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Sinds de opric~ting heeft 0'66 zelfsta~dig een beleid ontwikkeld
ten aanzien van de volkshuisvesting; een beleid onafhankelijk van
de partij van de Arbeid, waarmee landelijk met name in het parle~snt ~erd s~me~gewerkt, en onafhankelijk van de liberaalconiassionele ka~in2tten Oe Jong en Biesheuvel met de bouwministers
Sc~~t en Udink. Op grond van deze eigen positie en de opvattingen
ever het dualis~e in ons sta2tsbestel heeft 0'66 in de periode
waarin deze partij in ~e oppositie was toch vele voorstellen van de
regering op bouwgebied gesteund.
Ges~reefd ~orjt naar een sociaal en doelmatig woningtouwbeleid,
zc·;eel ~ozalijk aangepast aan de woonwensen van de consument. Het
gaat ~aarbij zowel o~ het woonmilieu als om de woning zelf. Hierbij
wordt ~e wcni~g, i~ tegenstelling tot de gemeenschappelijke voorz~aningen voor het woonmilieu, echter niet als een collectieve
vco~z!ening beschcu~0d, Integs~dGel, de woning is bij uitstek geschikt voer aanpassing aan de pRrsoonlijke behceften van de burgers.
In principe behoren zij daarom ook zelf de persoonlijke woonlasten
te d~~~sn. Wel dient gawaarborgd te warde~ dat de berekening van
~eze pe~soonlijks woonlasten op een verantwoorde wijze plaa~s vindt.

0'56 ~eeft o.~. ten aanzien van een drietal belangrijke onderdelen
van he~ wc~ingtou~~aleid in ons ·belang baanbrekend werk verricht,
nml. tan aanzien van het subsidiestelsel, het huurbeleid en de
stadsvernieuwing.
1.

~et

subsidiestelsel.

0 56 wes da eerste politieke partij, die pleitte voor een
1

v~ij~el vclle~ig vervangen van de (objectieve) subsi~ies per
woning - die vaak bij de verkeerde mensen of instellingen
terecht kamen - door individuele woonsubsidies (afhankelijk
van het in!-',or:len). ReeGs bij Ce oprichting ~·.rerd een prograrr.mapunt van die stre~king opgenomen. Deze gedachte is thans bijna
al~e~een aanveerd, zij hot dat andere partijen (P.v.d.A en
K.V.P.) vaak minder ver willen gaan. Zij be~leiten een Mengvo~m waarin nag vee~ subsidies per woning (los van de inkomens
van te tewoners) overblijven.

2.

~o~

huu~beèeid.

0 1 66 heeft als eerste

poli~ieke partij in ons land een nieuwe
van huurberekening en won~n~financiering ontwikkeld
waardoo~ een aantal ernstige nadelen van de traditicnele huurberekening en woningfinanciering worden weggenomen. Bij deze
ni2~we ~ethode, ~elke gebaseerd is op indexering van huren
gskcppeld aan financierirg ~et waardevast geïndexeerde leningen, worden ~e kostendekkende aanvBngshuren van w~ningen aanmerke~ijk lager dan bij het huidige systeem. Financiering met
indexleningen is ook toepasbaar bij eigen woningen waardoor
oo~ daar de aanvangswooGlasten sterk dalen. Oe nieuwe methode
van !1uurberekening en woningTlnanciering is in principe door
P.v.c.A. en P.P.R. in Keerpunt'72 aanvaara. In de Nota Volksme~~oae

huisvesting (1972) van Minister Udink werd een - zij het
ingewikkelde en o.i. minder logische - variant met betrekking tot de huurberekening opgenomen. (Oe indexfinanciering
ontbrak),
3.

