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door jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland 

Jhr. drs. P. A. C. Beelaerts van Blokland is minister 
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. V 66r 
zijn optreden als minister ( 19 december 1977) was hij 
burgemeester van Amstelveen. 

Het beleid, barrieres en bottlenecks 

Inleiding 
Een vraag is gemakkelijker afgevuurd, dan een antwoord gegeven. Een redactie kan 
echter niet zonder reacties bestaan. 
De vraag, een bijdrage te leveren over de barrieres en de knelpunten uit de kabinets
periode bij het realiseren van beleidspunten op het eigen terrein, is geen eenvoudige. 
In de maalstroom van de verkiezingen en het gewone werk, doet zo'n vraag op je 
bord naar lucht happen. 

Er ligt daarmee meteen een knelpunt op 
tafel, te weten, werkelijk tijd vinden om 
iets te overdenken binnen de roes van de 
dag. Natuurlijk kan het, maar het kost 
overleg en ruimen, een andere bezigheid 
moet immers wijken. Dit betekent een 
keuze. Een keuze die gemakkelijker is 
naarmate de bezigheid aantrekkelijker 
wordt gevonden. Is het aantrekkelijk te 
schrijven over barrieres en knelpunten? 
Over versperringen en punten, waardoor 
een gewenste ontwikkeling wordt verhin
derd? Of is met barriere bedoeld 'de in
gang van een circus'? Tenslotte is er ook 
een politieke arena. 
Hoe het ook zij, het is wellicht leerzaam 
barrieres en bottlenecks te etaleren. Het 
gevaar is dan aanwezig dat door de vraag
stelling een wat pessimistisch relaas ont
staat, alsof er geen perspectief is, terwijl 
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de christen-democratische visie dat nu 
juist wei inhoudt. 

Het richtsnoer en bet afstemmen 
Als lid van de commissie, die belast was 
met het opstellen van het program '77-'81 
was er bij aile ontwerp-arbeid steeds de 
kernvraag, of met het verkiezingsprogram 
een werkelijk antwoord werd getracht te 
geven op de oproep tot dienst aan God en 
medemens. 
Het aanvaarden van het Evangelie, als 
richtsnoer voor het politieke handelen, 
legt de verplichting op steeds te putten uit 
de bron, die ons is gegeven. Het zit diep 
in de mens eigen smaak toe te voegen en 
het water als het ware te kleuren, gestoeld 
op veronderstelde eigen wijsheid. Het ge .. 
putte water verliest zo de herkenbaarheid. 
Het herkenbaar blijven is de opgave. We 
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treden als het ware als vertaler op. Dit 
houdt in een voortdurend zoeken en grote 
behoedzaamheid bij het ontwikkelen en 
brengen van beleid. Het is immers aller
minst zeker of we goed vertalen, te min
der mogen we lichtvaardig verwijzen naar 
het Woord om te suggereren dat we i1et 
hebben gevonden. In de politick zal dit 
inhouden, dat er sprake is van zowel ze
kerheid als twijfel. Zekerheid over de 
bron, maar twijfel over de vcrtaling. Dit 
houdt in, dat er geen sprake kan zijn van 
een positie innemen alsof wij het alleen 
weten. Het legt ook de verplichting op, 
acht te slaan op de naaste. 
Deze wat meer zoekende opstelling, die 
de bereidheid inhoudt de eigen mening 
wat te relativeren, kan een handicap zijn. 
Politick houdt immers deels in, flink uit 
de verf komcn. De leidraad impliceert 
eerder, zich niet direct op de voorgrond 
willen plaatsen, niet bet toneel opeisen. 
In de politick gaat het er vaak om je te 
verkopen; voordat je bet weet is bet een 
uitleveren en een verwijdering van de 
plaats die je dienend beboort in te nemen. 
Als minister in de wereld verkeren lijkt 
mooi. Je dienaarscbap verkeert ecbter ge
makkelijk in meesterscbap. J e bent wel
licbt wel de situatie meester, maar je 
raakt uit de werkeli]k:e koers. Politick 
werk vraagt een voortdurend toetsen; dit 
strookt met de cbristen-democratiscbe op
vatting, dat er sprake is van een nimmer 
aflatende Evangeliscbe oproep. 

Alles heeft zijn tijd, ook een rijstebrijberg? 
De zandloper blijft doorlopen, de tijd 
vliedt voort. Tijd kost meer dan geld. 
Procedures zonder tijdgrenzen, eindeloos 
beraad en overleg en een adviesraderwerk 
zodat er een rad van avontuur ontstaat. 
Het geduld in de samenleving wordt zo 
bijna te sterk op de proef gesteld. Er ligt 
een rijstebrijberg voordat met de realise
ring van bet beleid kan worden begonnen. 

Het zogenaamde Kroonberoep kan bier 

CHRISTEN DEMOCRATISCHE VERKENNINGEN 6/81 

311 

genoemd worden. 
Een ieder kan bezwaren indienen tegen 
een bestemmingsplan. Dit kan zicb drie 
maal berbalen. Eerst bij de gemeenteraad, 
dan bij Gedeputeerde Staten en vervolgens 
bij de Kroon. 
De grondregel drie maal is scbeepsrecbt 
beeft bier toepassing gevonden op bet 
land. Het levert een lange weg op. De 
plaatselijke samenleving staat bierbij soms 
voor bet blok. Er kan bijvoorbeeld niet 
meer worden gebouwd, want er is geen 
goedgekeurd bestemmingsplan. 
Het gaat om de spanningsverbouding van 
de recbtszekerbeid en anderzijds de ge
wenste ontwikkeling. Een gescbil be
slecbten op drie niveaus, daar is niets op 
tegen. Er is pas iets tegen wanneer de 
tijdsfactor te overbeersend wordt. Een 
plan dat vier jaar wordt opgebouden, be
tekent een lokale verlamming. Er is uit
eindelijk in de laatste beroepsfase geen 
enkele tijdsbegrenzing, zodat de bele plan
ning op losse scbroeven komt te staan. 
Om de proceduregang te verbeteren is 
veel gebeurd, nocbtans blijft bet tijdsbe
lang zorgelijk. 

