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Inleiding 

Er is een~crisis in de woningbouw! Nog steeds is er enige aarzeling om 

dit te erkennen, maar de harde cijfers wijzen ons terecht. Er is een cri

sis en deze crisis wordt getypeerd door drie voor normale mensen niet te 

verenigen zaken: 

Er is woningnood. 

Er is werkloosheid, ook in de bouw. 

-De bouw van nieuwe woningen neemt zienderogen af. 

Natuurlijk zijn er verklaringen voor. De totale teruggang in de economie, 

de hoge rentestand, het instorten van de vrije sèctor markt en de scherpe 

prijsdalingen van woningen in de afgelopen jaren zijn er een paar. Ook de 

planologische problemen (waar bouwen wij ze?), de procedures die moeten 

worden gevolgd, de bouwtechnische en volkshuisvestelijke eisen die worden 

gesteld: dat alles speelt mee. 

Toch houden wij vol dat een "normaal mens" hier geen vrede mee kan hebben. 

Er is woningnood; er is capaciteit om te bouwen; en er wordt niet gebouwd. 

Wij hebben er geen vrede mee en zijn nagegaan of er iets aan te doen is. 

De methode die wij volgden was niet om theoretisch te analyseren hoe dit 

allemaal zo gekomen is, maar om aan de andere kant te beginnen. Wij hebben 

een plan ontworpen om woningen te bouwen en zijn vervolgens· nagegaan welke 

problemen moeten worden opgelost om dit plan te realiseren. Tenslotte heb

ben wij ons de vraag gesteld of, als wij gaan bouwen, dit ook in andere 

opzichten een goede en verantwoorde zaak zou zijn. Wij streven geen ont

wrichting van de .economie, noch bouwtechnisch verfoeilijke produkten, noch 

andere kwalijke dingen na. Onze overwegingen leidden tot de conclusie dat 

realisering van ons plan verantwoord is, ook en juist in het kader van de 

economische problemen waarvoor ons land staat. 

Wel hebben wij, op grond van de vele tegenwerpingen die wij ons zelf ge

maakt hebben, een grote flexibiliteit in ons plan ingebouwd. Door combina

tie van verschillende ideeën die in onze samenleving bestaan (laag renten

de leningen, grond in erfpacht, casco-bouw en zelfdoeners) en het verbin

den van zeer uiteen liggende probleemvelden (volkshuisvesting, arbeidsmarkt, 

scholing en .opleiding, financieringsbeleid en ruimtelijke ordening) is een 

realistisch·, op echte probleemoplossing gericht plan ontstaan. Dit neemt 

niet weg dat bij de realisering nog op vele punten nadere uitwerking moet 

volgen. Die flexibiliteit biedt ons plan ook. 
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Daarom durven wij ons basis-idee met gerust hart te presenteren. Wat wij 

willen is: in vijf jaar 100.000 extra woningen bouwen, of een equivalent 

daarvan in verbetering van oude woningen. Wij vragen u met ons mee te 

denken. 

1. De hoofdlijnen van het plan en de financiering 

Wie een huis wil bouwen heeft drie dingen nodig: een stukje grond waar 

hij kan bouwen, vakmanschap of vakbekwame lieden die kunnen bouwen en 

geld om een en ander te kunnen betalen. Op de problematiek van de grond 

(wáár bouwen) en de vaklieden (werkloosheid en werkgelegenheid) gaan wij 

in de volgende paragrafen in. Wij willen eerst het probleem van het geld 

aanvatten. 

Wat dit betreft zal eerst bezien moeten worden wie er moet betalen. Dit 

is ingewikkelder dan het lijkt omdat onze woningbouw voor het overgrote 

deel gesubsidieerd wordt, wat betekent dat er twee betalers zijn: de be

woner betaalt de woonlasten, de gemeenschap (of overheid) subsidieert en 

betaalt dus het verschil tussen de woonlasten en de werkel.ijke kosten. 

Om het geldprobleem op te lossen moet dus naar twee financiële problemen 

worden gekeken. Allereerst de woonlasten, dan vervolgens de financiële 

last voor de gemeenschap. Wij beginnen bij het eerste: de woonlasten. 

Op dit punt moeten wij de waarheid zeer duidelijk onder ogen zien. In 

Nederland is niemand·meer bereid de kosten van zijn ·eigen woning te be~ 

talen. Wie een hoog inkomen heeft neemt een hoge·hypotheek en wentelt 

deze zo veel mogelijk via de belastingaftrek af. Wie een laag inkomen 

heeft tracht een huurwoning.te krijgen en via allerlei soorten subsi

dies veel minder te betalen dan de kosten van deze woning eigenlijk 

zijn. 

Het is goed wat dit betreft om even stil te staan bij de verschil

lende soorten subsidies die wij in de woningbouw kennen. 

Laten wij beginnen met het bouwen van een woningwet-woning. 

Hiervoor moet grond ter beschikking worden gesteld tegen bijvoor

beeld f 16.000,--·voor één kavel, terwijl de werkelijke kosten bij

na altijd hoger liggen. 

Worden er eerst woningen voor gesloopt, dan geldt een sanerings

subsidie van 80% van· de aankoopkosten en wellicht ook nog van de 

sloopkosten. De infra-structuur die moet worden aangelegd wordt in 
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De woningbouw in Nederland 

Gemiddeld worden jaarlijks in Nederland+ 100:000 woningen 

gebouwd. Globaal betreft dit: ! 40.000 gesubsidieerde huur

woningen, ! 35.000 premiekoopwoningen en! 25.000 vrije 

sector woningen. In 1980 zijn 99.000 vergunningen afgegeven 

voor gesubsidieerde bouw. Hierdoor is de terugval in de 

vrije sector, voor zover het vergunningen betreft, vrijwel 

gecompenseerd. Gezien de financiële problemen die resulte

ren van de bouw zelf en de exploitatieopzet van bestemmings

plannen, is het zeer de vraag of in 1981 wel 100.000 wonin

gen in aanbouw genomen zullen worden. 

Bedacht moet worden dat begin 70-er jaren het niveau nog op 

150.000 per jaar lag. 

Daarnaast wordt subsidie verstrekt voor vernieuwing en verbete

ring van ruim 60.000 woningen, waaronder! 20.000 woningwetwo

ningen. Een volledige renovatie kost f 50.000,--- !'70.000,-

per woning; een eenvoudige opknapbeurt ligt in de buurt van 

f 25. 000,--. Vele verbeteringen aan particuliere woningen b.e

treffen nog· veel kleinere bedragen. 

In ons plan voor nieuwbouw willen wij ook de "vernieuwbouw" be

trekken. De financiële con~equenties zijn dan lager (o.a. geen 

'grondkosten), het maa~schappelijk nut wellicht hoger; Daarbij 

streven wij naar relatief eenvoudige vernieuwbouw. Die sluit 

het meest aan bij bewonerswensen en is het meest in overeen:

stemming met de bestaande bebouwing. 

Uiteraard lopen de kosten per vernieuwde woning meer uiteen 

dan van nieuwbouwwoningen. Voor de beeldvorming kunnen wij wel

licht uitgaan van vergelijkbare kostenconsequenties bij drie 

vernieuwde woningen of één nieuwe. 
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dat geval ook vaak ten dele uit subsidies betaald. Zowel in uitbrei

dingsplannen als in stedelijk gebied is daarna vaak nog een locatie

subsidie mogelijk om de kavelprijs op het gewenste niveau terug te 

brengen. 

Daarna komen de bouwkosten. 

Ook hier vindt een subsidie plaats, hetzij vanuit het rijk, hetzij 

door overheveling naar andere woningen. Dan komt de "objectsubsidie". 

Via de dynamische kOstprijscalculatie wordt vervolgens een fictieve ·· 

kostprijscalculatie gemaakt, waarbij een rendementspercentage van 

~ 7% als basis is genomen. Hierin is dan bankrente, risico, onderhoud 

en aflossing begrepen. Ook dan nog is voor velen de huur te hoog en 

velen zullen daarna een individuele huursubsidie ontvangen, terwijl 

eventueel een huurgewenningsbijdrage als overgangsmaatregel geldt. 

Het is misschien goed om een kleine vergelijking tè trekken met de 

woonwagenkampen. In zo'n woonwagenkamp kost d~ staanplaats {dus zon

der de wagen zelf) tussen de f 60.000,-- en f 80.000,--. 

Niet alle kavels voor woningen zijn even duur, maar zeker in de be

·staande stad zijn vergelijkbare kavelprijzen volkomen reëel. 

Door de opeenstapeling van subsidies weet bijna niemand meer wat 

een woning kost. Maar wij zullen eraan moeten ·wennen dat wij allen 

meer voor wonen zullen moeten betalen. En dit méér moet dan wel in 

redelijke verhouding tot iemands inkomen staaii. 

