
Een Iniljoen woningen, 
Inag het ietsje Ininder zijn ? 
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I
n 1988 uit staatsseCl'elal'is 
Heerma het beleidsvoor
nemen om tot 2015 één mil

joen woningen aan de woning
voon"aad van de randstad toe te 
voegen. In de vakwel"eld ontstaat 
een discussie ovee de noodzaak 
en dc wen elijkheid van deze 
nieuwbouw. Het gaat dan zowel 
over dc effecten voor het milieu 
door het euimtebeslag , als de 
con equenties vooe het gebruik 
e n de kwaliteit van d e woning-

Een pleidooi voor minder ge
plande woningen in de randstad. 

kort er sprake wa s van zow el 
kwantitatieve als kwalitatieve 
achterstanden in de volkshuis
vesting. Thans bedraagt evenwel 
het statistisch woningtekot, t nie t 
meet· dan circa 2% van d e wo
ningvoorraad. De volkshuisves
ting staat op een hoog peil. ZeU' 
in de gebi eden waar spanning 
heet'st op de woningmarkt , doen 
zich leegstandpmblemen voor. 
Eén miljoen woningen bctekent 

De prioriteit zou moeten liggen 
bij de aanpassing van de 

woningvoorraad. Maar ook het 
beleid dat is gericht op de indi
vidualisering van het wonen zou 
moeten worden heroverwogen. 

voonaad. De kt"itiek spitst zich toe op de Haag of de 
vool'spelling omtrent d e geoei in de woningbehoefte 
bewaarheid zal woeden. Zijn de woningen echt nodig? 
Zouden er andel's emstige kwantitatieve en kwalitatieve 
knelpunten in de volkshuisvesting ontstaan? 
Ook voor de dool' D66 nagestt'eefde 'duul'zame ontw.ik
keling' lijkt dat een hamvraag. Echter in de betreffend e 
paeagraaf van h e t verkiezingspl'ogramma van 1989 
wOl'dt aan, de eldel's wel vedangde, duurzaamheid geen 
aandacht b es teed. Integcndeel, door onv e rkort he t 
woolll'echt voor iedel'een, alsmede de individuele huur
subsidie te b epleiten , kies t men el'Voor de woningvraag 
te stimuleren. Over de r elatie tussen volkshuisvesting en 
milie u doet h e t pl'ogramma geen uitspraken , alle aan
dacht VOOI: d e 'en e rgie- kwaliteit van ni e uwbouw ' tcn 
sp ij t. 

Hoeveel is één m.iljoen ? 

In de periode van 1988 tot 1990 worden door de centl"a le 
beleidmakers s teed Weel" andcre kwantitatieve doel
s te llin ge n VOOI' h e t woningbouwbeleid gedebitcet·d. 
Daarbij worde n wi ssc lend e 'pe rioden, b ehoe ft eco m
pon e nten en pijplijneffccten' gebruikt. (Als iets in de 
pijplijn zit dan wil dat zeggen dat de voorbel'eiding of de 
u.itvoering zo vel' is, dat de gekozen lokatie e n bouw in 
po.litie k of beleid smatig opzicht ni e t mee l' ter disc ussie 
kunnen komen te staan.) Hiel" wordt derhalve uitgegaan 
van éé n miljoen woningen dic tu s e n 1988 en 2015 ge
bouwd moeten gaan woeden , waarvan er al 400.000 in 
de pijplijn zitten. 
Vanaf 1991 zal h e t du s gaan om een fik se pt'oduktie. 
Hi storisch gezien nog geen indl'Ukwekkende; de laatste 
tientallen jaren lag de Pl'oduktie rond de 100.000 per 
jaat". Daarbij moet echter bedacht wOl'den, dat tot voor' 
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een toevoeging van 20% aan de 
voorraad . Dat heeft uite l'aa .. d grote kwantitati eve e n 
kwalitatieve gevolgen. Vet'wacht mag worden dat ook de 
subjectieve, maat chappelijke waardedng voor de voor
raad zich zal wijzigen. Om één miljoen woningen te 
kunnen wegzetten zou in de randstad (maal' buiten het 
groene hal't!) 15 - 25% van dc open ruimte moeten WOt·
den opgeoffel'd , afhankelijk van de te kiezen lokaties. 

Woningbehoefte in 2015 ? 