De voorstellen tot wijziging van de Wet 
Ruimtelijke Ordening geven verdergaande 
verbeteringen waarbij bet Kroonberoep 
zelf intact blijft. Te bopen valt dat straks 
de werking beter is, qua tijdsduur. Een te 
lange recbtsgang werkt ondermijnend. 
Regels stellen en procedures uitstippelen 
is op zicbzelf goed, maar de totale tijds
duur mag daarbij niet uit bet oog worden 
verloren omdat een samenleving recbt op 
voortgang heeft. 
In bet algemeen is er dan ook naar ge
streefd procedures kritiscb te bezien en te 
verbeteren. Een teveel aan regelingen kan 
eveneens scbaden, vandaar bijvoorbeeld 
het streven om de Voorscbriften en Wen
ken op te beffen. 

Coordinatie in de ruimtelijke ordening 
Voor een minister belast met coordine-
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rende taken is interdepartementaal over
leg geboden. Dit is geen spectaculair werk 
maar wei erg belangrijk. Het overleg kan 
op zichzelf erg uitputtend zijn en voort
gaan tot je een ons weegt. Gelukkig valt 
dit in de praktijk mee. Het zal overigens 
altijd betrekkelijk veel tijd kosten. Er 
wordt immers naar gestreefd alle betrok
ken departementen op een noemer te krij
gen. 

De coordinerend minister kan procedures 
uitzetten. Dit houdt in: besprekingen be
leggen en tijdpaden uitstippelen, maar hij 
blijft afhankelijk van een zekere medewer
king van de collega's. Er kunnen bij ge
breke van overeenstemming knopen wor
den doorgehakt in de ministerraad. Dit 
laatste is geen kroon op het werk, maar 
eerder een ultimum remedium. 
Een aangelegenheid voor een bepaalde 
regio en/ of voor een beleidssector van 
belang, is vaak voor de gehele minister
raad van minder belang. Een te veel op
voeren van geschillen zou de ministerraad 
ontwrichten. Dit kan dus niet. Derhalve 
wordt er naar gestreefd door overleg er 
uit te komen. Dit kan veel tijd vergen, 
vooral bij patstellingen. 
Een samenleving kan echter niet te lang 
wachten. Voortgang in een besluitvor
mingsprocedure moet eerder meer dan 
minder aandacht krijgen en worden ver
beterd. 
Op het terrein van de ruimtelijke ordening 
is een organisatorische structuur ontstaan, 
die zekere waarborgen biedt voor een 
dergelijke voortgang. Er is een interdepar
tementale commissie onder een onafhan
kelijke voorzitter (Rijks Planologische 
Commissie, RPC) en een onderraad van 
de ministerraad onder Ieiding van de mi
nister-president (Raad voor de Ruimte
lijke Ordening en Milieuhygiene, RROM). 
In het algemeen bestaat de neiging het 
advieswerk op te rekken. Een adviesaan
vrage verdwijnt dan in de brievenbus van 
te veel interdepartementale organen. Er 
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is dan weer behoefte aan een advies, dat 
het totaal omvat. 

Om te vermijden, dat teveel adviserende 
arbeid wordt verricht, is er een commissie 
die speciaal beziet wie wat doet op het 
terrein van de ruimtelijke ordening en de 
milieuhygiene. Het is ook niet beslist no
dig dat elke interdepartementale com
missie aan de slag gaat. In de RPC zijn 
bijvoorbeeld alle departementen vertegen
woordigd, zodat veel terreinen bestreken 
worden. Ter aanvulling zij vermeld dat er 
nog een dwarsverbinding bestaat met de 
samenleving door het bestaan van de 
Raad van Advies voor de Ruimtelijke Or
dening (RARO), waarin onder meer tal 
van organisaties zijn vertegenwoordigd. 
Deze raad kan gevraagd en ongevraagd 
adviseren. 
De coordinatie is wei verzekerd, zo zou 
ter afsluiting kunnen worden opgemerkt. 
De organisatorische structuur is zelfs wet
telijk verankerd. Op zichzelf is het daarbij 
geen nadeel dat door overreding getracht 
moet worden een oplossing te vinden. 
Overigens kunnen zich hierbij knelpunten 
voordoen. Knelpunten die in sommige 
gevallen eerder zouden kunnen worden 
opgelost wanneer er voor de ruimtelijke 
ordening sec middelen op de begroting 
zouden staan. Bij de middelen gaat het 
echter uitsluitend om onderzoek; een post 
met een stimulerende werking, zoals die 
voor de bufferzones is een uitzondering. 

Nog moet worden opgemerkt dat in het 
algemeen coordinatie niet echt wordt op
gelost door zoveel mogelijk bijeen te vegen 
binnen een departementale muur. Dit kan 
temeer niet wanneer het facet zelf een vrij 
breed terrein raakt. 