De vraag is uiteraard: voor wie bouwen wij deze 100.000 woningen? Wij 

zeggen dan: voor degenen die deze het meest nodig hebben. En dat zijn 

niet mensen die echt de volle kosten van zo'n woning (zeg maar 10% van 

f 150.000,-- = f 15.000,-- per jaar) kunnen opbrengen. Een deel van de 

kosten zal dus door de maatschappij als geheel moeten worden opgebracht. 

Maar tegelijk moet duidelijk zijn dat. de woonlasten van de bewoners re

de1ijk·in overeenstemming zijn met wat men kan betalen. 

Ook dit is niet ~o eenvoudig als het lijkt; door de verschillen in woon

lasten en het gebrekkig instrument dat wij hebben om de doorstroming te 

bevorderen, is "woonlasten naar men k.an betalen" ni'et zonder meer af

dwingbaar. En dan is er nog iets: juist de huidige crisis in de bouw 

maakt het noodzakelijk alle zeilen bij te zetten om althans het bouw~ 

programma dat bestaat te halen. 
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Onze bedoeling is extra woningen te bouwen. Dat betekent dat ons plan 

niet ten koste mag gaan van het bestaande programma. Aan een eenvoudige 

overheveling van het ene programma naar het andere bestaat geen behoef

te. Ook om deze reden denken wij voor onze 100.000 woningen aan een spe

ciaal programma met een speciale vorm van financiering. 

Om maar direct onze voorstellen neer te gooien: 

Wij willen deze woningen bouwen op basis van een door het rijk te 

verstrekken hypotheek tegen 4% tot een maximum van 110% van de reële 

bouwkosten. 

Daarnaast willen wij dat de kavels, waarop wordt gebouwd, door de 

overheid om niet ter beschikking worden gesteld, doch niet in eigen

dom maar in bruikleen worden uitgegeven. Een soort erfpacht dus voor 

"geen geld". 

Uitgaande van reële bouwkosten per woning van f 100.000,--, een hypo

theek van f 110.000,-- en een afschrijving in 50 jaar met een hypotheek 

op basis van annuïteit (4%) zijn de jáarlijkse lasten voor de eigenaar 

van de woning f 5.200,--, vermeerderd met de onderhoudskosten, welke in 

de loop der jaren zullen stijgen maar in het begin zeer gering zullen 

zijn. Ook nog rekening houdend met O.G.B. en huurwaarde forfait zullen 

de aanvangskasten dan rond de f 6.500,-- per jaar liggen. De maandelijk

se kosten van ruim f 540,-- voor een eigen woning steken niet ongunstig 

af tegen de huur, die momenteel voor nieuwe woningwetwoningen moet wor

den gevraagd. 

Voor de eigenaar is er echter wel een aantal voorwaarden, wil hij voor 

deze goedkope financiering in aanmerking komen. 

In de .eerste plaats ziet hij af van de fiscale belastingaftrek voor 

hypotheek-rente. Aangezien deze fiscale aftrekpost meer voordeel ople

vert naarmate het inkomen hoger is, houdt dit in dat hoe lager het in

komen is, hoe voordeliger deze vorm van financiering is. Degene die nu 

een huurwoning heeft moet beseffen dat een individuele huursubsidie, nu 

hij eigenaar wordt, niet meer van toepassing is. In de derde plaats zal 

bij verkoop de gemeente een blijvend voorkeursrecht op de woning hebben 

en daardoor blijvend in haar beleid ook deze woningen kunnen betrekken. 
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zeven uitgangspunten 

1. Wij willen 100.000 extra ~oningen bouwen, in vijf jaar, of 

een equivalent daarvan in verbetering van oude woningen. 

2. De financiering gebeurt via een aparte geldstroom die anders 

niet voor woningbouw beschikbaar zou zijn. 

Mogelijkheden zijn: 

- investering in woningbouw door de Nederlandse pensioen

fondsen 

- omzet~en van goud in rentedragende dollarobligaties om het 

verschil in rente te betalen 

"inflatoire" financiering tot een maximum dat gelijk is 

aan de vermindering van het financieringstekort als gevolg 

van uitvoering van ons plan (dus al bij al toch geen infla

toir effect!) 

of combinatie van deze drie. 

J. In principe denken wij aan koopwoningen op de volgende basis: 

- er worden hypotheken verstrekt tegen lage rente (4%) met 

een annuiteit van 50 jaar 

- de koper ziet af van het fiscale voordeel van renteaftrek 

- coöperatief eigendom, of andere daarmee verwante vormen, 

zijn in dit plan goed mogelijk. 

4. De grond blijft eigendom van de gemeenschap en wordt om niet 

ter beschikking gesteld. De gemeente houdt tevens voorkeurs

recht op de woning bij verkoop. 

5. De zelfdoener wordt gestimuleerd. 

6. Er start tegelijkertijd een arbeidsmarktprogramma met om- en 

bijscholing van bouwvakkers tot de complete vaY~an, die wij 

in de toekomst meer en meer nodig hebben. 

?. Buiten lage rente en beschikbaar stellen van de grond is er 

op de bouw geen subsidie. 
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Wat kost dit nu de gemeenschap? ~) 

Aangenomen is dat .de werkelijke stichtingskosten· van een woning 

f 150.000 zijn, waarvan f 50.000,-- voor de grond en f 100.000,-- voor 

de bouw. Uitgaande van een hypotheek van 110% op dé koopwoning van 

f 100.000,-- is dus per nieuw gebou~de woning nodig f 110.000,-- + 

f 50.000,-- = f 160.000,--. In totaal voor 100.000 woningen dus 

f 16 miljard. 

Twee dingen moeten nu wel onderscheiden worden, namelijk de financiering 

zelf (16 miljard in 5 jaren) en de rentebijdrage gedurende 50 jaar. Wij 

zullen beide achtereemrolgens aan de orde stellen. 

Tot goed be'grip van de financieringsproblemen dan nog het volgende. Ons 

land heeft het economisch moeilijk. Wij geven meer uit dan wij produceren. 

Dat komt naar voren in onze betalingsbalans en ook in het feit dat de 

werkloosheid stijgt en de overheid toch al niet genoeg geld heeft om te 

betalen.· Kort gezegd: Wij 'zullen de buikriem. wat moeten aanhalen. 

De moeilijkheid is dat als wij dat doen de kans groot is dat de produk

tie nog verder achteruit gaat en de problemen nog groter worden. Wij 

moeten de broekriem wel aanhalen, maar alleen door minder te importeren, 

·niet door minder te produceren. Op zich zelf is het dan ook zinvol de 

bouw te stimuleren, omdat hier immers relatief weinig geïmporteerd wordt 

en veel mankracht nodig is·. 

~) De hier vermelde gegevens zijn uiteraard globaal. Zij zijn gecheckt op 

de berekeningsmethode van het centraal planbureau en op de berekenin

gen die· het Ministerie van Financiën opstelde ten aanzien van het ver

kiezingsprogramma D'66. In onze berekeningen stellen wij zwaardere 

eisen dan doorgaans gebruikelijk is, om niet in de valstrik van de 

latere bijstellingen te lopen. 
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Over kosten, economie en het huishoudboekje 

Bij overwegingen betreffende overheidsuitgaven moet steeds goed 

onderscheid worden gemaakt tussen de economische werking èn de 

kosten en opbrengsten (het huishoudboekje). Op het eerste wordt 

in het rapport uitvoerig ingegaan. Hier alleen wat opmerkingen 

over "kosten", alsof de overheid een "persoon" was en niet de 

maatschappij. 

1e. Als iemand grond koopt houdt dat zijn waarde. Als ik geld 

moet lenen om grond te betalen moet ik rente betalen en 

toerekenen aan de grond. Als ik mijn juwelen inruil voor 

grond heb ik gewoon iets anders wat ook mooi is en niks 

opbrengt. Als de overheid goud ruilt tegen grond geldt 

hetzelfde.(Als wij dit goud niet voor iets anders nodig hebben 

2e. De overheid vraagt voor iedere woning.die gebouwd wordt 

18% BTW en voor iedere grondtransactie 5% registratie

rechten. Dit zijn geen echte kosten en kunnen in mindering 

worden gebracht. Dwaas is alleen dat de BTW voor gesubsidi

eerde bouw gehandhaafd wordt. 

3e. Als hypotheekrente niet meer aftrekbaar is, betekent dit 

een extra opbrengst voor de overheid, die op 30 - 40% van 

de betaalde rente kan worden geschat. 