Oe stadsvernieuwing.
0'66 heeft als een van de eerste politieke partijen ce
acties van bewonersgroepen tegen de sloep van go~de- of
goed v~rbeterbare wcningen ondersteund. Oe raadfracties
van 0'66 in IJsselstein en Papendrecht ginger hie~~ij voGrop. Oe Tweede Kaffierfractie van 0'66 heeft de regering ga~o~
bardeerd met verzoeken om in te grijpen bij dreigende sloop
van goede woningen ( o.a. interpellatie over da Julienewijk
in IJsselsteinl. Verzocht werd de afbreek van goece en redelijke woningen te stopçen en veel ~ger n~dr~k tE ga2n !Bggan
op woning- en wijkverbeterir1g. ~lie~bij is geBist bij de beoordeling van de woningen en de te stellen eise~, n3~st te ove~
heid en de verhuurders, speciaal de bewoners rechtstreeks esn
belangrijke stem te geven. 0'65 heeft hierdoor bijge~~agB~ ean
een herwaar~ering van de functie van de binnenste~sn en het
toenemende besef dat men op grond van sociale, ste~ato~wkundige
en financiêle gronden erg voorzichtig dient te zijn ~et de
sloop van oude wijken, Deze nieuwe visie op de s~adsvernieuw
ing is ook terug te vinden in het prograr..jTla van de p:--q;rsssieve drie (Keerpunt '72) en in het gezamenlijk verkiEziGgsprogramma van de drie confessionele partijen (Sche~s van
beleid voor 1973 en volgende jaren).

V

e r a n t w o o r

d i

n g,

De standpunten van 0'66 met betrekking tot het woningbouwbeleid
zijn oorspronkelijk vastgelegd op de congressen van sao~snbar
1968 en december 1970 resp. in het politieke program en he~
Beleidsplan (1971-~975). Sindsdien zijn deze stan~~~nten aangepast aan de actuele ontwikkelinge~, hetgeen o.a. tot ui~druk~i~g
komt in het ~egeerakkocrd dat 0'66 in 1972 sloot met de P.v.d.A.
en de P.P.R,: Keerpunt '72. Omdat dit gezemenlijke regeere~koord
compromissen bevatte, ook op het terrein van de volksh~isvesting~
is het niet mogelijk uit dit akk0crd de speciale O'GE-c~v~ttingsn
af te leiden. Gebaseerd op het politieke program, het Belai~s~lan
(1971-1975) en Keerpunt '72 wordt in dit rapport een cve~=icht
gegeven van een aantal opvattingen die momenteel ~n 0'~6-k~ing
bEstaan. Hiervoor bestaat nog een extra re~e~ o~dat bij oe ko~sn
de programmavlij zigingen van 0' 66 gestreefd wordt naar esn grctare
beknoptheid, zodat een deel va~ deze opvattingen niet mee~ in
de offici~le programma's zullen werden opgenomen.
De standpunten van 0'56 ~et betrekking ~ot het woniGgbouw~sleid
zijn grotendegis ontwikkeld binnen de ~erkgrcep Vol~shuisvesting
en Bouwnijverheid, die thans is samengevoegd ~et ce ~erkgroep
Ruimtelijke Or~ening. Aan de ide§nontwikkeling werkten o.a.
mee: H. Blankenstijn (secretaris), P.J. v.d. Brosk, mej. B. Coolsn,
0, Eisma, mevr. H.M. Gelderblom, A.C. de Goederen, mevr. W. Harte+
+
mink, W. Nieuwenhuis, G. Nooteboom, E. Nypels, J,W, v.d. Scheer
en M.J. de Willigen (voorzitter), Oe met een ster (•) aangEduide
personen verzorgden de samenstelling van dit rapport.
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HOGF8STUK 1: VOLKSHUISVESTINGSEELEID ALGEMEEN.
1.1. Doelst:::llirg

Het volkshuisvestingsbeleid moet er op gericht Z1Jn de nog
bestaande kwantitatieve en kwalitatieve woningnood op te heffen en de kwaliteit van het woonmilieu te verbeteren.
1.2.