Afstemming binnen bet be!eidsterrein van 
de ruimtelijke ordening 
Voorts zijn er bepaalde vorderingen ge
maakt met de afstemming van het beleid 
door het werken aan de derde nota voor 
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de ruimtelijke ordening en de verschil
lende structuurschema's. Voorbeelden 
liggen op het gebied van landinrichting, 
openluchtrecreatie, natuur- en land
schapsbehoud, burgerluchtvaartterreinen, 
volkshuisvesting en verkeer en vervoer. 
Totaal zijn er in de kabinetsperiode acht 
als beleidsvoornemen naar buiten ge
bracht en ten aanzien van vijf structuur
schema's viel de regeringsbeslissing. Wan
neer daarnaast nog wordt gedacht aan 
de vaststelling van de Verstedelijkings
nota en aan planologische kernbeslissin
gen als de Waddenzee, dan is er vee! be
leid uitgekristalliseerd. 
Bij een structuurschema gaat het om 
nota's over te voeren lange-termijnbeleid 
ten aanzien van bepaalde voorzieningen, 
die van betekenis zijn voor het ruimtelijk 
beleid en waarvoor het rijk in belangrijke 
mate verantwoordelijkheid draagt. Door 
deze structuurschema's wordt de samen
hang in het nationale beleid bevorderd. 
De mogelijkheid wordt tevens geschapen 
tot afstemming van het beleid tussen rijk, 
provincie en gemeente. Hierbij heeft de 
provincie via het streekplan en de goed
keuringsbevoegdheid van Gedeputeerde 
Staten, een sleutel in handen. Een voor
deel is voorts dat door de structuursche
ma's het rijksbeleid op langere termijn 
beter te volgen is. 

Om het beleid op het terrein van de ruim
telijke ordening te voeren blijft in onze 
gedecentraliseerde eenheidsstaat de mede
werking van andere bestuurslagen onont
beerlijk. Hierbij is veel overleg nodig. In 
principe is er een instrumentarium waar
mede het beleid kan worden afgedwongen. 
Dit is echter meer er op gericht te zorgen 
dat iets niet gebeurt dan wel. Een actieve 
ontwikkeling kan praktisch alleen maar 
worden afgedwongen met de grootst mo
gelijke moeilijkheden. Ons bestuurlijk be
stel is er nu eenmaal meer op gericht elke 
bestuurslaag zoveel mogelijk in zijn waar
de te Iaten. Dit houdt in, dat een gemeente 
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oog moet hebben voor rijksbeleid. Is dit 
niet het geval, dan roept de gemeente zelf 
de vraag naar centralisatie op. 
Onderwerpen van rijkszorg, zoals een 
nationale luchthaven, natuurterreinen van 
hoge waarde en rijkswegcn moeten nu 
eenmaal ook ruimtelijk veilig onder dak 
worden gebracht. 
Wanneer eenmaal het beleid op nationaal 
niveau is uitgekristalliseerd en na het 
doorlopen van de hele planologische kern
beslissingsprocedure de regeringsbeslis
sing is genomen, moet er heden ten dage 
nog veel overleg worden gevoerd voordat 
het rijksbeleid is veilig gesteld. Dit over
leg is op zichzelf goed, omdat in gezamen
lijkheid de rijksdraad wordt ingevlochten, 
maar ontbreekt op provinciaal of gemeen
telijk niveau de wil, dan zal een sterker 
en sneller werkend instrumentarium 
eigenlijk geen luxe zijn. Er is nu wel erg 
veel tijd mee gemoeid. Hierbij valt bij
voorbeeld te denken aan het tot ontwik
keling brengen van nieuwe bouwlocaties. 
Sommigen denken daarbij overigens dat 
het rijksinstrument van een aanwijzing in 
zo geval onmiddellijk uitredding brengt. 
Hierbij is meer de wens de vader van de 
gedachte, dan inzicht in het openbaar be
stuur. 

Adviesorganen 
Voordat een onderwerp rijp is voor het 
parlement is er de adviesronde. Onder
werpen op het terrein van de ruimtelijke 
ordening, stadsvernieuwing en volkshuis
vesting raken vaak andere terreinen. 
Gauw zijn er meerdere adviesorganen in 
het spel en daarnaast bestaat de neiging 
bij sommige instellingen, hoewel zij in 
een dergelijk orgaan zijn vertegenwoor
digd, nog een onversneden eigen geluid te 
willen doen horen. 
Het inschakelen van adviesorganen kost 
tijd. Theoretisch behoeft de adviesronde 
in feite niet qua tijd opgerekt te worden 
bij het inschakelen van een of meer orga
nen, omdat voor elk orgaan dezelfde tijd 
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beschikbaar wordt gesteld. De praktijk 
leert dat de termijn lang niet altijd wordt 
gehaald. Bovendien zit men later met veel 
adviezen, die natuurlijk dikwijls niet spo
ren, zodat de uiteindelijke beleidskeuze 
moeilijk wordt. 
Het zou wellicht aanbeveling verdienen 
dat de verschillende adviesorganen meer 
afgestemd op elkaar werken en in voor
komende gevallen naar een advies streven. 
Tussen de RARO en de RA VO (Raad 
van Advies voor de Volkshuisvesting) be
staat een redelijk contact. Het lijkt ge
wenst, in daarvoor in aanmerking komen
de gevallen, de arbeid van de adviesorga
nen meer op elkaar af te stemmen. 
Buiten de adviesrondes zijn er inspraak
rondes te onderkennen. Voordat een wets
antwerp wordt ingediend is er vaak sprake 
van een adviesronde, wanneer het ant
werp eenmaal bij de Tweede Kamer ligt 
volgen er nog inspraakrondes. Qua tijd 
gemeten betekent elke ronde natuurlijk 
wei een tijdspassering. 

