie ontvangen in de kosten van ver
werving en sloop van woningen. Tengevol
ge van dit beleid worden er in deze periode 
betrekkelijk veel woningen afgebroken, 6f 
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omdat het krotten waren 6f ten behoeve 
van de verbetering van de city-functie van 
de steden, en het verkeer. 

Tegen het einde van de zestiger jaren ont
staat er een groeiend verzet tegen deze 
'kaalslag'. Actiegroepen, bewonersgroepe
ringen e.d. vragen op niet mis te verstane 
wijze aandacht voor het verbeteren van 
woningen en van de buurt in plaats van 
sloop. Mede onder invloed van deze acties 
verschuift vanaf 1970 het accent in het 
overheidsbeleid naar woningverbetering. 

In 1970 en 1972 komen beschikkingen tot 
stand ten aanzien van het verbeteren van 
woningen en woonbuurten en van rehabili
tatie. Krachtens deze beschikkingen kan 
een beroep gedaan worden op financiele 
steun van het rijk bij deze activiteiten. Als 
gevolg daarvan neemt de verbetering van 
particuliere woningen en woningen van 
woningcorporaties toe. Ook komt de aan
koop van particulier woningbezit door ge
meenten ten behoeve van verbetering op 
gang- zij het in beperkte mate. Na veel 
voorbereidingen wordt in 1976 het ant
werp van wet op de stadsvernieuwing inge
diend bij de Tweede Kamer. Deze wet 
werd (en wordt) als noodzakelijke aanvul
ling gezien op de bestaande wetten, name
lijk de woningwet en de wet op de ruimte
lijke ordening. Over dit wetsontwerp is in 
brede kring gediscussieerd. Maar ondanks 
de prioriteit die aan deze wet werd gege
ven bleef bet bij praten. 

Vooruitlopend op een der financiele rege
lingen van deze wet werd in 1977 de zgn. 
interim-saldo-regeling van kracht. Deze is 
van toepassing op een beperkt aantal ge
meenten en regelt onder meer dat het rijk 
in daartoe aangewezen vernieuwingsge
bieden, het gehele verschil zal vergoeden 
tussen enerzijds de kosten van voorberei
ding en uitvoering van verbeterings- en 
herindelingsplannen en anderzijds de op
brengsten die daaruit voortvloeien. Deze 
regeling is nog steeds van kracht, want de 
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wet op de stadsvernieuwing is er ook nu 
nog niet. 

In 1980 verscheen het gewijzigde antwerp 
van de wet op de stads- en dorpsvernieu
wing. Belangrijke uitgangspunten van dit 
antwerp zijn: 

- de decentralisatie van de stadsvernieu
wing; 

- het streven naar eenvoudige en doel
treffende procedures en instrumenten; 

- het beschouwen van de stadsvernieu
wing als onderdeel van bet ruimtelijk be
leid. 

Het is bier niet de plaats om uitvoerig op 
dit onderwerp in te gaan. Wei is het van 
belang te constateren dat een snelle afhan
deling van dit wetsontwerp van bijzonder 
groot gewicht is voor de stadsvernieuwing 
en allen die daarbij betrokken zijn. 