Ana::.~;.se

Het huisvestingsvreagstuk is ne de Tweede Wereldoorlog in ons
land vele jaren vrij alge~een ge=ien als een in hoofdzaak kwantitatief p~obleem, waarvoor de oplossing gezocht moest worden
in de bouw van een groot aantal woningen zonder meer, Het woningbeleid is bovend!en in strijd met de algemene opvatting dat het
huisvEstingsvraagstuk ''hoge p~ioriteit'' moet hebben 1 steeds ondergesch~kt gE~aakt aan andere doeleinden~ zoals het voeren van een
werkgelegenheidspolitiek, waarbij om de looneisen te kunnen matigen
de huren ku~stmatig laag gehouden zijn. Dit heeft o.a. geleid tot
in verhouding met de kostprijs lage huren en hcge overheidssubsi~ies voor de nieuwbouw. Door het tot nu toe toegepaste financieri~gssystee~ ontstcn~sn verder -ondanks de nieuwbouwsubsidiesonverantwoord grote verschillen tussen de huren van nieuwe en
oude woningen. Voorts is nie~ tijdig rekening gehouden met de
ver~ntcringen in de samenstalling van de gezinnen in ons land
(~.v. trou~Jen op la~ere leeftijd; onts~aan kleinere gezinnen).
Ee~ ~eug~elijk onderzoek neer de woonbehoeften voor het land als
geheel en ~oor de verschillende regio's kwam bovendien nog niet
van de grond.
1.3. Enkele

uitgangso~nten

Oa bo~wproduktie behoort zoveel mogelijk afgestemd te zijn op
de woon~snsen van de consument; waar bewoners dit wensen dient
varbeterir1g v2n bestaande woningen en wijken voorrang te krijgen
~even

varva~gi~g.

Setlaksgewijze veranderinga~ van de produktie in de bouwnijverheid behoren uit werkgelegenheidsocgpunt te worden voorkomen.
- Op ~e woning~arkt moet een reserve van 2% in alle sektoren en
~sgio'=

c~tstcan.

- i~i~~~e woningen ~e~oren meer dan voorheen gebouwd te worden
waar ~a~ gewe~st is wegens de doelstellingen van het ruimtelijk
crCeningsbeleid.
- De ~urgers moeten zelf de persoonlijke woonkosten uit hun inkomen ~ragen; toekenning van individuele woonsubsidies aan personen die in verhoudirg tot hun inkomen bijzonder hoge woonlasten
hetben is nooozakslijk.
Het eigen~c~ingbezit en het gemeenschappelijk bezit van woningen
dient te worden bevorderd.
1.4. OnCerzoak,
Het is gewenst een samenhangend systeem van onafhankelijk onderzoek tot stand te brengen op het gebied van de bouw in het alge~een sn de woningbouw in het bijzoncer, stadsreconstructie,
woning- en wijkverbetering hierbij inbegrepen1 hiertoe zou b.v.
een uitbcuw. kunnen plaats vinden van bestaande samenwerkingsvormen
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van onderzoekinstellingen op het gebied van de bouw, zodls van
verscheidene universitaire instellingen en het E.I.B .. Het programma van de daaraan deelnemende instituten dient te worden gecoördineerd door een Raad voor Bouwonderzoek onder verantwoordelijkheid van de Minister voor het Wetenschapsbeleid.

HOOFDSTUK 2: BOUWEN.
2.1.

Bouwprogra~ma

Het nationale v;oningbouwprogra:-.rrr.a dient zowel de nieu~"..e e~ s
de te verbeteren woningen te omvatten. Dit prcgra~Ma moet zo
worden samengestelC, dat vààr 1978 in alle sEktoren en regio's
van de woningmarkt een reserve van ongeveer 2% is verkrsgen.
Het is daarbij vereist de keuze van de woningtypes (~Joe~- of
laagbouw, kwalitgit, grootte en prijsklasse} te ~eseren c~ de
uitkomsten van verbeterd woningbehcefteonjerzoak. Gsj~ran1ja de
periode dat onvoldoende gegevens ~eschikb3ar zijn vee~ SBG na~w
keurige bepaling van het woningbouwprogramma ver~ient het aanbeveling te komen tot een betere afstemming c~ de behcef~en ~cor:
~
een extra inspanning in de grote bevolking=centre, meer eengezinshuizen en meer woningen voor bejaarCen, gehandicapten, alleenstaanden en onvolledige gezinnen. Oe woningen voor deze bevolkingsgroepen behoren zoveel mogelijk opgenomen te woroen in de ove~ige
bebou\ving.
Teneinde de produktie voortdurend af te ste~~en op ~e vreag, is
het noodzakelijk dat de regering in samenwerking met het bEtrijfsleven en vertegenwoordigers van de consumenten za snel mcgelijk
komt tot een voortschrijCende meerjarenplanning van de totale
bouwaktiviteiten en daarbij de financiering betrekt. Dit cient te
geschieden in het kader van de door D'66 vcorges~ene integrale
ontwikkelingsplanning, welke tevens een aantal,doelstelli~gen op
het gebied van de ruimtelijke ordening omvat. ~J In ~eze planring
behoren zowel de nieuwbouw als de woning- en wijkverbetering er1
stedebouwkundige sanering opgenomen te worden.
2,2, Kwaliteit woning
De kwaliteitsnormen ten aanzien van geluidshinder en warmteisolatie bij woningen moeten, evenals de kontr6le op de ~ale~ing
daarvan, worden verbeterc. Gezien het gro~e aandeel van Ce ruimteverwarming in het totale energieverbruik is met name de invoering
urgent van 1en verplichting tot toepassing van betere thermische
2
isolatie.