De Bouwnijverheid 
Bij de bouwnijverheid is het met name te 
doen om zoveel mogelijk continui"teit 
in de bouw te krijgen en tot planning te 
komen. Het is derhalve gewenst dat de 
,coordinerend minister voor bouwnijver
heid tijdig over aile relevante informatie 
beschikt en zo mogelijk over bepaalde 
bevoegdheden. 
De bevoegdheden van een coordinerend 
minister zijn in feite beperkt tot de moge
lijkheid het procedurele voortouw te ne
men. Ten behoeve van de bouwnijverheid 
worden elk jaar de bouwprognoses over 
een meerjarige periode uitgebracht waarin 
de planning voor de toekomst is neerge
legd. Ten opzichte van de realisering is 
de directe invloed van de rijksoverheid 
beperkt. In de bouw- en utiliteitssector is 
zij slechts voor een gering deel zelf op
drachtgeefster. In de grond-, weg- en wa
terbouw is de invloed wat grater (20 % 
tot 25% ). 
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Met het beleid inzake de bouw hangt het 
arbeidsmarktbeleid nauw samen. Tussen 
de ministeries van Sociale Zaken, Ver
keer en Waterstaat (GWW-sector) en 
Volkshuisvesting en Rui:ntelijke Ordening 
(onder meer invloed bouw woningen en 
Rijksgebouwendienst) bestaat derhalve 
een regelmatig contact. Daarnaast zijn er 
andere bouwdepartementen, die vanwege 
de bouwactiviteitcn van belang zijn, zoals 
bijvoorbeeld Volksgezondheid, Onderwijs 
en W etenschappen en Defensie. 
Aangezien de economische ontwikkeling 
sterk de bouwactiviteit bei"nvloedt, is de 
planning van het Centraal Planbureau 
voor de bouw van belang en verder het 
contact met de zogenaamde sociaal-eco
nomische driehoek. Hierbij gaat het om 
de ministers van Economische Zaken, 
Financien en Sociale Zaken. 
De ontwikkeling bracht in de bouw een 
zorgwekkende toeneming van de werk
loosheid teweeg. Door de verminderde 
investeringen in de utiliteitsbouw en de 
grand-, weg- en waterbouw plus het snel 
teruglopen van de woningbouw in de vrije 
sector (1978: ± 34.000; 1981 ± 
12.000) die in verhouding vee! 
arbeidsintensiever is dan de woning
bouw, liep de werkgelegenheid snel terug. 
De werkloosheidscijfers werden boven
dien bei"nvloed doordat de in 1979 aan
getrokken werkers om de door de vorstpe
riode opgelopen achterstand in te !open, 
na het voltooien van de inhaaloperatie als 
werklozen geboekt bleven in de bouwsec
tor. Deze ontwikkeling heeft vee! gevergd. 
Er zijn tal van extra impulsen gegeven, 
onder meer werd het woningbouwpro
gramma in de sociale sector drastisch op
gevoerd. 
Bij het de pas inhouden binnen de rijks
begroting of bij de noodzaak van bezuini
gingen, wordt al gauw naar de investe
ringen gekeken. Op jaarbasis is het nu 
eenmaal moeilijk reeds aangegane ver
plichtingen (huursubsidie) of gewekte ver
wachtingen (salarisuitbetalingen) terug te 
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schroeven. Juist op jaarbasis is een groot 
deel van de rijksuitgaven niet flexibel en 
Ieent zich dus niet voor aanpassing. Van
daar dat de investeringssector het dan 
dreigt te ontgelden. Deze sector Ievert op 
de korte termijn een mogelijkheid op, 
maar schaadt op de langere termijn (meer 
werkloosheid enz.). 
Gelet op het belang van de bouwnijver
heid totaal en de invloed van de overheid, 
zou de coordinatie op dit punt moeten 
worden versterkt. In die zin, dat het mo
gelijk moet worden de hele investerings
sector tijdig en nauwer te bewaken. 
Dit zou zowel het belang van het totaal 
raken, als de bouwdepartementen. Aange
zien voorts de bouwnijverheid sterk afhan
kelijk is van particuliere initiatieven, zou 
een bepaalde vorm van overleg dat de 
bouwnijverheid omvat te overwegen zijn. 
Tussen het ministerie en de bouwwereld 
is een heel netwerk van contacten. Een 
duidelijk platform alwaar overheid en 
particuliere bouwwereld elkaar zouden 
ontmoeten zou aanbevelenswaardig kun
nen zijn. 
Een apart punt vormen nieuwe ontwik
kelingen, die voor de bouw van belang 
zijn. Deze kunnen op organisatorisch ge
bied Iiggen, bij het kostenbewust ontwer
pen en bouwen, de energiebesparing en 
bijvoorbeeld gebruik van nieuwe materia
len betreffen. Onderzoek op dit soort 
punten kan initierend werken. Van een 
vast overleg tussen bouwwereld en over
heid zouden ook initiatieven van innove
rende aard kunnen uitgaan. 