4e. Door stimulering van zowel vernieuwbouw als nieuwbouw 

stijgt de opbrengst van de onroerend goed belasting bij 

de gemeenten niet onaanzienlijk. 

Een en ander houdt in dat de werkelijke kosten "volgens het 

huishoudboekje" veel lager zijn dan de overheid ons uit welbe

grepen eigenbelang wil doen geloven. De effectieve opbrengst op 

f 100.000,-- financiering van ·bouwkosten is dus: 
f 18.000,-- BTW eenmalig en op de resterende f 82.000,--: 

jaarlijks f 4.000,-- rente 
+ f 1.500,-- niet aftrekbaarheid 
~I 300,-- O.G.B. 

Totaal ! f 5.800,-- = 7%. Geen onaardig rendement! 
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Tegenover kosten staan baten. Een van de belangrijkste baten bij uit

voering van ons plan ligt in de vei-mindering van het financierings-

tekort van de Staat. Wij stelden daarvoor de volgende berekening op: 

Aangenomen is dat de bouw zelf v·an 1 woning 1 manjaar werk vraagt bij 

bouwer, toeleveringsbedrijven, onderaannemers. Dit betekent dus een 

jaarlijkse vermindering van de werkloosheid met 20.000 personen, waar

van de werkloosheidsuitkering gesteld is op gemiddeld f 25.000,--. Dit 

houdt de mogelijkheid in van een vermindering van de rijksbijdrage in 

verband met sociale verzekeringen van f 500 miljoen per jaar. 

Daarnaast moet rekening worden gehouden met winst van de betrokken be~ 

drijven; wij stellen die op f 10.000,-- per woning dus f 200 miljoen 

per jaar. Dit levert een vennootschap·sbelasting van f 100 miljoen op. 

Als derde verwachten wij dat in andere bedrijfstakken, zoals meubel

industrie, woninginrichters e.d. extra activiteit zal optreden. Wij 

stellen het effect hiervan op 50% van het directe effect in de woning

bouw, dat wil zeggen op f 300 miljoen per jaar. 

Al bij al levert dit een vermindering van het financieringstekort van 

de Staat op van f 900 miljoen per jaar, dat wil zeggen in· 5 jaar 

f 4,5 miljard. 

Wij hebben dan nog geen rekening gehouden met het feit dat ook in de 

grond nogal wat arbeid en arbeidsloon zit. Wij namen een gemiddelde 

kavelprijs aan van f 50.000,--. Hiervan kan 50% koopsom zijn en 50% 

kosten van bouwrijpmaken, infrastructuur e.d. De werkgelegenheidsimpuls 

is ook hier af te leiden uit de werkzaamheden die aan de grond gedaan 

moeten worden. Stellen wij dit op 1/4 manjaar per kavel dan betekent 

dit ook 5000 arbeidsplaatsen per jaar. Gaan wij ook hier uit van 

f 25.000,-- werkloosheidsuitkering, dan betekent dit een vermindering 

van het financieringstekort van de Staat met f 125 miljoen per jaar. 

In totaal vermindert het financieringstekort v.an de Staat dus, door uit

voering van dit bouwplan, met ruim 1 miljard gulden per jaar: (Zoals in 

het vervolg zal blijken willen wij hiervan f 900 miljoen "gebruiken" door 

van inflatoire financiering uit te gaan. Het netto resultaat van de 

financieringspositie van de Staat blijft dus positief:) 
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Om een sluitende berekening op te zetten moeten wij nog een zaak in on

ze berekening betrekken, namelijk de B.T.W. 

In de kostenberekening (f 160.000 per woning) is immers uitgegaan van 

de gebruikelijke prijs· inclusief BTW. Voor de berekening van de finan

cieringsbehoefte hoeven we echter de BTW niet mee te nemen, daar de 

Staat dit vrijwel onmiddellijk weer terugontvangt. In wezen betreft het 

hier een vóórfinanciering van enkele maanden en kunnen wij dat hier ver

waarlozen. 

Wij stelden de bouwkosten op f 100.000,--, de inrichtingskosten (voor 

zover door de Staat gefinancierd) op f 10.000,--. Op dit totaal van 

f 100.000,-- kunnen wij de volle 18% in mindering brengen, zodat een 

netto financiering van f 90.000,-- per woning of f 9 miljard in totaal 

resteert. 

De grondkosten zullen ten dele BTW-plichtig zijn (de kosten van bouw

rijpmaken e.d.) en ten dele registratierechten opbrengen (de koopprijs). 

De belastingopbrengst van de Staat schatten wij gemiddeld op 10%. Res-. 

teert een financieringsbehoefte van f 45.000,-- per woning = f 4,5 mil

jard totaal. 

Behalve de financieringsbehoefte is er ook nog de jaarlijkse last van 

de renteoverbrugging. Wij gingen er immers van uit dat op de hypotheek 

van f 110.000,-- door de Staat een rentesubsidie wordt gegeven van 6%. 

Per jaar betekent dit in de aanvang 6% x f 100.000,-- x 100.000 = 

f 660 miljoen. Na verloop van tijd zal dit, doordat aflossing plaats 

vindt, minder worden. 

Ten aanzien van de grond zal de volle 10% rente moeten worden aangehou

den, zodat het hier een jaarlijkse last van 10% x f 50.000,-- x 100.000 

= f 500 miljoen betreft. Zou betreffen, moeten we echter zeggen, omdat 

wij willen voorstellen de grond onmiddellijk af te betalen, zodat hier 

geen .blijvende last van de Staat aanwezig is! 
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Wij hebben nu alle ingrediënten en kunnen het totaalplaatje ten aanzien 

van de financiën opstellen. Wij willen daarbij achtereénvolgens drie 

vragen behandelen: 

1. Hoe vinden wij de gelden voor de jaarlijkse rentesubsidie? 

2. Waar vinden wij de financiering van de woningen? 

3. Waar vinden wij de financiering van de grondkosten? 

Ad 1: De jaarlijkse rentesubsidie 

Voor dit doel willen wij een speciale bron aanboren. Ons land beschikt 

namelijk over belangrijke internationale reserves, aangehouden door de 

Nederlandse Bank. Een deel van deze reserves is vastgelegd in goud, een 

deel in internationale valuta. Het deel dat is vastgelegd in valuta 

wordt gewaardeerd op basis van marktwaarde en schommelt. Het deel dat 

vastligt in goud is gewaardeerd op een vaste waarde en schommelt niet! 

Het goud wordt door de Bank gewaardeerd op f 7.500,-- per kg, terwijl 

de marktwaarde vele malen hoger ligt. De marktwaarde van onze goudvoor

raad is dus niet f 10 miljard,'maar ligt dichter bij de f 40 miljard. 

(Ook hier zijn de laatste tijd nogal wat schommelingen geweest). 

Ons voorstel is om een deel van de goudvoorraad ·te verkopen en rente-

gevend in dollars te beleggen. Bij de huidige rentestand zou verkoop van 

ééntiende van onze goudvoorraad en rentegevende uitzetting hiervan vol

doende opleveren om de jaarlijkse rentesubsidie op te brengen.x) 

Hierbij merken wij op dat dit geen verandering betekent in de aangehou-

den int~rnationale reserves, maar uitsluitend de samenstelling ervan be-

treft. Tegenover een groter risico ten aanzien van de waardeontwikkeling 

van de dollar staat een vermindering van de risico's ten aanzien van de 

waarde van goud. Zoals het afgelopen jaar is gebleken, zijn beide aan 

schommelingen onderhevig. Ook willen wij wijzen op het feit dat verkoop 

van goud als zodanig winstneming inhoudt! Deze· winst zal een stootkussen 

kunnen vormen om eventuele waardevermindering van de dollar op te vangen, 

wat dus ook inhoudt dat deze winst bij de Bank zal moeten blijven en niet 

door de Staat mag worden afgeroomd! 

x) Een half jaar geleden was de goudprijs nog ~ 20% hoger maar de rente 

op dollars lager. Hamenteel (maart '81) kan worden uitgegaan van een 

goudprijs van f 35.000,-- per kilo en een rente van 15%. 
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Ad 2: De financiering van de woningen 

In ons plan gaan wij uit van rentesubsidie van de Staat. De vraag is· 

echter of de kap i taalmarkt de benodigde miljarden kan opbrengen. In o.n

ze opzet gaat het immers om 11 miljard gulden, waarvan 2 miljard als ex

tra B.T.W.-opbrengst weer aan de Staat toevalt, zodat 9 miljard op de 

kapitaalmarkt moet worden geleend. 

Ter beantwoording het volgende. 