1

2

Zie de D'66-nota's: "Naar een integrale ontwikkelingsplanning" en
"Meerjarenplanning als taakstellend en'coörcinerend element" van
mei 1968
)Zie de 0'66-nota: "Plan voor een warmteisolatie project in r'ederland"
van november 1973.
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De bouw van kwalitatief goede woningen dient verder te worden
bevorderd dcor o.a.:
- een landelijke registratie en classificatie van woningbouwbedrijven:
- het treffen van een regeling waarbij de kopers van nieuwe
woningen ~a no~ige waarborgen worden gegeven tegen de bij
aankoop lopende risico's, zodat wordt voorkomen dat kopers
in de toekomst in moeilijkheCen geraken door ernstige bouwgebreke~;

- de af te gaven garantie-certificaten dienen gedekt te worden
door de afsluiting van verzekeringen bij een onafhankelijk
garantieinstituut.
Tcelich~ing:

laat veel te

De bescherming van kepers van nieuwbouwwoningen
over. Herh2aldelijk blijkt na aankoop

wen~en

Gat de v10ningen gebreken vertonen, terwijl in 9 van de 10

gevallen varhaal op de bouwers niet (meer) mogelijk is. Welis~aar wordt er soms door bouwondernemers een garantie verstrekt en heeft het Bouwfonds Nedarlan~se Gemeenten voor hun
bouw~eelnemers een soort garantieverklaring regeling ingevoerd, Coch het zou de bouwaktiviteit van de toch al zo dure
woni~gen b~jzonGer ten goede komen wanneer deze aarigelegenheid landelijk geregeld wordt.
2.3. Kwaliteit woonmilieu
Hat huisvestings- en woningbcuwbeleid van de overheid moet
vooral ook aandacht schenken aan het woonmilieu, omdat dit
woonaspekt buiten de individuele invloedssfeer valt. Een nadere bestudering van de faktoren die het woonmilieu kwalitatief be~alen is gewenst. Het weenmilieu moet getoetst kunnen
worden aan

~e

hand van eigen

nor~en.

Hiertoe dienen minimum

eisen ten aanzien van de woonomgeving opgenomen te worden in
de voorsc~riften voor woningen. De eventuele kostenverhoging
die dit meebrengt maakt het noodzakelijk de minimum voorschriften ten aanzien van de woning, b.v. met betrekking tot de grootte en de mate van afwerking te matigen.
Toalic~~ing:

Da wijze waarop de individuele woning in het

gshssl is ingepast is in belang~ijke mate bepalend
voor de kwaliteit van het wonen; een technische volwaardige
tvconeenheid in een onvoh<!aardig woonmilieu vormt een slechte
woonaar.gelegenheid.
gro~ere