Financiering 
Zoals al eerder is aangegeven, zijn er met 
de stadsvernieuwing enorme bedragen ge
moeid, zelfs bij een minimaal noodzakelijk 
uitvoeringsprogramma. Enkele opmerkin
gen over de financiering mogen daarom 
in dit artikel niet ontbreken. Het gevoel 
van onoplosbaarheid van de stadsver
nieuwingsproblematiek hangt nauw samen 
met de financiele aspecten, want: kon er 
in een peri ode van toenemende welvaart a! 
met al toch onvoldoende geld worden vrij
gemaakt voor de stadsvernieuwing, nu we 
geconfronteerd worden met enige econo
miscbe teruggang, lijkt dat haast onmoge
lijk te worden. Een eenvoudige oplossing 
is er dan ook niet. Stadsvernieuwing is een 
zeer complexe zaak. Ook de financiering 
ervan is ingewikkeld en mag niet simpeler 
worden voorgesteld dan in werkelijkheid 
bet geval is. Er zal in verscbillende rich
tingen moeten worden gezocht naar extra 
inkomsten, in combinatie met een beper
king van de kosten. In eerste instantie valt 
dan te denken aan de stichtingskosten van 
woningen, inclusief de grondkosten. Zoals 
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hct CDA-programma aangecft, dient ter
zake een acticf helcid te worden gevoerd. 
Voor de goede orde: ik pleit niet voor een 
znnder meer Iaten vervallen van (delcn 
van) de 'Voorschriften en Wenken'. Jaren
lang is er gestreefd naar een goede kwali
teit in de sociale woningbouw. Nu dezc 
kwaliteitseisen zijn vastgelegd, mogen zij 
niet in een vlaag van bezuinigingsdrift 
overhoord worden gezet. Wei zou kritisch 
bekekcn moeten worden of er aanpassin
gen mogelijk zijn die tot besparingen lei
den zondcr het kwaliteitsniveau van de 
wooing wezenlijk aan te tasten. Het gaat 
hier om belangrijke beleidsbeslissingen die 
met de nodige zorgvuldigheid moeten wor
den voorhereid en genomen. Rijksover
heid. gemecntelijke overheden, verhuur
ders en ]murders zullen een steentje moe
ten hijdragen. Daarbij mag echter de on
dcrlinge samenhang van te treffen maatre
gclen nict uit het oog worden verloren. Het 
gevaar is anders niet denk beeldig dat be
paalde groeperingen hovenmatig worden 
hclast. Ook voor de volkshuisvesting geldt 
dat cr cerlijk moet worden gedeeld en dat 
de sterkste schouders de zwaarste lasten 
moeten dragen. 

Voor de r(jksoverheid geldt naar mijn me
ning dat het aandeel van de volkshuisves
ting binnen de rijksbegroting zou moeten 
worden opgevoerd. Als het CDA-program
ma 'Om ecn zinvol bcstaan' terecht stelt 
dat 'ecn goede volkshuisvesting erkend 
(wordt) als een eerste levensbehoefte en 
dus als een sociaal grondrecht', dan is 
aileen al op grond daarvan een extra toe
name goed verdedigbaar. Om dezelfde 
rcden zou er binnen de volkshuisvestings
begroting een hogere prioriteit aan stads
vcrnieuwing kunnen worden gegeven. Bij 
stadsvernieuwing gaat het wei heel in het 
hijzonder over groepen mensen die in een 
achterstandsituatie verkeren en er veelal 
ook in financieel opzicht zwak voor staan. 
In dit verband moet nog worden gewezen 
op de extra inkomsten die het rijk gaat 
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ontvangen ten gevolge van de huurharmo
nisatie. Daardoor vindt namelijk een ver
snelde afbraak plaats van rijksbijdragen in 
de woningwctsector. Het zou als vanzelf 
moeten spreken dat deze extra inkomsten 
ook binnen de volkshuitvesing worden be
steed. 

Het grote belang dat gemeenten hebben 
bij een goede huisvesting van haar inwo
ners, ligt voor de hand. De gemeenten 
hebben ook invloed op de stichtingskosten 
van woningen, in verband met de grond
prijzen. De laatste jaren zijn met name de 
grondprijzen over het algemeen sterk ge
stegen, met alle prijsverhogende gevolgen 
van dien. Onderzocht zou moeten worden 
of die prijsstijging kan worden beperkt. 
Ook zou kunnen worden bezien of even
tuele positieve saldi van de grondbedrijven 
van gemeenten in deze richting bestemd 
kunnen worden. 
Helaas beschikken de gemeenten met de 
grootste problemen veelal niet over vol
doende financiele middelen. Zeker nu op 
verschillende gcbieden wordt beknibbeld 
op het gemeentelijk budget, krijgen de ge
meenten het steeds mocilijker. De bezui
nigingsactiviteiten van de rijksoverheid 
zijn duidclijk voelbaar. Maar toch: de ge
meenten moeten- meer dan ooit- priori
teiten stellen! 
Eerder in dit artikel heb ik gewezen op het 
belang van intergemeentelijke samenwer
king, met name tussen de steden en de om
liggende gemeenten. Deze zijn gegroeid 
ten gevolge van de vestiging van inwoners 
uit de stad, waaronder relatief vee! beter 
gesitucerden. Het is mijns inziens zeker te 
overwegen om de onderlinge betrokken
heid van de bedoelde gemeenten ook 
financieel tot uitdrukking te Iaten komen. 