Jaarlijks wordt in Nederland bijna f 20 miljard aan premie van pensioe

nen en levensverzekeringen opgebracht; bovendien overschrijden de inkom

sten uit beleggingen de uitkeringen met ruim f 5 miljard. In totaal heb

ben de "institutionele beleggers" dus jaarlijks f 25 miljard ter be

schikkin~ voor beleg~ing. 

Deze middelen worden uiteraard niet opgepot. De verminderde neiging om 

in woningbouw te beleggen heeft waarschijnlijk in de afgelopen jaren 

tot een toename van beleggingen in het buitenland geleid. Daarnaast 

wordt jaarlijks door de Staat een aanmerkelijk deel van deze f 25 mil

jard aan Staatsleningen opgenomen. Hoewel exacte gegevens over de aard 

der beleggingen en de verdeling in binnen- en buitenland ontbreken, 

mag worden aangenomen, dat een aanzienlijk deel in het buitenland wordt 

belegd. Een indicatie vormt het feit dat in 1979 door Nederlandse inge

zetenden voor ruim f 2 miljard aan buitenlands onroerend goed is ge

kocht. 

Bedacht moet worden dat alleen voor zover de kapitaalmarkt middelen op

brengt die anders in het buitenland zouden zijn belegd de financiering 

niet ten koste hoeft te gaan van andere financieringsbehoeften (danwel 

stijging van de rentestand). Wij zijn van mening (en dat is niet de eer

ste keer dat dit vanuit D'66 wordt gezegd) dat, gegev7n de woningnood, 

aan investering in woningen prioriteit toekomt boven beleggen in het 

buitenland. 

Door de rentesubsidie nu wordt beleggen in woningen ook voor de institu

tionele beleggers aantrekkelijk! Daarbij is het voor ons doel niet van 

belang of de Staat via Staatsleningen financiert, dan wel dat op andere 

wijze de institutionele beleggers direct of indirect hypothecaire lenin

gen financieren, met een zekerheid van rentebijdrage door de Staat. 
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Een en ander leidt tot de conclusie dat, met enige aandrang op de in

stitutionele beleggers, financiering van f 9 miljard, zonder· verstoring 

van de kapitaalmarkt, mogelijk moet zijn. Wel gaan wij er daarbij van

uit dat de f 2 miljard die de Staat als B.T.W. ontvangt niet nog een 

keer wordt uitgegeven: De Staat zal deze middelen dus uitsluitend aan 

de financiering van ons plan ten goede mogen laten komen. 

Deze f 2 miljard blijven dus uitgezet in de hypothecaire leningen, 

brengen rente op (4%) en vloeien in de loop van 50 jaar in de vorm van 

aflossingen terug in ·de Staatskas. 

Ad 3: De financiering van de grondkosten 

Zoals berekend zal de financiering van de grondkosten een totaalbedrag 

van f 4,5 miljard vergen in vijf jaar. Dit is echter minder dan de be

rekende verlaging van het financieringstekort van de Staat, als gevolg 

van uitvoering van ons plan. 

Wij stellen dan ook voor de vermindering van het financieringstekort 

voor een zeer groot deel (de bedoelde f 4,5 miljard) ten goede te iaten 

komen aan koop, bouwrijpmaken en uitgeven van bouwkavels. Het netto 

effect van het totale plan is dan, in financieringsopzicht, neutraal. 

Wat overblijft is het positief effect dat de Staat eigenaar is van 

(onbelaste) grond: ~) 

Deze vorm van financiering zal meer conservatieve financiers wellicht 

afschrikken. Immers: de bedoelde f 4,5 miljard moet toch maar worden 

opgebracht, wordt door de Staat in grond omgezet, maar het lijkt toch 

of er een rentelast blijft bestaan: 

~)In deze berekening is er van uit gegaan dat alle 100.000 woningen 

nieuw gebouwd worden. Vanuit de financiering de zwaarste veronder

stelling. Naarmate, in het kader van dit plan, meer renov~tie plaats

vindt, zal de financieringslast van de Staat geringer worden. 
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Hiertegenover staat dat er geen extra middelen nodig zijn.en dat de 

grondkosten inderdaad in de vermindering van het financieringstekort 

kunnen worden gevonden. Er wordt dus geen nieuw probleem gecreëerd, er 

wordt ook geen bestaand probleem opgelost! Uitvoering van ons plan 

is financieringstechnisch neutraal, maar levert de Staat geen extra 

financieringsruimte! 

En dat vinden wij, in de huidige omstandigheden, voldoende. 

Tenslotte moet ook hier de voorfinanciering genoemd worden, die nu 

niet geheel te verwaarlozen is. Als wij aannemen dat de helft van de 

f 4,5 miljard koopprijzen van grond en opstallen betreft, dan kan wor

den aangenomen dat hier een voorfinanciering van gemiddeld 1 of 2 jaar 

nodig zal zijne 

Gaan wij uit van een voorfinanciering gedurende 2 jaar van de helft 

van de benodigde middelen, dan zal het eerste jaar f 450 miljoen, de 

volgende jaren f 900 miljoen nodig zijn aan voorfinanciering, die daar

na weer geleidelijk terugloopt naar 0. 

Wij willen voorstellen dit gedeelte via plaatsing van schatkistpapier 

te financieren. Weliswaar heeft dit een zeker inflatoir effect, maar 

gezien de tijdelijkheid lijkt dit toch verantwoord. 

2. Waar bouwen wij en hoe bouwen wij ze? 

Het beleid van de regering was er in dit kabinet en het vorige op geba

seerd verdere suburbanisatie tegen te gaan en het bouwen en wonen in de 

steden een nieuwe stimulans te geven. Alleen al hierom zal zo veel moge

lijk in en nabij steden en stedelijk gebied moeten worden gebouwd. 

Er is nog een tweede reden waarom dit de voorkeur heeft. 

De woningnood betreft immers momenteel vooral de heel kleine gezinnen 

en de heel grote. 
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Een belangrijk percentage van de 100.000 woningen zal dan ook uit klei

ne woningen moeten bestaan en vooral bestemd zijn voor mensen die graag 

in de stad willen wonen. Door deze vergrote aandacht voor het wonen in 

de steden zou ook de stadsvernieuwing een belangrijke impuls kunnen 

krijgen. Hiervoor zal dan ernst moeten worden gemaakt met de zogenaamde 

"open gaten plannen" en ook met plannen als bouwen in de havens van 

Rotterdam, het bouwplan voor de Oost-havens in Amsterdam, verdichting 

van woongebieden als Buitenveldert (Amsterdam}, Morgenstond (Den Haag) 

en ga maar door, kortom veel gebieden die tussen.l945 en 1960 zijn vol

gebouwd. 

Dat er geen ruimte zou zijn gaat er bij ons niet in, als wij bedenken 

dat in de voor-oorlogse wijken dichtheden van 60 tot 100 woningen nor

maal waren en dat na de oorlog met dichtheden van 25-40 woningen per ha 

is gebouwd. 

Wanneer wij werkelijk stedelijk wonen als doelstelling hebben, laat het 

dan ook een stedelijk wonen zijn. 

Reeds eerder hebben wij gezegd dat behalve nieuwbouw ook opknappen en 

renovatie van woningen in ons plan mogelijk is. Ook dan zouden wij uit 

willen gaan van verkoop van de woning aan de bewoner, die zelf mede

verantwoordelijk is voor de renovatie. Principieel is dit echter niet. 

Qok huurwoningen kunnen in ons plan worden betrokken, zeker wanneer het 

gaat om verbetering. Wel willen wij dan pleiten voor een echt sobere 

verbetering. Verbeter niet meer dan waaraan de bewoner behoefte heeft! 

(Om het L.O.S. te citeren!)~ 

"Het gaat erom een verstandig gebruik te maken van de beschikbare 
hoeveelheid geld. Twee huizen onderhouden en van elementaire voor
zieningen voorzien tegen de prijs van één inP,rijpend~, kamerbrede 
renovatiesanering levert per saldo één goed en betaalbaar huis 
extra op". 

~) L.O.S.-blad april 1980, blz 10 
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De vraag of een toegelaten instelling verbetert dan wel of dat de wo

ning aan de bewoner wordt verkocht (tegen boekwaarde of nog lagerY met 

de verplichti~g te verbeteren op basis van een overeengekomen plan, is 

een vraag van praktijk en moet praktisch worden opgelost. (Bij verkoop 

overigens wel met voorkeursrecht gemeente!) Zou men tot. verkoop over

gaan, dan kan financiering van aankoop en verbetering op basis van ons 

plan gebeuren. 