In plannen voor nieuwbouw en stadsvernieuwing behoren de noodzakelijke wijkvoorzieningen (schelen, wijkgebouwen, gezondheidscentra, parken, kin~erspeel~laatsen, e.d.) tijdig tot
stand te komen. Er mag geen woningbouw plaats vinden op plaatsen
mat ernstige milieuhinder (lawa~i van vliegvelden of wegen,
stank, enz.).
NieuloJe \oJoonvorrnen zullen in de stedelijke gebieden bevredigender
keuzemogelijkhed~n moeten bieden ten aanzien van woningtypen en
woonmilieu. Het verdient aanbeveling door middel van periodieke
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onderzoekingen (b.v. door enquêtes en door het bieden van ruime
gelegenheid tot rechtstreekse inspraak door ~e burgers) een goed
inzicht te verkrijgen in de behoeften aan de verschillende typen
woningen en de wensen ten aanzien van het woonmilieu.
Experimenten met nieuwe meer gevarieerde woonvormen moeten gesti-

muleerd worden en in het bijzonder gericht zijn op toepassin~
in de sociale woningbouw. Een centrale inventarisatie van deze
experimentele projekten kan er dan voor zorgen, dat geslaagde
objekten vaker worden herhaald.
Het is nodig te komen tot een betere onderlinge afstemming ven
ontwerp, uitvoering, financiering en beleid bij (woninglbo~w·
projekten. Hiertoe kunnen nieuwe vormen van samenwerking tussen

onderzoekers, stedebouwkundigen, architakten en bouwondernemeri
nodig zijn. Bovendien moet binnen een vastgesteld bucget esn
vrijer uitgavenpatroon mogelijk zijn. Indien ter realisering van
deze wens binnen het bestaande wettelijke k3der niet voldoande
mogelijkheden aanwezig blijken, dienen nieuwG wettelijke maatregelen voorbereid te worden.

HOOFDSTUK 3: STADSVERNIEUWING
3,1. Wettelijk kader

Er moet zo spoedig mogelijk een Wet op de Stadsvernieuwing
kDmen, die o.a. zal leiden tot:
extra finanoiUle steun aan gemeenten in verband met de hoge
kosten van nieuwbouw en woning- en wijkverbetering, aankoop
van grond en opstallen en verbetering van het voorzieninienniveau;
- een verschuiving van de inspraakprocedures bij stadsvernieuwingsplannen naar de voorbereidingsfase waardoor de wijkbawc~ers
bij het ontwerpen van deze plannenJ b.v. dcor het aandragBn van

alternatieven, worden betrokken;
- de verplichting om stadsvernieuwingsplannen voertaan

ve~gezeld

te laten gaan van een overzicht van de woonwensen en cpvattingen

van de wijkbewoners en van de sociale en financiële gevolgen
van de maatregelen ten behoeve van de bevolking o.a. voor de
herhuisvesting;

- speciale regelingen voor middenstanders en kleine bedrijvYn
die door het verval van een buurt of door stadsvernieuwing in
moeilijkheden komen; verhuiskostenvergoedingen aangepast aan de
reële verhuiskosten;
- snellere procedures voor de stadsvernieuwing, zoals de oneigeningsprocedure in het belang van de volkshuisvesting;
- een plicht voor eigenaren om verbeteringen aan te brengen of
door de gemeente te laten aanbrengen; een plicht voor de huurders
om de langs deze weg aan te brengen voorzieningen te accepteren
(gedoogplichtl:
- huurvaststelling voor verbeterde partikuliere huurwoningen evenals die van woningwetwoningen door de Minister;
- uitkering aan de huurders van een zodanig deel van de totale
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schadeloosstelling die de overheid bij aankoop of onteigening
betaalt, als overeenkomt met wat de huurder voor eigen rekening
heeft aangebracht.
3,2. Beleed
Gezien de bijzondere problemen in de oude stadswijken is speciale
aandacht vereist voor de vernieuwing van de s~eden. Gestreefd
moet worden naar een procesmatige aanpassing door middel van een
geleidelijke vervanging in plaats van een schoksgewijze aanpassing door mid~el van volledige sloop van wijken gevolgd joor
de bouw van geheel nieuwe wijken. Om sociale, stedebouwkundige
eG financiêle redenen dienen woning- en wijkverbetering, het
, verrichten van achterstallig onderhoud daarbij inbegrepen, een
zeer hoge prioriteit te krijgen. Afbraak van goede en goed verbeterbare woningen behaort drastisch te worden beperkt.