Dat ook de verhuurders een extra inspan
ning dienen te leveren, behoeft nu geen 
bctoog meer. En dan gaat het om mcer 
dan de te verwachten extra-inkomsten uit 
de huurharmonisatie. Daarnaast dient er 
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een werkbare aankoopregeling te komen 
voor woningcorporaties en, waar nodig, 
gemeenten. Samenwerking tussen woning
corporaties en gemeenten bij ondermeer 
de aankoop van woningen in stadsver
nieuwingsgebieden is van wezenlijk be
lang. Zoals we al zagen is het bezit van 
woningcorporaties in stadsvernieuwings
gebieden niet omvangrijk. Dat neemt niet 
weg dat voor woningcorporaties ook op dit 
gebied een taak ligt, die overigens hier en 
daar wordt opgepakt. De inkomsten van 
de huurharmonisatie kunnen de woning
corporaties goed gebruiken voor de acti
viteiten in de stadsvernieuwing, de woning
verbetering en het onderhoud en de isola
tie van woningen. 

Tenslotte de huurder. Naar mijn mening 
mag ook van de huurder een extra bij
drage worden verwacht - zij het onder be
paalde voorwaarden. De extra bijdrage 
van de huurder kan worden gevonden in 
de sfeer van de huurverhoging en van de 
huurharmonisatie. Wat de huurverhoging 
betreft, moet worden bedacht dat de huren 
in de eerste jaren na de tweede wereld
oorlog kunstmatig laag zijn gehouden. Dit 
had tot doel de vraag naar goederen en 
(andere) diensten te vergroten, ter stimu
lering van de economie. Die achterstand is 
nooit ingelopen. En nog steeds is de mate 
van huurverhoging uiteindelijk een poli
tieke zaak. Ook in de afgelopen jaren is 
de verhoging achtergebleven bij de bouw
kostenontwikkeling. Maar dat gaat dan in 
feite ten nadele van de volkshuisvesting. 
Volkshuisvesting wordt zodoende een on
derdeel van het sociaal-economisch beleid. 
Tegen deze achtergrond verdient het dan 
ook aanbeveling dat de huurverhoging ge
lijke tred gaat houden met de bouwkosten
ontwikkeling. Daardoor komt er meer geld 
beschikbaar voor de volkshuisvesting; en 
dat dat hard nodig is hoop ik voldoende 
te hebben aangetoond. Maar de lasten 
moeten zo eerlijk mogelijk worden ver
deeld. Dat brengt ons op het vraagstuk 
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van de aanvaardbare huurquotes. In zijn 
verslag over 1980 stelt de Nationale Wo
ningraad terecht dat de huurquote voor 
een huurder met een modaal inkomen, 
van maximaal 17 % van het belastbaar in· 
komen acceptabel is, mits de rijksoverheid 
voldoende prioriteit aan de volkshuisves
ting geeft, en mits het recht op individuele 
huursubsidie wettelijk wordt vastgelegd. 
V oor mensen met een laag inkomen client 
dan een zodanige huurquote te worden 
vastgesteld dat het in het CDA-program
ma genoemde grondrecht op goede huis
vesting ook verwerkelijkt kan worden. 

