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de voorwaarden schept voor een sterke agrarische 
sector — dier- en milieuvriendelijk, zo mogelijk 
kleinschalig — of geven we de sector op? Laten 
we kiezen voor het eerste. We hebben een nieuwe 
Sicco Mansholt nodig.
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Rotterdamwet
In s&d 2005/10 stelt Adri Duivesteijn dat de steun 
van de PvdA-fractie voor de Rotterdamwet een 
fundamentele breuk inhoudt met onze sociaal-
democratische principes. Wij denken daar anders 
over. Dankzij de inspanningen van Karin Adelmund 
is de wet zodanig aangepast dat hij een instrument 
kan zijn om wijken te verbeteren en mensen meer 
kansen te geven. 
 Principes zijn lang niet altijd een antwoord op 
problemen van alledag. In Rotterdam kiezen wij 
voor kansen voor mensen, voor sámenleven en 
voor veilige en leefbare wijken. In sommige buur-
ten is overleven het hoogst haalbare geworden 
en in zo’n troosteloze situatie moet je als sociaal-
democraat kunnen en willen ingrijpen. Ingrijpen 
in de fysieke omgeving, handhaven van wetten 
en regels en investeren in opleiding, onderwijs en 
zorg. Als je dat allemaal probeert te doen stuit je 
onvermijdelijk op dilemma’s. 
  Dominic Schrijer, dagelijks bestuurder in Char-
lois, weet dat als geen ander. In zijn deelgemeente 
zie je de transitie die zich eerder in Delfshaven 
voltrok. Veel verhuizingen, slecht onderhouden wo-
ningen, steeds minder kapitaal in de wijk, winkels 
die verdwijnen en overbelaste voorzieningen voor 
onderwijs, zorg en welzijn. Huisjesmelkers nemen 
bezit van de buurt, die wordt een plek van duistere 
zaken. Scholen slagen er niet meer in om hun leer-
lingen de kansen te bieden waar ze recht op hebben. 
De huisarts kan de nodige zorg niet meer bieden.
 In de Millinxbuurt en de Dordtselaan op Rot-
terdam Zuid gaat het langzaam beter. Daar is niet 
één succesfactor voor aan te wijzen. Het begon 

met een gevoel van urgentie en met mensen die 
bereid en in staat waren om onorthodoxe wegen 
te bewandelen. Werkende weg stuitte men op de 
grenzen van de wet. De regels voor privacy bij voor-
beeld. Interventieteams gingen huizen binnen en 
ontdekten illegale bewoning, uitkeringsfraude en 
nog veel meer. Maar wat ze óók ontdekten waren 
vereenzaamde ouderen en totaal verarmde eenou-
dergezinnen. Over handhaven kun je snel afspra-
ken maken, maar de noodzakelijke zorg leveren 
bleek veel ingewikkelder.
 En dan de volkshuisvestingswet. Corporaties na-
men hun verantwoordelijkheid en zorgden voor een 
aanpak op maat waardoor de negatieve spiraal in 
de buurt werd doorbroken en de sociaal-economi-
sche diversiteit van het bewonersbestand toenam. 
Maar dat gold niet voor de particuliere verhuurders. 
Uit de evaluatie van een experiment met een in-
komenseis van 120% van het minimumloon bleek 
dat zij aan kwetsbare mensen veel te hoge huren 
bleven vragen. De Rotterdamwet biedt een extra 
mogelijkheid om die praktijken aan te pakken. 
Niet meer en niet minder. En dankzij de PvdA is er 
dan nog steeds een inspanning nodig om mensen 
elders huisvesting te bieden. Zoals voor de aanwij-
zing van gebieden nu ook goede argumenten en 
bekrachtiging door de raad vereist zijn.
 Deze wet is een van de instrumenten om de 
voorwaarden te verbeteren waaronder Rotterdam-
mers hun kansen weer kunnen grijpen. Leefbaar 
Rotterdam wilde de Rotterdamwet om allochtonen 
te kunnen weren. Dat is ze niet gelukt. Wij doen 
niet mee in die agenda, maar we willen evenmin 
aan de kant blijven staan als het uit de hand loopt 
in een wijk. En de afspraken met de regio waar 
Duivesteijn voor pleit worden intussen ook gewoon 
gemaakt. Een wet die de PvdA terecht met het no-
dige wantrouwen bekeek, is uiteindelijk een wet 
geworden waarmee we goed uit de voeten kunnen. 
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