Tenslotte is er nog een kleine stap te maken. Het is immers goedkoper 

gezamenlijk te. bouwen of gezamenlijk te verbeteren. Ook het eigendom 

zou dan gezam~nlijk kunnen zijn, waarbij aan "coöperatief bezit" kan 

worden gedacht. Dat ook het "gebonden eigendom" waarmee in Rotterdam 

ervaring wordt opgedaan een mogelijkheid vormt, is hier haast vanzelf

sprekend. Sommige vormen zijn reeds in de praktijk toegepast, bijvoor

beeld bezitswoningen (Enschede), coöperatief renoveren en beheren enz. 

Ook simpelweg verkopen (tegen lage prijs) met verplichting tot renova

tie, zoals bijvoorbeeld de gemeente Dordrecht doet ten aanzien van monu

menten. 

Bij deze verschillende vormen zal ook aanda~ht moeten worden gegeven 

aan de grootte van de woning en de behoefte aan differentiatie. ).laat

schappelijk verantwoorde splitsing in appartementen is vaak mogelijk en 

houdt de kosten laag. Simpele verbouwing, soms aanbouw voldoet meer aan 

de behoefte dan volledige renovatie volgens daarvoor geldende "wenken 

en voorsch::r;iften". Uitgangspunt zal moeten zijn: 

- Bouwen voor de bewoners; bouwen voor wat de buurt behoeft! -

Zaken waar de bewoner niet om vraagt, waar de woning niet voor ontwor

pen is en die wel de kosten opjagen dienen dan ook uitdrukkelijk te wor

den vermeden. Hierdoor ook wordt de bewoner/eigenaar gestimuleerd zelf 

wat te doen aan zijn woning. Velen zijn graag bereid de handen uit de 

mouwen te steken om zelf te schilderen, de wastafels en de keuken aan 

te leggen, de kasten te timmeren, enz. Casco-bouw, de filosofie van dra

ger en inbouw-elementen zoals uitgewerkt door de Stichting Architecten 

Research bieden mogelijkheden. Ook: het hanteren van minimum-eisen bij 

verbeteren van woningen in plaats van maximum-eisen. 

Globaal gesteld verwachten wij dat voor eenvoudige renovatie~ f 35.000,-~ 

nodig is. De kosten van één nieuwbouwwoning (exclusief grond) wegen dus 

op tegen drie te verbeteren woningen. 
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Over betaalbare renovatie 

Wie het blad van het Landelijk Ombudsteam Stadsvernieuwing 

(L.O.S.) leest zal in vrijwel ieder nummer voorbeelden vinden 

van renovaties die te duur zijn en daardoor tot conflicten lei

den. De nieuwe norm, dat renovatie niet meer dan 80% van eventu

ele nieuwbouw ter plaatse mag kosten, is niet alleen een bron 

van conflicten, maar ook economisch en bouwkundig absurd. 

Renovaties van I 60.000,--, I 70.000,-- of nog meer worden de 

bewoners opgedrongen. Dit dan bij woninkjes die misschien nog 

geen 100 gulden huur doen. De bewoners vragen behoorlijk onder

houd, een eenvoudige verbetering, eventueel een kleine uitbrei

ding en verder het normale gerief dat bij de woning past. Zij 

krijgen dure renovaties, op grond van allerlei reglementen en 

voorschriften die voor nieuwbouw bedacht zijn. En zo komen de 

renovaties van I 70.000,-- van een huisje dat vooP 1 1.000,-

of I 2.000,-- is gebouwd. 

Nadat de kosten op deze manier zijn opgedreven, krijgt de H.I.D.

Volkshuisvesting moeite met goedkeuren. Dus weer een-conflict en 

weer aarzelen, uitstel enz. Eventueel een ''bezuinigingsplan", 

dat dan natuurlijk op de verkeerde dingen bezuinigt omdat de 

voorschriften heilig zijn. En tenslotte de realisatie van iets

waar niemand echt gelukkig mee is. 

Betaalbare renovatie kan! Maar dan echt vanuit wensen van bewo

ners en op grond van de gegevenheden van de woning. 

En voor beiden geldt: verbeter eenvoudig! 
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3. Arbeidsmarkt 

Het is raar gesteld met de werkgelegenheid. Enerzijds hebben wij het pro

bleem van meer dan 200.000 geregistreerde werklozen (volgens de laatste 

berichten 300.000) en waarschijnlijk een veelvoud daarvan als wij de wer

kelijke werkloosheid van iedereen die zou willen en kunnen werken bekij

ken; anderzijds kunnen wij voor veel beroepen nauwelijks goede vakkrach

ten vinden. Dit geldt in de industrie; dit geldt ook in de bouw. 

Als zeer globale becijfering kan worden gesteld dat, om 100.000 woningen 

te realiseren, 100.000 manjaren voor de bouw zelf nodig zijn, inclusief 

het benodigde aantal in fabrieken, werkplaatsen enz. bij de fabricage 

van materiaal en voorgebouwde elementen. Dit houdt dus in een extra werk

gelegenheid gedurende 5 jaar van 20.000 mensen. Wel zal het gevaar drei

gen dat na deze· 5 jaar de werkgelegenheid opnieuw inzakt en zullen wij 

ons daartegen moeten wapenen. 

Kort gezegd: het gaat erom een.structureel goede oplossing te krijgen, 

zodat een eenmalig project niet verstorend gaat worden voor de verhou

dingen op lange termijn. 

Om dit goed te bezien is het nodig eerst een fundamenteel verschil aan 

te geven tussen de industrie en de bouw. In de industrie immers maakt 

men produktie voor binnenlands gebruik en voor de export. (Hetzelfde 

geldt- uiteraard ook voor de boer die aardappelen of uien teelt of de 

tuinder die tomaten kweekt). Omgekeerd komt de buitenlandse producent 

met zijn produkten op de Nederlandse markt. De concurrentie is dan ook 

internationaal. De textielindustrie en de scheepsbouw bijvoorbeeld 

hebben concurrentie in de hele wereld, maar kunnen ook afzetmarkten in 

de hele wereld vinden. 

In de bouw is dit maar zeer gedeeltelijk het geval. Verreweg het groot

ste deel van de bouw in Nederland gebeurt door Nederlandse aanne~ers; 

internationale concurrentie is er weinig; afzetmogelijkheden in het 

buitenland alleen voor enkele grote bouwbedrijven. Wij kunnen zeggen 

dat Nederland gekenmerkt wordt door een "open economie". Ongeveer 50% 

van wat wij kopen komt uit het buitenland en ook gaat ongeveer 50% van 

wat wij produceren naar het buitenland. In de bouw is dit echter niet 

zo. Het grootste deel van wat wij bouwen bouwen wijzelf (al is er uiter

aard import van materialen} en slechts een gering deel van wat wij bou

wen is voor de export. 
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Arbeidsmarkt en werkgelegenheid 

Ondanks de hoge algemene werkloosheidscijfers was er in 1979 

slechts 1% werkloosheid onder bouwvakkers. om aan de vraag te 

voldoen werden in de randstad vele bouwvakkers van buiten de 

randstad (vooral uit· Brabant en Friesland) ingeschakeld. De 

reiskosten (ook reistijd is werktijd in de· bouw!) verhoogden 

de bouwkosten aanmerkelijk. 

Aanvulling door bij- of omscholing gebeurt nog veel te weinig. 

Het centrum vakopleiding· volwassenen heeft slechts een geringe 

capaciteit; de aard van bouwen die overheerst laat weinig moge

lijkheden voor opleiding. De all-round bouwvakker wordt schaar

ser; een groot aantal bouwvakkers is bovendien in de afgelopen 

10 jaar ,naar andere banen overgestapt. 

Ongeveer 10% van onze beroepsbevolking is in de bouwnijverheid 

werkzaam. Hiervan zijn 150.000 manjaren op de werken in woning

bouw en utiliteitsbouw, ongeveer gelijkelijk verdeeld. De lonen 

zijn zeker niet laag, maar het werk trekt onvoldoende. De ten

dens naar meer systeembouw heeft niet alleen het vakmanschap 

ondermijnd; ook de vaste kern van echte "bouwvakkers" die een 

eer stelden in hun vak is aangetast. Het opbouwen van nieuw vak

manschap zal dan ook gepaard moeten gaan met opbouwen van vak

trots. Voor woningbouw, voor stadsvernieuwing een vereiste! 
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Het arbeidsmarktbeleid van de bouw is dan ook bij uitstek een aangele

genheid van ons zelf. Als wij willen, kunnen wij dat oplossen, ook al 

is het niet zo eenvoudig als oppervlakkig lijkt. 

Zeer belangrijk hierin is de rol van de overheid. Het aantal arJ,eids

plaatsen dat nodig iR om de bouw te realiseren wordt immers voor een 

zeer groot gedeelte bepaald door de overheid. In de woningbouw is de 

overheid zelfs bijna bepalend. Zowel de eigen investeringen (woningwet

bouw, premiebouw) als het vergunningenbeleid zijn hier van belang. In 

de utiliteitsbouw is de overheid iets minder bepalend, maar ook hier 

is het aandeel van de overheid in de bouwinvesteringen zeer groot. 