V olkshuisvesting 
Dit onderdeel van het departement is zo 
belangrijk, dat het een boekdeel kan vul
len. Het Structuurschema Volkshuisves
ting is echter pas uitgebracht en enige 
beperking lijkt gewenst. De kwantitatieve 
benadering Ieidt onmiddellijk tot de ruim
telijke ordening en eveneens de stadsver
nieuwing. Een zorg daarbij is afweging 
over bouwlocaties binnen het streekplan. 
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Bij deze afweging zullen de financiele 
consequenties van een bouwplaats zeker 
ook moeten worden afgewogen. In de toe
komst zal de grootst mogelijke zorgvuldig
heid hierbij moeten worden betracht. Het
zelfde geldt voor de opzet van bestem
mingsplannen. Dit vergt een andere men
taliteit. Vanuit het groeidenken en een 
gering kostenbesef kan geen uitvoerbaar 
plan ontstaan. Het is vee! verkieslijker 
van het begin af aan de inzet van gemeen
schapsgeld sterk mee te Iaten wegen. 

Het is verbazingwekkend dat met name 
in de randstad in de planning het kwanti
tatieve plan voor wat betreft de woonbe
hoefte soms te krap is opgesteld. De plan
ning in streekplannen bevat een periode 
van tien jaar of Ianger. Op een termijn van 
tien jaar is het wenselijk te beschikken 
over een reservecapaciteit van circa 20 %. 
De planning is vaak te krap zodat wan
neer ergens een bestemmingsplan vertra
ging ondervindt, men de vraag naar wo
ningen niet kan dekken. Met het oog op 
een verantwoorde planning is enige extra 
ruimte gewenst. Een te krap gemeten 
planning brengt met zich mee dat op 
termijn het dekken van de woonbehoefte 
verder in het gedrang komt. 

Een zeer teleurstellende ervaring is het 
teruglopen van de vrije sector en vermin
derde belangstelling voor de premiekoop
B. Hiertegenover staat de grote interesse 
voor de zogenaamde premie A-wooing. 
Bij de keuze voor deze wooing heeft voor
op gestaan dat hierdoor ook de lagere in
komensgroep over een eigen wooing zou 
kunnen beschikken. Deze beleidskeuze 
heeft de eigen wooing binnen het bereik 
gebracht van lagere inkomensgroepen en 
vormt een wezenlijke bijdrage tot realise
ring van het program. 

Een groot winstpunt is dat het gelukt is 
de sociale woningbouw drastisch op te 
voeren en wel met name het deel dat door 
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woningcorporaties wordt gebouwd. Dit 
ligt nu zelfs beduidend hoger (53.000) 
dan in enkele politieke programma's voor 
de toekomst is geraamd. 
In het bijzonder geldt voor deze woningen 
dat zij betaalbaar moeten zijn. Het huur
peil is erg belangrijk. De kostprijshuur 
stond onder zware opwaartse druk. Er is 
sprake van een sterke stijging van de 
grond- en bouwkosten geweest in de 
nieuwbouw, trouwens de verbeteringskos
ten stegen evenzeer. Goeddeels vond deze 
stijging plaats door exogene oorzaken, 
zoals het rentepeil. In 1980 verminderde 
overigens gelukkig het stijgingspercentage 
van de bouwkosten. 
Een aanvaardbaar huurpeil valt te be
werkstelligen door object- en subjectsub
sidies. De subsidielast is reeds een zeer 
zware last voor de gemeenschap. Weini
gen realiseren zich dat een woningwet
woning nu reeds gemiddeld het dubbele 
aan huur zou moeten opbrengen wanneer 
er van een kostprijshuur sprake was. Een 
noodzakelijke verhoging van het huurpeil 
kan de 'koopkrachtige' vraag naar nieuwe 
woningen afremmen. Een zorgvuldige 
bewaking van de kosten is voor eenieder 
die bij de bouw betrokken is dan ook een 
van de opgaven. 
Op het terrein van de volkshuisvesting 
heeft ook de wetgeving voortdurend aan
dacht gevraagd. Hierbij valt te denken aan 
de Leegstandwet, de individuele huursub
sidie en de huurprijzenwet. 

De stads- en dorpsvernieuwing 
Op dit terrein is de coordinatie en afstem
ming van beleid evenzeer van belang. 
Een interdepartementale commissie draagt 
hier zorg voor. Op de verschillende be
grotingshoofdstukken komen posten voor 
die voor de stadsvernieuwing van belang 
zijn. Er zijn daarbij vele posten, die de 
stadsvernieuwing raken maar niet geheel 
ervoor bestemd zijn. Bij posten voor open
baar vervoer en bijvoorbeeld rioleringen, 
is dit duidelijk. Er is ook openbaar ver-
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voer buiten de stadsvernieuwingsgebie
den; hetzelfde geldt voor rioleringen. 
Hierdoor is zeker vooraf de totale inspan
ning moeilijk zichtbaar te maken. Om de 
planning en inzet te vervolmakcn zou een 
aparte onderscheiding van de middelen 
moeten worden nagestreefd. Dit geldt 
temeer voor benarde tijden omdat er ge
vaar bestaat van meer isolationisme en 
een minder gezamcnlijke inspanning naar
mate het eigen budget meer onder druk 
staat. Teneinde prioriteiten dan toch tot 
gelding te doen blijven is er primair in
zicht nodig. 
Bij de stadsvernieuwing gaat het om een 
proces. Een woonstede is natuurlijk nooit 
af. De gemeentebesturen, woningbouw
corporaties en het particulier initiatief 
spelen bij de stadsvernieuwing een grote 
rol. Vanuit het rijk wordt gestimuleerd 
en worden middelen ter beschikking ge
steld. Daarbij is van belang dat deze mid
delen vrij snel tot resultaat leiden. Een 
aangegane verplichting door het rijk be
tekent, dat de middelen als het ware wor
den gereserveerd. Ze liggen dus vast, pas 
na uitvoering volgt de gemeentelijke de
claratie. Een bepaalde tijdsverhouding is 
hierbij gewenst, anders worden er gedu
rende te lange tijd middelen vastgelegd, 
die niet direct worden aangewend. 