Het is gewenst alle bestaande en toekomstige stadsvernieuwingsplannen, met name de saneringsplannen, in samenspraak met do bewoners kritisch te bezien op hun sociale en financiêle gevolgen.
Dit moet een herziening tot gevolg kunnen hebben, ook van reeds
goedgekeurde plannen, die nog niet in uitvoering zijn.
~et is nodig aan de gemeenten spoedig extra kredieten ter beschik-

king te stellen voor het voorbereiden van de benodigde plannen
veer c~~a wijken. Het verdient ~anbeveling bij deze voorbereiding
op grote schaal partikuliere stedebouwkundige bureaus in te
schakelen, o.m. cm de beschikking te krijgen over alternatieven,
zodat de betrol~kenen hieruit kunnen kiezen.

3.3.

~onuman~enzor~

Bij het monumentenbeleid verdient de aanWlJZlng van ''beschermde
stads- en dorpsgezichten" de voorkeur boven bescherming van
äfzonGerlijke objekten in een overigens ontzielde omgeving. De
restauratie en instandhouding van monumenten in relatie met hun
omgeving dient met name in dergelijke bescher~de stads- en
dor·psgezic~ten met kracht te worden bevorderd. Gestreefd moet
worden naar behoud of versterking van de menging van funkties in
de o~~e binnensteden omdat dit me~e bepalend is voor het karakter
daarv~n.

Toelichting: Da toenemende belangstelling voor het wonen en
vertoeven in de oude binnensteden wordt bepaald door de sfeer~
het karakter, de veelzijdigheid en de kleine schaal van deze
oude stadskernen. Door de restauratie van afzonderlijke panden,
gepaard gea~de ~et onzorgvul~ige nieuwbouw~ verkeersdoorbra~en
er. een ontmenging van de gebruiksfunKties, kan de aantrekkelijkheid van de binnensteden ernstig gevaar lopen.
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HOOFDSTUK 4: HUREN EN SUBSIDIES
4,1. Uitgangspunten
Het huidige huur- en subsidiebeleid behoort herzien ta worden.
Hierbij dienen de volgende uitgangspunten te gelden:
a. de huur van een woning moet in aarsta inst~ntie kosts~dekksnd
zijn; de huur is dan afhankelijk van de stichtings- en de
exploitatiekosten:
b. de kosten~ die voortvloeien uit de gemeenschep~elij~e voorzieniQgen ten behoeve van de stedelijke infrastruktuur en het woonmilieu~ komen in principe ten laste van de algeMene middelen
en mogen derhalve niet in de grondprijzen doorberekend worden;
c. wanneer het bouwen van goede woningen volgens deze ~3tho~e
leidt tot een huur die te hoog geacht m8et werden voer ts ~egers
inkomensgroepen~
is een individuele huurs~~sidie voor da Ce~oner
gewenst.
Toelichting: Op deze WlJZe kan een stelsel cntstaBn w~erbij ds
huurder 1 als zijn inkomen dit ffiogelijk maakt, zelf ~e woonkosten moet opbrengen die in de privésfeer liggen, te~wijl ds cverheid gemeenschappelijke voorzieningaG zcals vrije weg~rLis~nge~
en stadsparken bekostigt. In deze cpzet zi~n ~e ~uren ae-gs=3s~
aan de kwaliteit van de woning. De toeks~~ing van i~~iv~dLe:a
woonsubsidies afhankelijk van het inko~en, zel daarbij ge~~~dersn
dat de subsidies beter dan thans ten gce~e ks~en aan ~~u~:B~5
met lage inkomens. Oe bestaande objektsubsidias~ die vaak jij de
verkeerde mensen of instellingen terecht komen, vervallen dan.
Hierdoor wordt een huurbelasting om de ten onrec~te entvengen
subsidies af te rom~n~ overbodig.
1