(Scholen, universiteiten, overheidsgebouwen). In de wegenbouw tenslotte 

is de overheid bijna alles bepalend. 

Deze overheidsinvloed bepaalt. dan ook grotendeels het volume dat in de 

komende jaren gebouwd gaat worden. De prognoses op lange termijn spelen 

daarin een belangrijke rol. In de eerste plaats gaat het er dus om dit 

volumebeleid zodanig vorm te geven, dat op lange termijn een evenwich

tige situatie ontstaat. 

Eenvoudig is dit niet. Tot nog toe hebben de lange termijn prognoses 

noch het daarop gevoerde beleid de woningnood kunnen oplossen. De alge

mene tendens is echter toch dat in de toekomst een accentverschuiving 

van nieuwbouw naar onderhoud en verbetering zal plaatsvinden. De grote 

nieuwbouwprojecten en uitbreidingsplannen lopen ten einde. Wij willen 

bouwen in de bestaande stad. Dit houdt in: zoveel mogelijk gebruik ma

ken van de bestaande woningen en deze geschikt maken voor hedendaagse 

behoeften. Dit moet wel snel. De woningen verkrotten anders voor ze 

aan de beurt zijn. 

Hiermee komen wij bij de andere kant van de medaille: het aanbod aan 

arbeidskrachten. 

Bouwen in de stad is arbeidsintensiever dan in uitbreidingsplannen. Re

noveren is arbeidsintensiever dan nieuwbouwen. In de spilzieke economie 

van de afgelopen 25 jaar waren dit evenzo veel belemmeringen om in de 

stad te bouwen of te renoveren. Arbeid is immers duur en in het streven 

naar verhoging van de produktiviteit krijgt systeembouw in grotere uit

breidingen de voorrang boven het bouwen van kleine complexen in gaten in 

de stad. 
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De toekomstige woningbehoefte en het benodigde aantal arbeids

plaatsen 

Laten wij aannemen dat de nederlandse bevolking zich stabili

seert op~ 14.000.000 inwoners. Verwacht kan worden dat de ge

middelde woningbezetting zal dalen tot~ 2,5. 

Dat houdt in dat wij~ 5.600.000 woningen nodig zullen hebben. 

Als een woning 50 jaar meegaat betekent dit dat ieder jaar ruim 

110.000 woningen moeten worden vervangen. Gaat men ervan uit 

dat woningen veel langer kunnen blijven staan als zij iedere 25 

jaar een grote opknapbeurt krijgen, dan houdt dit in dat + 

225.000 woningen per jaar moeten worden verbeterd of gerenoveerd. 

Waarschijnlijk is: van beide wat. Dus bijv. 60.000 woningen jaar

lijks nieuwbouwen en 125.000 woningen verbeteren of renoveren. 

Daar komt uiteraard bij het normale onderhoudsprogramma van wo

ningen dat in veel gevallen de afgelopen jaren te wensen over

liet. 

Globaal gezien groeien wij dus van 100.000 nieuwbouwwoningen en 

60.000 renovaties naar 60.000 nieuwbouwwoningen en meer dan 

100.000 renovaties. Hierbij is dan verondersteld dat het normale 

onderhoud beter gebeurt dan tot nog toe. Daar onderhoud en reno

vatie veel arbeidsintensiever is dan nieuwbouw, hoeft voorlopig 

niet op een instorten van de arbeidsmarkt te worden gerekend. 

Zeker niet wanneer wij rekening houden met de huidige woning

nood en de speciale wensen van immigranten en buitenlandse 

arbeidskrachten; monumentenzorg. en restauratie; isolatie van wo

ningen enz. 
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Het is duidelijk dat wij van deze ideologie afmoeten. Meer bouwen in 

de stad en beter onderhouden betekent meer inzet van mensen en minder 

van machines. (Meer menselijke energie en minder fossiele energie!) Het 

betekent ook een hernieuwd vakmanschap van de bouwvakker. 

Dit laatste is dan ook de kern van het arbeidsmarktbeleid dat wij voor

stellen. Het gaat hier overigens om een combinatie van verschillende 

maatregelen. 

In de eerste plaats is hèt zeer goed mogelijk om bij de realisatie van 

dit project een vakopleiding te starten welke erop is gericht vaklieden 

op te leiden, die ook in renovatie en onderhoudswerk volledig op hun 

plaats zijn. De bouwvakker van de toekomst zal immers meer moeten zijn 

dan alleen stenenstapelaar, kozijnensteller of betonvlechter; hij zal 

als all-round vakman in de bouw werkzaam moeten zijn en daarbij ver

schillende vaardigheden uit het totale bouwvakpakket moeten kunnen han

teren (bijv. metselen, tegelzetten en stucadoren). 

In de tweede plaats is het mogelijk bij de projectrealisatie; voor zo

ver gericht op renovatie van woningen en herinrichting van bestaande ge

bouwen, speciaal aandacht te geven aan deze vakopleiding en ook voort 

.te bouwen op een vergelijkbaar vakmanschap in andere bedrijfstakken 

(scheepsbouw, timmer- en meubelfabrièage, constructiewerkplaatsen). 

Bij realisering van ons plan wordt dus niet alleen woningbouw gereali

seerd, maar ook de stadsvernieuwing krijgt een extra stimulans. Zowel 

de aard van de bouw (bijv. inbouw van appartementen in.bestaande be

drijfsgebouwen, scholen e.d. die hun functie verliezen) als de opbouw 

van het vakmanschap zal op langere termijn van belang biijken voor de 

aanpak van de stadsvernieuwing. 

Terugkerend naar het volume-beleid kunnen wij dus vaststellen dat in 

de toekomst niet minder maar evenveel of meer bouwvakkers nodig zijn 

dan nu en van een andere kwaliteit. Wij zijn dan ook niet bang voor 

een wezenlijke terugval na vijf jaar als ons plan voltooid is, mits de

ze periode gebruikt wordt om ons voor t~ bereiden op de arbeidsmarkt 

van de toekomst. 



-23-

Tenslotte willen wij nog een aantal mogelijkheden noemen om de druk op 

de arbeidsmarkt in de komende jaren te verminderen en te voorkomen dat 

ons plan in het westen tot een loonexplosie in de bouw leidt. 

Een eerste mogelijkheid ligt in het gebruik van geprefabriceerde inbouw

elementen die immers in geheel andere delen van het land gefabriceerd 

kunnen worden dan waar de woningen worden neergezet. 

In de nieuwbouw kan daarbij van de drager-inbouw gedachte worden uitge

gaan. Hierbij kan zowel de drager als de inbouw gedeeltelijk in elemen

ten worden gefabriceerd. 

Voorbeelden ten aanzien van de "drager" zijn zowel geprefabriceerde 

betonelementen als houtskeletbouw. Voorbeelden van inbouw-elementen 

vormen keuken en badkamers, maar hier kan verder worden gegaan. 

Met de opbouw van het vakmanschap zal overigens ook de opbouw van de 

bedrijfsstructuur van belang zijn. De serie-nieuwbouw kan veelal beter 

worden aangepakt door grot~re onderneming~n met zwaar materieel en een 

zeer efficiënte projectorganisatie. De inbrei-plannetjes, herinrich

tings- en renovatieprojectèn vragen echter vakmanschap op het werk en 

niet achter de schermen. Zij vragen geen speciale materieel-investe

ringen of methodes, wel dagelijks bij en op het werk zijn van de lei

ding. Het kleine en middelgrote bedrijf krijgt daarmee een nieuwe kans. 

De combinatie van deze verschillende maatregelen houdt in dat de extra 

bouwvakkers die wij in de komende jaren moeten inzetten ook na realise

ring van ons plan een volwaardige plaats kunnen krijgen in de onder

houd~-, renovatie- en nieuwbouwmarkt, die er ook dan zal zijn. Tevens 

kan het een versterking betekenen van de structuur van de bedrijfstak 

bouw. 

4. Procedures en ol:"ganis"atie 

Vaak wordt gezegd dat er maar één belemmering is om meer te bouwen en 

dat zijn de moeilijke en moeizame procedures die wij onszelf hebben op

gelegd. Als dat zo is, dan is dat in ieder geval niet acceptabel. Wij 

hebben de indruk dat hier vaak overdreven wordt en dat de besluiteloos

heid die ontstaat doordat er geen duidelijke doelstellingen zijn en de 

belangen die nogal uit elkaar lopen op procedurele problemen kunnen 

worden teruggebracht. 
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Wij hebben een duidelijke doelstelling, het belang dat wij eraan hech

ten is zeer groot, de financiering moet van te voren worden veilig ge

steld. 