In het algemeen is het van groot belang 
dat op het vlak van de stadsvernieuwing 
de gemeenten meer zelfstandigheid krij
gen. De verantwoordelijkheid is nu te ver
deeld en te weinig in een hand. Het inge
diende gewijzigde ontwerp van wet stads
en dorpsvernieuwing voorziet hierin. 
Een situatie waarbij rijksambtenaren en 
een bewindsman zich met tal van lokale 
projecten bezig moeten houden, moet ver
starrend werken en komt het verantwoor
delijkheidsgevoel niet ten goede. Het be
stuursorgaan dat voor de planning primair 
verantwoordelijk is, moet dit ook kunnen 
zijn voor de besteding van middelen. Er 
groeit anders een planning die te veellos 
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staat van de beschikbare middelen en 
waarbij de rijksoverheid voortdurend 
moet bijsturen. Een systematiek waarbij 
van het begin af aan de eigen verantwoor
delijkheid duidelijk is, komt ook de in
spraak ten goede. De inspraak vanuit de 
bevolking heeft dan immers een veel dui
delijker gesprekspartner in het gemeente
bestuur. 

In de stadsvernieuwingsgebieden spelen 
de huren een belangrijke rol. Om de huren 
in stadsvernieuwingsgebieden aanvaard
baar te maken is vee! verricht. Zo is o.a. 
het geldende percentage van de huurtabel 
met 0,75 % punt verminderd bij een ver
vangende nieuwbouw in stedelijke be
bouwing van v66r 1914. Voorts wordt 
veel objectsubsidie gegeven, waardoor de 
kosten die leiden tot de huurbepaling 
lager uitkomen. Het blijft overigens van 
groat belang, dat een bepaald verband 
aanwezig is tussen de kwaliteit van de wa
ning en de huurprijs. 
Het is voorts van belang, dat hierdoor een 
objectivering plaatsvindt. Hierdoor is er 
meer zekerheid van het begin af aan en 
kan dus met de opzet van het bouwproject 
rekening gehouden worden met de ko
mende huuruitkomsten. 
Bij de verbetering van woningen wordt de 
zogenaamde 21/2 % -regeling toegepast. 
Dit houdt in dat het oude huurbedrag 
wordt verhoogd met 2112 % van de inves
tering. Dus bij een oude huur van f 110,
en een investering ter verbetering van 
f 80.000,- wordt de huur f 110,- + 
(21/2 % van f 80.000,-) is ongeveer 
f 276,-. 
Het percentage van 21/2 % is op deze ge
ringe hoogte vastgesteld omdat aangeno
men is dat de helft van de verbetering 
onderhoud betreft. 
Bij hoge investeringen is er overigens veel 
meer sprake van een totale vernieuwing 
dan een herstel van achterstallig onder
houd. Het is een regeling die zekerheid 
biedt. De bewoner weet precies waar hij of 
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zij aan toe is voordat de verbetering 
plaatsvindt. Voorts blijft de grondregel 
gelden dat de huuruitkomst nooit hoger 
behoeft te zijn dan die van het punten
waarderingsstelsel. 
In de grote steden is over deze regeling 
veel te doen geweest. De huurder krijgt 
bij een hoge investering praktisch een 
nieuwe woning, maar wordt tevens ge
confronteerd met een voor hem hoge 
huursprong. Voor het stadsvernieuwings
proces is het dan van belang dat een rege
ling, die op zichzelf niet onrechtvaardig 
is, niet wordt afgeschilderd als een puur 
slechte regeling. De keuze is uiteindelijk 
toch de voortgang van de stadsvernieu
wing te dienen of praktisch alles wegsub
sidieren en de produktie op een laag ni
veau zetten. 
Het is eigenlijk vervelend aileen over 
knelpunten te moeten schrijven. In het 
algemeen werden de mogelijkheden voor 
de stadsvernieuwing immers verruimd en 
er gebeurde heel wat. Aileen in 1979 en 
1980 werd er in stadsvernieuwingsgebie
den ruimte geschapen voor de bouw van 
een 25.000 woningen. Dit staat gelijk met 
de produktie van een viertal groeikernen. 

Een moeilijk punt vormt de verbetering 
van particuliere woningen. Bij de verbete
ringen waar het om hoge investeringen 
gaat, speelt dezelfde aarzeling een rol als 
bijvoorbeeld in de koopsector wegens te 
hoge rentestand. Daarnaast speelt bij par
ticuliere huurwoningen, dat het rendement 
na verbetering niet aantrekkelijk wordt 
gevonden. Veel hogere subsidies zouden 
de aarzeling kunnen wegnemen, maar dit 
vergt dan een sterk verhoogde inzet van 
middelen. Gezien de problematiek in de 
particuliere huursector, waar ook de zeg
genschap over de woningen een rol speelt, 
zou het hier om zeer hoge bedragen gaan. 
Het valt zwaar in een tijd van schaarste 
aan financiele middelen hier een oplossing 
voor te vinden. 
Toch zijn er gelukkig veel particuliere 
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woningen verbeterd en wel uit een oog
punt van energiebesparing. Dit betekent 
een verhoging van wooncomfort en vaak 
ook bouwkundige verbeteringen. Een van 
de onderwerpen die aandacht behoeft zal 
zeker de particuliere huursector zijn. 