De centrale vraag speelt dan l'ond de vel'wachte woning
behoefte. Daar is de gl'Ote onzekerheid over de trend s en 
vool"al over de Haag of deze ontwikkelingen zich auto
noom volteekke n , dan wel dat zij beleidsmatig z.ijn te 
beïnvloeden. 
He t aanvangstekort b edl'aagt zo ' n 100.000 woningen. 
Daarbij moet echte t' bedac ht worden dat ook in t"cgio' 
met lange wac htlij s ten de woningvoon:aad in de regel 
grote r is dan het aantal hui shouden s dat behoefte heeft 
aan een woning. Er is du s ee l'd el' sprake va n een distl"Î
butie- of circulatiepmbleem dan van een echt tckort. 
In de mees te beleidsstukken wordt erva n uitgegaan dat 
van de nieuw te bouwen woningen e l' zo'n 500.000 be
stemd zijn voor vervanging. Dat lijkt redelijk. Het komt 
ovel'een mct ee n vCl'vangin g van d e totale voorraad in 
dl"iehondet'd jau. AlLeen al dc provincie NOOl'd-Jlolland 
noemt echter een vCI'vangingsaandeel van de nieuwbouw 
dat 65% lager ligt. Bedacht moet worden dat hct groot
ste deel van de voorraad na de oOl'log gebouwd is en dat 
van het vooroodogse deel veel is opgeknapt in he t kadel' 
van de s tad sve t'ni e uwing. In dat licht is h e t te verde
digen dat wordt uitgegaa n van ee n lager e b ehoeft e aan 
vervanging van de aanwezige woningvootTaad. 
Een meer conse rvati e ve schatting van het aanvangs
tekort en de vel'Vangingshehoefte leveet ten opzichte van 
de door de b eleidmakers geschatte behoefte aan nieuw
bouw een winst van om en nabij de 250.000 woningen. 
Politiek en beleidsmatig gezien is de sc hatting van het 
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aantal woningvrage nde huishouden s in 2015 het mees t 
interessant. Een de rgelijke prognose voor de lange ter
mijn is gecompliceerd. Zij is onderhevig aan vele onze
kerheden. Maar wat niet over het hoofd mag worden ge
zien is dat deze onzek el'heid door politieke en beleid s
matige keuzes kan worden beïnvloed. 

IJ et aantal woningvrage nde huishoudens bes taat uit de 
bevolking die ve rwa cht wordt in 2015 , gedeeld door de 
in 2015 te verwachten gemiddelde woningbezetting. Ovel' 
de omvang van de bevolking van de I'andstad in 2015 b e-
ta a l weini g di c uss ie. Di e zal nog gt·oeie n. Voor ee n 

kl ein dee l wordt deze groei bepaald dOOl' binnenlandse 
migratie, als gevolg van de economische aantrekkin gs
kra cht van de randstad . De b elan grijks te groei wordt 
bepaald door d e buite nl a nd se migrati e. Die heeft he t 
gr'oot te effect voor de gt'ote teden in de r andstad . 
De gemidd elde woningbeze ttin g is de la a ts te tie ntallen 
ja ren bove ndien s teed s geda ald en is than s 2,6. In he t 
beleid wordt er elke kee t· van uitgegaan dat deze trend 
zich zal voortzetten. Dat is nu de VI·aag. 

De verkleining van de leef eenheden 

De steeds verdel'gaande vel'kleining van de leefeenheden 
i ' zeker geen autonoom proces . H e t is afhankelijk van 
een groot aantal sociaal-economische, nuu' kttechnische, 
leeftijd spedfieke en gr oep pecifieke factoren. 
Daa l' is in de ee l's te plaats de ontwikkeling van de inko
m ns en voo l'al van de overdl' achtsinkomen s . Voo r he t 
aa ntal starters op de woningma rkt is juist de leeftijd van 
belang, bij voorbeeld de leeftijd wa arop j onger en ze lf-
tandig gaan wonen . De laatste jaren is e r een omhuiging 