De organisatie van het project en de procedures die worden gevolgd han

gen zeer nauw ·samen. Het meest doel treffend zou wellicht zijn om een 

aparte wet uit te vaardigen. Een soort Delta-wet voor woningbouw. Dit 

zou een grote versnelling mee kunnen brengen door eenvoudige regelge

ving en door duidelijke normen te stellen. 

Het_bezwaar van een dergelijke wet zou kunnen liggen in het feit, dat 

andere bouwplannen dan achtergesteld worden, zodat er niet extra wonin

gen maar alleen maar andere woningen worden gebouwd. 

Een tweede bezwaar zou daarin kunnen liggen dat de relatie tot de doel

stellingen van ruimtelijke ordening onduidelijk zou kunnen worden. De 

woningen moeten w~rden gebouwd waar ze nodig zijn en op langer termijn 

ook nodig blijven. Dat is in en nabij de steden. Een derde bezwaar zou 

liggen in het sterk centralistische dat zo'n wet zou kunnen hebben. 

Om deze reden hebben wij dan ook de financiering voorop gesteld. Op de

ze wijze kan immers initiatief van onderaf worden losgemaakt. De proce

dure en besluitvorming ten aanzien van de concrete plaatskeuze zowel 

als (bij renovatie) de aard van de ingreep verdient wel speciale aan

dacht. 

De belangrijkste randvoorwaarde ligt in de kwaliteit van de ruimtelijke 

ordening. Het zou niet zo moeilijk zijn om ergens in het weiland grote 

complexen nieuwe woningen te doen verrijzen. Maar dat willen wij juist 

niet. Het gaat om bouwen binnen de doelstellingen van de verstedelij

kingsnota en in overeenstemming met het ruimtelijk beleid van rijk, 

provincie en gemeenten. 

Het moet echter mogelijk zijn ook in dit opzicht een grote versnelling 

van de besluitvorming te bereiken. Veel van onze procedures duren im

mers zo lang omdat niemand echt in de plannen gelooft! Als er een con

creet bouwplan wordt ingediend blijkt het wel vaak mogelijk alle kop~ 

bij elkaar te krijgen en besluiten te nemen. Versnelling in de procedu

res is bijvoorbeeld mogelijk door het Kroon-beroep en ook door het voor

overleg met provincie aan termijnen te binden. Zeker even belangrijk is 

echter een initiatief met realiteitsgehalte van onderop, dus vanuit de 

gemeente zelf. 
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Stimulering van deze initiatieven is mogelijk door: 

le: Een fonds (provinciaal of gemeentelijk) te vormen waardoor de finan

ciering verzekerd is. 

2e: Een soort "snelheidspremie'" te verstrekken door meer ter beschikking 

te stellen van de gemeente die meer realiseert. (Hier dient overigens 

wel duidelljk binnen de doelstellingen van de 3e Nota R.O. gewerkt te 

worden! Aan bouwen in het wilde weg is geen behoefte). 

3e: Van rijkswege kan, binnen het kader van het experimentenbeleid, meer 

armslag gegeven worden t.a.v. procedures, voorschriften e.d. Een lan

delijke commissie, met redelijke bevoegdheden, ter stimulering en. 

ondersteuning, zou de nodige handreikingen kunnen doen. Ook voorlich

ting (bijv. een uitgewerkt processchema met procedures en termijnen) 

en duidelijke garanties ten aanzien van de snelheid waarmee aanvra

gen worden behandeld,· zou hierin passen. 

"Inspraak" wordt ook door velen als probleem ervaren. Wij zijn van me

ning dat inspraak·van de toekomstige bewoners ook een kracht kan zijn 

die versnelling en verbetering van de plannen te weeg kan brengen. De 

ervaring is dat als aan echte belangen tegemoet wordt gekomen inspraak 

eerder een stimulans dan een beperking is. 

5. Bouwen voor blijvend 

Als de woningen gebouwd zijn houdt het niet op. De bewoners trekken erin, 

richten hun woning in, werken in de tuin, parkeren hun auto. De kinderen 

spelen op straat, de leverancier komt langs, de verhuizer brengt de in

boedel. Kortom: Er wordt geleefd en alles wordt gebruikt. Dat brengt 

slijtage mee en er gaan dingen kapot die weer hersteld moeten worden. 

Met het leven in de wijk begint ook het onderhoud. 

Wij zijn in vorige bladzijden al even op de problemen van beheer en onder

houd ingegaan. Wij willen daarbij niet alleen denken aan het onderhoud 

van nieuw te bouwen woningen, maar ook aan het beheer en onderhoud van 

reeds bestaande woningen en onze filosofie voor gehele wijken. 

Dit laatste willen wij nog even in het kort toelichten. 
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Woningwetwoningen, premiewoningen en ons plan 

Woningwetwoningen zijn huurwoningen in het bezit van "toegelaten 

instellingen" (woningcorporaties of gemeenten). De huur is Zaag 

door subsidies en dOordat de aanvangshuur wordt berekend volgens 

de "dynamische -kostprijsberekening". De exploitatie geschiedt 

door de woningcorporatie,_ het exploitatieverties wordt gedekt 

door het rijk. 

De woningwetwoning is een belangrijk sociaal goed; een probleem 

is echter dat veZen met te hoge inkomens in deze goedkope wonin

gen wonen. De huurbescherming (nog versterkt.in de nieuwe huurwet) 

maakt het vrijwel onmogelijk hier iets aan te doen. 

Premiewoningen zijn huur- of koopwoningen waar de premie wel is 

gerelateerd aan het inkomen. Bij premiehuurwoningen wordt van 

rijkswege. een jaarlijkse bijdrage in de kosten gegeven, die in 

_-de Zoop der> _jaren vermindert. Bij de premie-koopwoningen• is er 

onderscheid tussen de premie-A en de premie-B. Premie-A woningen 

kosten~ 1 125.000,-- (incl. grond) en de bijdrage is afhanke

lijk van het inkomen van de keper. Hoe hoger het inkomen, hoe Za

ger de premie. Premie-B woningen kunnen opZopen tot~ 1 1?o;ooo,--. 
Hier is de premie afhankelijk van dè woning. Hoe duurder de wo

n_ing, hoe Zager de premie. 

Een oneigenlijk verschil tussen premie-huur en premie-koop wordt 

ingebracht door de Fiscus. De premie-A woning van 1 130.000,-

kost bij een belastbaar inkomen van 1 25.000,-- het_eerste jaar 

bruto~ 1 6.500,-- aan kapitaaZsZasten, netto echter~ 1 4.500,--. 

De fiscale aftrek Zevert I 2.000,-- vo_ordeeZ. 

In ons plan trachten wij de voordeZen van eigen woningbezit 

(goed bewonen, zelf onderhouden en beheren) te verkrijge~ zonder 

de nadeZen. Vandaar de vaste lage rente, geen fiscale aftrek, 

voorkeursrecht gemeente en grond ter beschikking maar niet in 

eigendom. Een ·eigentijdse "woningwetkoopwoning'(. 
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In.de afgelopen jaren is vaak gebleken dat wijken en buurten ·in een 

zeer snel tempo verpauperden, terwijl in andere buurten een oplossing. 

van zelfvernieuwing tot stand kwam. Niet alleen technische factoren, 

zoals de ouderdom en de kwaliteit van de woningen e.d., maar ook .een 

groot aantal sociale en maatschappelijke factoren speelt hierbij een 

rol. 

Om slechts enkele voorbeelden te noemen: 

- Dooi- de gezinsVerdunning komen scholen leeg te staan en verandert 

het kooppatroon, waardoor winkels moeten verdwijnen; 

- Door een veranderende bevolking (buitenlandse arbeidskrachten, 

studenten) kan het leefpatroon in een buurt in eens een volledig 

ander aanzien krijgen. 

- De invloed op bepaalde vormen van bedrijvigheid moet niet onder

s.chat worden, zowel in negatieve als soms i:q. positieve zin. 

Zo kan er een groot aantal zaken worden genoemd, dat van belang is 

voor het wel en wee van de wijk als geheel. En uiteindelijk streven 

wij uiteraard naar een f,ezonde wijk, dié ook gezond blijft en zichzelf 

onderhoudt. 

M:enging van woningen, winkels en kleine bedrijven, menging ook van 

huurwoningen en eigen woningen en tenslotte een goede differentiatie 

van soort ~oningen naar grootte zijn essentiële voorwaarden. 