In Nederland zijn grote groepen huurders, 
die gelet op hun inkomen een te lage huur 
betalen. Zo'n 600.000 huishoudens beta
len niet meer dan 9 % van hun inkomen 
aan huur, en nog eens 800.000 huishou
dens betalen tussen 9 en 14 % van hun 
inkomen aan huur. 

V oor een deel betreft dat men sen die in 
kwalitatief slechte woningen wonen. Waar 
de huur die zij betaalden te laag was in 
vergelijking met hun inkomen, was die 
huur wellicht in overeenstemming met of 
zelfs te hoog voor de kwaliteit van de wo· 
ning. Maar een ander deel betaalt een 
huur die zowel ten aanzien van de kwali
teit van de woning als in relatie tot hun 
inkomen een (veel) te lage huur is. 

Dat kan dankzij de subsidies die de over· 
heid heeft verstrekt. Maar er is duidelijk 
sprake van een onrechtvaardige verdeling 
van lasten als we letten op de zeer hoge 
huurquote die bijvoorbeeld door de huur· 
ders in de stadsvernieuwingsgebieden en 
de nieuwbouw moet worden opgebracht. 

Tegen deze achtergrond moet dan ook 
worden gesteld dat er tegen de huurhar
monisatie geen bezwaar behoeft te bestaan 
mits de positie van de economisch zwak
sten in onze samenleving niet wordt aan
getast. Ik kan in het bestek van dit orien· 
terend artikel niet verder gaan dan het 
noemen van een aantal mogelijkheden tot 
financiering. De uitwerking ervan in de 
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kom~:ndc jarcn vraagt ccn afgewogen be
lcid. 

Tcnslottc 
Bij stadsvcrnieuwing hebben we te maken 
met vrijwel aile elcmcnten van de volks
huisvcsting. Het kenmerkende van de 
stadsvernieuwing is dat deze elementen. 
met de daarmee samenhangende proble
mcn. zich gclijktijdig. in hevige mate, op 
ccn betrckkelijk klein gebied voordoen. 
Ecn aantal aspecten zijn in dit artikel aan 
de orde geweest. Andere. zoals het bouwen 
\ nnr de buurt. het spreidingsbelcid en de 
woonruimteverdeling. de inspraak en plan
ning zijn aileen maar genoemd. Niet om
dat deze niet belangrijk zouden zijn. maar 
omdat de ruimte ontbreekt. We! hoop ik 
aangetoond te hebben dat stadsvernieu
wing een wezenlijk en omvangrijk pro
blccm is binnen de volkshuisvesting en 
daarom hoge prioriteit verdient. 
Hct CDA-programma 'Om ecn zinvol be
staan · stelt. dat in de peri ode 1981-1985 
ccn verdubbeling van het stadsvernieu
wingsaandeel in het budget van 1980 moet 
plaatsvinden. Dat is zeker een stap in de 
goede richting. Hierbij moet wei worden 
opgemerkt dat goed onderhoud van wo
ningcn zal voorkomen dat voortijdig tot 
groot herstcl of sloop moet worden over
gcgaan. Daarom dient ook in het beleid 
aan dit aspect de nodige aandacht te wor
den gegeven. Verder is het van groot belang 
dat woningen van particulieren die niet in 
staat of niet bereid zijn hun woningen op 
vcrantwoorde wijze te onderhouden, kun
ncn worden aangekocht door gemeente of 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 11/81 

575 

woningcorporaties. Op korte termijn dient 
er ecn wet op de Stads- en Dorpsvernieu
wing te komen. Daarin zal onder meer 
duidelijkheid moeten worden gegeven over 
de financiCie bepalingen. waaronder de 
su bsidieregelingen. 
Last but not least moet hierin de inspraak 
goed worden geregeld. Stadsvernieuwing 
is een proces. waarbij velen betrokken zijn. 
Oat geldt primair de bewoners van de be
trokken wijken. Zij zijn het waar het uit
eindclijk om gaat. Oat zal in de procedu
res daadwerkelijk tot uitdrukking moeten 
komen. 
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