Voorts is het van enorm belang dat de 
decentralisatie wordt doorgetrokken en de 
middelen voor de stadsvernieuwing wor
den veiligggesteld en vergroot. Zolang de 
wet nog niet geldt, verdi en en de 80 %
regeling (besluit bijdrage reconstructie- en 
saneringsplannen) en de ISR (beschikking 
geldelijke steun stadsvernieuwing), die in 
zo'n veertien gemeenten van toepassing is, 
veel aandacht. Met behulp van deze rege
lingen kan het stadsvernieuwingsproces 
zeer positief worden bei'nvloed en ge
bouwd worden in de bebouwde kom. Het 
is daarbij van groot belang dat die plan
nen die binnen afzienbare tijd uitvoerings
rijp zijn, voorrang krijgen. Voorts zal in 
deze tijd van woonbehoefte de nadruk op 
woningbouw moeten liggen en verdient de 
bestaande woningvoorraad veel aandacht. 
De stadsvernieuwing zal per se prioriteit 
moeten behouden. Activiteiten op dit 
terrein kunnen voor hen die slecht wonen 
veel betekenen. Voorts is uit een oogpunt 
van werkgelegenheid de stadsvernieuwing 
aantrekkelijk. Wegen om meer middelen 
geleidelijk vrij te maken moeten worden 
geopend om het stadsvernieuwingsproces 
positief te bei'nvloeden en een oplopende 
achterstand te vermijden. Waar het finan
cieel op aankomt is neergelegd in een nota 
die een overzicht bevat van de financiele 
aspecten inzake de stads- en dorpsver
nieuwing. Vurig valt te hopen dat het lukt 
de financiele inspaning nog op te voeren. 
Stadsvernieuwing blijft ook voor het so
ciaal voortbestaan van de stedelijke sa
menleving nu en straks van groot belang. 

Wetgeving 
Wetgeving vraagt veel aandacht. Er is veel 
deskundigheid nodig. Dit maakt de wet-
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gevende arbeid kwetsbaar, ze komt op 
enkele schouders neer. Voordat iemand 
werkelijk in de materie thuis is en legisla
tieve arbeid kan ontplooien, gaat er nogal 
wat tijd heen. 
In de wetgevende arbeid, net als in de 
totstandkoming van structuurschema's, 
gaat veel tijd zitten. Er is namelijk bijna 
altijd overleg nodig met andere departe
menten. Voorts is er de adviesronde enz. 
Het is teleurstellend te ervaren dat er zo 
veel tijd mee gemoeid is voordat een wets
antwerp kan worden ingediend en ver
volgens is er dan de periode waarin het 
ontwerp de beide Kamers moet passeren. 
Zo werd de arbeid van een wet op het 
kadaster en de openbare registers reeds in 
de zestiger jaren aangevat ennuis het dan 
zover dat het antwerp in mei j.l. de mi
nisterraad is gepasseerd. Een ander voor
beeld Ievert het gewijzigd antwerp van 
wet op de stadsvernieuwing op. Dit ge
wijzigde antwerp ligt nu sedert begin ok
tober bij de Tweede Kamer. 
De materie is vaak bijzonder ingewikkeld. 
De meningen zijn vaak heel verschillend, 
zoals uit de adviezen blijkt. Het is wellicht 
meer verbazingwekkend dat wetten een 
eindstreep halen, zoals bijvoorbeeld de 
Leegstandwet, en de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten. Hoe het ook zij, een afdeling 
wetgeving op een ministerie verdient qua 
formatie en bezetting in elk geval grote 
aandacht. Er moet tenslotte toch steeds 
vernieuwing van het instrumentarium 
plaatsvinden. Bij wetgevende arbeid past 
waarschijnlijk beter een kabinetsperiode 
van zes jaar. In het algemeen zou daar 
wat voor te zeggen zijn, zij het dat terwille 
van het democratisch samenspel het nooit 
vaste periodes kunnen zijn, zodat het mis
schien meer aandacht verdient in elk ge
val de vier jaar zo verantwoord mogelijk 
vol te maken. 

Decentralisatie 
Er is een duidelijke fundamentele keuze 
gedaan voor de decentralisatie. Dit sluit 
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geheel aan bij het CDA-program. Aan het 
onderwerp is het nodige gedaan. Het ant
werp van de Wet Stads- en Dorpsvernieu
wing en de Wet Voorkeursrecht Gemeen
tcn dragen er bijvoorbecld duidelijke 
sporen van. Er zijn ook stappen gezet op 
het gebied van de volkshuisvesting. Voorts 
is in het besluitvormingsproces, waar 
mogelijk, een grotere plaats ingeruimd 
voor de provincies en gemeenten. Binnen 
het kader van de decentralisatie kan te
vens worden gewerkt aan een verdergaan
de vereenvoudiging en vermindering van 
het aantal regelingen. Voor het bestuurlijk 
functioneren is dit van grate betekenis. 
Op een punt als dit blijft een kabinets
periode - van bovcndien geen vier jaar -
te kart om eigenlijk meer dan een ontwik
keling in gang te zetten. Een ontwikke
ling die bovendicn door allerlei krachten 
in de samenleving nogal wat tegenstroom 
ontmoet. Het is een beleidslijn die verder 
behoort te worden ontwikkeld. 