Daarnaast zal ook het voorzieningenpatroon daarop moeten zijn aange

past. Dit betekent bijvoorbeeld de scholen, het park of plantsoen, de 

bejaardenzorg, het Groene Kruis, busverbindingen enz. 

Denk tenslotte aan de direct zichtbare wonomgeving, de inrichting van· 

de straten, de wijze waarop het verkeer zijn weg vindt, de speelplaats 

van de kinderen en de wandeling van de bejaarden. 

Dit alles vergt onderhoud. Velen dragen een steentje aan dit onderhoud 

bij. De eigenaren en bewoners aan de woningen, de gemeente aan de stra

ten, de bewoners aan de tuinen, de winkeliers en ondernemers aan hun 

bedrijven. Het één stimuleert het ander en in de relatief fijnschalige 

menging van een levende en levendïge woonbuurt is juist wat ieder op 

zijn eigen tèrrein doet van groot belang voor de buurman. Dit alles 

vatten wij samen onder het onderhoud van de wijk. 
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Over eigendom en beheer 

In NederZand zijn relatief veel huurwoningen wanneer men dat ver

gelijkt met andere Zanden. In Rotterdam is zelfs meer dan 80% 

van de woningvoorraad huurwoning. In andere steden minder, waar

bij naarmate de stad kleiner wordt het percentage huurwoningen 

daalt. 

Veel van de hu~Joningen zijn in bezit van woningcorporaties of 

gemeentelijke woningstichtingen. GebZeken is dat het onderhoud 

van deze huurwoningen even zeer een probleem vormt als bij par

ticuZiere huurwoningen. In het algemeen worden woningen die door 

de eigenaar worden bewoond beter .onderhouden. 

Dit wil niet zeggen dat de "eigen woning" beter is. De huurwo

ning heeft andere voordelen, o.a. het verminderd risico van de 

bewoners en de onmogelijkheid vermogenswinst te realiseren op 

basis van toevallige factoren. 

Tussenvormen zijn mogelijk. Bij "gebonden eigendom" is het uit

gangspunt dat de eigendom aan voorwaarden is gebonden, zoals: 

verplichting van verbeteren c.q. goed onderhoud, zelf bewonen 

e.d. (Vergelijkbare voorwaarden zijn er ook bij premie-A wonin

gen waar doorverkopen gedurende een bepaalde tijd verboden is). 

Bezits-woningen is een term voor een experiment van het Bouw

fonds in Enschede, waar de eigendom via een coöperatie werd ver

kregen. Ook hier een vorm van binding, maar niet aan de gemeente 

maar aan de coöperatie. Coöperaties voor woningbezit en beheer 

kennen·wij vooral in de vooroorlogse woning-coöperaties. Op 

kleine schaal kome~ zij nog voor. 
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Beheersverhoudingen zijn daarbij van wezenlijk belang. De woningcorpo

raties en gemeenten zullen blijvend veel aan onderhoud en op gezette 

tijden aan renovatie of reconstructie moeten doen. 

Gemeente en corporatie kunnen andere projecten aan dan de eigenaar/ 

bewoner, de winkelier of het kleine bedrijf. Maar ze hebben elkaar no

dig en kunnen elkaar aanvullen. Onderhoud van woningen en gebouwen, 

van straten en plantsoenen, van de wijken als geheel en van de onder

delen blijft nodig. 

Het is een blijvende zaak, die steeds geldmiddelen, goede procedures 

en geschoolde vaklieden zal blijven vragen. Wat dat betreft menen wij 

dan ook dat ons plan blijvend een positieve werking op het totale ste

delijk gebied zal kunnen hebben. 



V IJ. F B E L A N G R IJ K E 

1. Het systeem van subsidiëren via lage rente volgens dit plan kan wel degelijk 

concurrerend zijn met de bestaande subsidie-stelsels. Dan worden er geen ex

tra woningen gebouwd, maar verschuift de zaak alleen maar van het ene naar 

het andere stelsel. 

Antwoord 

Wij dènken dat de woningen zoals wij die voorstellen aan een behoefte 

voldoen en waarschijnlijk een ander marktsegment betreffen. Juist 

door het wegvallen van de vrije sector en gedeeltelijk ook van de 

premie-koop, is er behoefte aan dit stelsel. Ook verwachten wij dat de 

doorstroming er door bevorderd kan worden, omdat bij een iets hoger in

komen de bezitswoning wel een aantrekkelijk alternatief is van de lage

huur-uJoning. Niet onmogelijk is het dat ons alternatief blijvend een 

alternatief van premie-koop woningen zal blijken. 

2. Als' de bestaande subsidiestelsels al ingewikkeld zijn, dan wordt dit niet een

voudiger door er nog een stelsel aan toe te voegen. 

Antwoord 

Dit is uiteraard waar! Ons systeem is op zich zelf simpel, maar is 

weer een struik in het subsidielandschap. Doordat het van totaal ande

re aard is en. er geen overlapping of tussenvormen zijn, is dat niet 

hinderlijk. Bovendien is het veel beter verenigbaar met decentralisa

tie en verantwoordelijkheid bij de gemeente. Afgewacht moet worden of 

dit stelsel ook structureel een (deel)-oplossing van de problemen 

biedt. In de vorm zoals hier gepresenteerd is het echter bestuurlijk 

en organisatorisch simpel. 

3. Niet alleen de arbeidsmarkt, ook de bouwmarkt vertoont een inzinking .die door 

velen als structureel noodzakelijk wordt gezien. Als de woningbouw zich moet 

stabiliseren op~ 100.000 nieuwbouwwoningen, is er geen echte behoefte aan 

een extra impuls. Het gevaar dreigt dan dat over 5 jaar, zowel arbeidsmarkt 

als bouwmarkt, nog erger in elkaar zullen zakken. 

Antwoord 

Wij hebben de indruk dat dit een oneigenlijke redenering is. Het 

minimale volume nieuwbouw + renovatie zal structureel op minimaal 

60.000 + 100.000 liggen en waarschijnlijk hoger. Wel is van belang 

bij de keuze van de aard van de woningen (groot/klein; gering/een en 

twee personen) en ook bij de menging tussen nieuwbouw en een equivalent 

in renovatie nauwlettend in te spelen op de zich ontwikkelende structu

rele vraag. Daarvoor is grote flexibiliteit in. de planning nodig. 
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4. De voordelen van de eigenaar/bewoner zi.in wel erg groot. en het is de vraag 

of het voorkeursrecht + eigendom van de grond lie gemeente wel genoeg zeggen

schap geeft om te bevorderen dat deze woningen bewoond worden door wie ze 

nodig heeft. 

Antwoord 

De woning riaht ziah op een apart marktsegment en het is de vraag of 

zij aantrekkelijk is voor hogere inkomens a.q. vermogenden. Er is im

mers geen aftrek van fisoaZe rente en de hypotheek heeft een ma:cimwn! 

Wat dat betreft kan de rot van de overheid ziah dus beperken tot be

geleiding, a.q. goedkeuring van overdracht van de ene eigenaar aan de 

andere. Vanuit het gezichtspunt van ruimtelijke ordening is weinig te 

vrezen en lijkt de zeggenschap voldoende gegarandeerd. Bedacht dient 

overigens te worden dat dit stelsel ziah uitstekend leent voor de 

"kleine gdten"-plannen en dat de zeggenschap van de gemeente hier ook 

niet groter hoeft te zijn dan vergunning en begeleiding. 

5. In de· huidige periode dient iedere vorm vari inflatoire financiering te worden· 

afgewezen. Daarbij is het niet relevant of dit gebeurt via plaatsen van schat

kistpapier, .buitenlandse leningen of andere vormen waarbij het goud als dekking 

dient, dan wel via verkoop van goud zelf. Het gaat om het principe van de infla

tiebestrijding zelf. 

Antwoord 

De methodenstrijd tussen versahitlende economen is nog niet uitgewoed 

en zo te zien heeft geen enkele prinzipien-reiter gelijk. Zeker willen 

wij niet het hele plan inflatoir financieren, at zijn.er, gezien de 

conjuncturele aspecten van de huidige recessie, wel argumenten voor te 

vinden. Belangrijk is dat wij met het inflatoire deel van de financie

ring ruim onder vermindering van het financieringstekort blijven, zo

dat de totale operatie wel stimulerend naar niet ·inflatoir werkt. Uiter

aard geldt dit mede omdat er werkloosheid is (ook in de bouw!) en omdat 

stimulering van de bouwnauwelijks de betalingsbalans· verzwaart. Zelfs 

.is het goed mogelijk dat, door de zwaardere woonlasten, een deel·van de 

consumptieve bestedingen versahuift van gefmporteerde naar binnenlands 

geproduceerde goederen en diensten (woongenot). 

11 
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