va n de tt'end zichtba a r : j o ngere n blijve n weer lan ge r 
thui s wonen. Voor dit a sp ec t zijn de bij stand, de hUUl'
subsidie, de studiefin anciering en de aa llvangslonen van 
belang. 
Voo r het aa nta l mensen d a t ve ra nde rt van huisho uden 
en de mate waa rin bij voorbeeld oud er en samenwonen , 
zij n AO W, pensioenen en eve n tu ele knelpunten in d e 
zorg ector van belang. 
ll et i nog onduideLij k welke invloed de ve rgrijzing van 
de bevolking op de gemiddelde woningb ezetting zal heb
ben. De beleidss tukken ga an uit va n een verlagend ef
fect. De resultaten van de onderzoeken zijn niet eendui
dig. Het is ook nog onduidelijk wat het effect zal zijn van 
de zich thans aftekenende leef tij d specifieke migratie. 
Een groot deel van de toe komstige, startende hui shou
dens zal afkomsti g zijn van de ka nt van de allochton e 
bevolkin gsgroep en. Deze gl'oe pe n ton en tradition eel 
hoge re gemiddelde woningbezettingen dan wij van de au
tochtone bevolking gewend zijn. H et zal waarschijnlijk 
nog wel een aantal genet'a ties duren voordat men zich 
aa n bet ' autochtone patt'oon' kan aanpassen. 

liet is op grond van deze overwegingen dat De Gans en 
Oskamp tot de con clu sie komen dat vooral na 2000 d e 
wonin gh eho eft e h e t aantal van 200.000 minde r zal 
groe ien dan de beleidmakers veronder stellen. Deze ge
I' in ge re groei , gecombin eerd me t mee t' con servatieve 

sc hattinge n van h e t wonin gtekort , zowel al van ver
van gingsbe boefte, geeft een 450 .000 lager e woningb e
hoefte in 2015. 

Beleid of niet ? 

Als voo r de randstad geldt dat een verkl einin g va n de 
lee feenheid le idt tot een grote r l'l1imtebes lag voor he t 
wo nen , dan is d a t s lecht voor h et milieu. In het b eleid 
zouden dan oo k die elementen moeten worden h erover
wogen , die de i ndi vidualise l'ing en dus de woningvraag 
s timul e r en. En voo l'a l moe te n die eleme nte n word e n 
vers te rkt die h e t o pn ameve rmoge n van d e b es taand e 
voorraad op peil houden of vergroten . 
Ook in d e volkshuisves tin g k a n men ee n guld en maa l' 
één kee t' uitgeven . Eén gulden voo r nieuwbouw betekent 
o nhe lToep elijk d a t e r één gulden mind e r kan worden 
uügegeven voo I' behoorlijk voorraadbeheer. Juist de be
staande woningvoOl'raad zou h et uitgangsp unt VOO t' be
leid moeten zijn , he t moe t e rop ge richt zijn deze voor
t'aad aan de behoeften te laten voLd oen. Dan wOl·dt he t 
oo k mogelijk te s treve n naaI' ee n s tabielt'uimteb e Lag 
door het wo ne n . E n zal mogelijk zijn na 2000 ee n ie ts 
gt'Otere bevolking te herber gen , zonder een omvangrijke 
nieuwbouw te hoeven plegen. 

Volkshnisves ting wordt dan vooral een circuJatie- en een 
optimalise rin gs H aags tuk . H et zal zaak zijn de tege n
woordig sterk gediffel'entieerde vraag beter te doen aan
sluiten bij het aa nbod. Dit kan doOI: een grotere vuiatie 
aa n t yp en wonin gen èn woonmilie us . Dat ve t'e is t ee n 
k rachtige voortzetting va n het beleid om de b es taande 
wonin gvool'l'aa d aa n te p assen . Sle utelwoord en zijn 
stadsvernieuwing, renovatie, verdichting en strategische 
nieuwbouw. Dit dient inze t te zijn van het belei(l. 

In de volkshuisves ting wordt de vr aag in sterke mate be
paald door het aa nbod. Bij de huidige sta nd van de wel.
vaa l't is de omvang en de prij s van de woningvoorraad 
bepalend voor de indi vidualisering van het wonen. VOOl'
a l voor d e ni e uwkomers op d e wonin gmarkt blijft de 
prij s d oor obj ec t- en subj ec ts ub sidies re latief la ag. 
Dau om zou óók de automa ti sche politieke stellingna me 
die hie t'a an debet is heroverwogen moeten worden. Het 
ongenuan ceerd uitgaan van h et individu ele woonrecht , 
zekel' waal' dit gekoppeld is aan een nog steeds groeiende 
r eeks van individuele l'egelingen , creëert het ruimtepro
bleem waar we nu tegen oplopen . Er za) opnieuw over 
moeten worden nageda cht - h et wordt kiezen en delen , 
of verliezen. 
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