Slotbeschouwing 
Wanneer hetgeen bereikt werd en op sta
pel werd gezet wordt bezien in het Iicht 
van het program 'Niet bij brood aileen' 
dan is een beleid ontwikkeld en gevoerd 
dat nauw aansluit bij de programpunten. 
Onder meer zijn te noemen een aan de 
stadsvernieuwing aangepast voorkeurs
recht, het ontwikkelde beleid in de struc
tuurschema's, de decentralisatie, de be
taalbare huisvesting en bevordering van 
het eigen woningbezit voor lagere inko
mcnsgroepen. 
Het is waard op zware terreinen de coi:ir
dinatie te versterken. Kernministeries hie
den niet direct een oplossing, noch in 
cchte noch in pseudovorm, omdat het een 
vcrplaatsing van de moeilijkheden is en 
ons bestel zich minder leent voor kern
bewindslieden. Oplossingen zuiien vooral 
moeten worden gezocht in een bij het on
derwerp passende organisatiestructuur en 
procedurele afspraken. Bij aiies spelen de 
financiele middelen een grote rol. Dit 
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brengt met zich mee dat er een verant
woorde prioriteitsafweging moet komen 
waarbij beleidseffecten over de hele Iinie 
zo goed mogelijk zichtbaar worden ge
maakt. Het beleidsinzicht moet door on
derzoek enz. worden vergroot. Er zijn 
enkele onderwerpen zoals de stadsver
nieuwing, waarvoor een prioriteit geboden 
is en blijft. 
Binnen een begroting zou een bewinds
man voorts meer vrijheid moeten hebben. 
Dit stimuleert het herschikken en priori
teiten bepalen evenals het verantwoorde
Iijkheidsgevoel. De Comptabiliteitswet 
werkt dit niet direct in de hand. 

Het management op een departement 
schijnt onbelangrijk omdat de politick 
zich er meestal verre van houdt. Voor het 
functioneren van een departement is het 
echter uiterst belangrijk, zodat een be
windsman er meer dan aileen belangstel
Iing voor moet hebben. 
Bij de portefeuilleverdeling tussen staats
secretaris Brokx en mij heb ik dit manage
mentaspect meegewogen. In dit verband 
leek het raadzaam zoveel mogelijk te ver
mijden dat diensten c.q. directies als het 
ware twee bazen hebben. Voorts is het 
van belang dat een portefeuille zoveel 
mogelijk een afgerond en voiiedig taak
gebied omvat. De verantwoordelijkheid is 
dan grater en voor het functioneren is 
het een pluspunt. Een bewindsman, of hij 
nu staatssecretaris of minister is, dient 
over een zware portefeuille te beschikken. 
Een staatssecretaris behoort meer als een 
onderminister te kunnen functioneren dan 
als een bijwagen. Het Iijkt wenselijk de 
functie van staatssecretaris in deze rich
ting verder te Iaten evolueren zodat hij de 
minister ook bijvoorbeeld in de minister
raad volledig kan vervangen, dus met 
stemrecht. Een ander punt bij de verdeling 
is dat die taken die sterk te maken hebben 
met coi:irdinatie het beste tot de ministers
portefeuille kunnen behoren. 
Bij de verdeling is afgesproken nauw met 
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elkaar samen te werken en niet los van 
elkaar te opereren. Politiek gezien zal dit 
meebrengen dat de bewindslieden van 
een kleur zijn. Dit kan mijns inziens zeer 
wel het geval zijn. In de zogenaamde 
waakhondfunctie geloof ik namelijk niet. 
Intern is ook zorggedragen voor een 
voortdurende afstemming. De samenwer
king is goed geslaagd ondanks dat nogal 
eens pogingen werden gedaan een soort 
wig tussen ons te drijven. 
Besluitvormingsprocedures, ook voor on
derwerpen die meer extern liggen, maar 
voor het departement belangrijk zijn en 
doelmatig werken, verdienen veel aan
dacht te krijgen. 

Det wetgeving verdient een voortdurende 
aandacht. In het algemeen is er teveel tijd 
mee gemoeid. Een grotere inzet moet mo
gelijk worden gemaakt door bij het toe
kennen van formatieplaatsen aan deze ar
beid in het bijzonder te denken. 
Gemakkelijk wordt aangenomen, dat de 
rijksoverheid alles kan. Toch zijn er gren-
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zen aan de macht. Op het terrein van de 
volkshuisvesting spelen bijvoorbeeld wo
ningbouwcorporaties, de gemeentebestu
ren en het particuliere initiatief een be
Jangrijke rol. 
N aarmate er meer financiele ruimte is, 
kan de stimulerende rol van het rijk meer 
effect hebben. De financiele situatie is 
belangrijk, maar zeker zo sterk weegt het 
bestuurlijke en wettelijke kader. Dit is 
echter allerminst in een handomdraai bij 
te stellen. Er zijn te veel grensstellende 
factoren die snelheid in dit opzicht afrem
men. 

De kernvraag is nog blijven liggen, te 
weten: hoe heeft een bewindsman een zin
vol bestaan. Een ding is overigens zeker, 
het is beslist een boeiend bestaan. 

sc 

de 

1\.: 
{£ 

v 
]' 

] 

II 
c 
b 

r 