4.2. Huurberekenirg en objektsubsidies
De invoering van een nieuwe methode voor huur- en kostprijsberskening is noodzakelijk. De exploitatiekosten van nieu~e wcningen kunnen daardoor gedurende de eerste jaren vsn be~oni~g belangrijk
worden ve~laagd. De kostprijs moet namelijk an~e~s worden tere~e~a:
het voordeel van inflatie en waardestijging ~ag de ex~lc~tan~ niet
langer d~bbel ten deel vallen. Bij ~eza nia~~e b2re~e~irg (een 2gn.
dynamische kostprijsberekening) wordt de aan0angshuu~ \'2S~~es~ald
op basis van het rendement van uit te geven in~sxle~ings~ ~2t aen
lage maar regle rente (Zie 5.1. Financiering). In een ~e~ge~ij~
systeem past een indexering van de huren, b.v. aan de alge~sns
prijsindex. Bij een goede en konsekwente uitwerking zal tij oe
invoering geen extra huurverhoging van 20% ineens nodig zijn, zoals werd voorgesteld in de Nota Volkshuisvesting (19 a~ril 1972).
Door toepassing van de nieuwe terekening, in komb~natia ~st incexleningen, zal een aanzienlijk lager bedrag ~odig zijn vcor c~~ek~
subsidies. De~e blijven echter aanvaard~aar om he~ a~nbo~ te sti~u
leren, in het kader van het ruimtelijk beleid, bij hoge koste~ vcor
verwerving en bouwrijp maken van gronden (b.v. mser dan 25% van
de stichtingskosten) en bij experimentele woningbouw (in hat bijzonder wanneer· deze gericht is op het in de toekomst gewe~sts ~Gon
niveau). De nog toe te kennen objektsubsidies meeten dan zavee!
mogelijk in de vorm van eenmalige· bijdragen verstrekt wcrdsn, zodat geen subsidiëring meer plaats vindt tijdans de exploitatie.
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De bij deze nieuwe methode vrijkomende subsidiebedragen dienen
aa~gewend te worden voor extra subsidies ter stimulering van
de noodzakelijke woning- en wijkverbetering en stadssanering.
4.3. Individuele woonsubsidies
Het is gswenst een algemeen stelsel van individuele woonsubsidies in te voeren voor huurders en bewoners van eigen woningen
die in verhouding tot hun inkomen bijzonder hoge woonlasten hebben. Daartoe moet de regeling voor individuele huursubsidies tot
alle huurwoningen worden uitgebreid en ook de koopwoningen gaan
omvatten, Hierdoor wordt in het algemeen gegarandeerd dat bewoners
met een inkomen gelijk aan het minimumloon, niet meer dan 1/10
van hun belastbaar inkomen hoeven te verv1onen, Voor personen met
~en inkomen tot de welstandsgrens stijgt dit deel tot 1/6, Deze
regeling zal evenwel geen betrekking hebben op zeer dure woningen.
Het is efficiënt de verrekening te laten plaatsvinden door de
belastingdienst
4, 4, .t:Juun:etgeving
De bestaande regelingen voor de wettelijke verplichte jaarlijkse
huurverhoging, de huurharmonisatie en de huurliberalisatie
moeten

wo~dan

samenge~oegd

met de bestaande regeling voor de

niet-verplichte huurverhoging in §§n regeling waardoor de minister
van volkshuisvesting de bevoegdheid krijgt om de huurverhogingen
landelijk, per regio of per woningcategorie aan een maximum te
binden. Hierbij is in principe, voor de totstandkoming van een
nieuwe huur, overeenstemming vereist tussen huurder en verhuurder,
Voor de huur- en koopprijzen van onroerend goed in het algemeen
(b.v. huizen, bedrijfspanden en grond) dient er een wettelijke
regeling te komen zoals de Prijzenwet, waardoor de overheid evenals bij ande~e goederen en diensten zonodig door middel van prijsof calculatievoorschriften .kan ingrijpen om onverantwoorde huurprijsstijgingen tegen te gaan. Daardoor kan ook de nieuwe huurberekening voor woningen voorgeschreven worden.
Ven deze bevoegdheden behoort evenwel zo min
gemaakt te worden,

mogelijk gebruik

4.5. Huurbeleid
Liberalisatie van de huren (d.w.z. dat de minister geen gebruik
maakt van bovenbedoelde bevoegdheid om huurverhogingen aan een
maximum te binden) kan bijdragen tot het afstemmen van de huren
op de kwaliteit van de huizen en tot het verkrijgen van gelijke
huren voor gelijkwaardige woningen. Hierdoor wordt tevens de
doorstroming bevorderd. Huurliberalisatie is evenwel alleen aanvaardbaar voor die gebieden en voor die sektoren waar een redelijke mate van evenwicht (2% reserve) op de regionale woningmarkt aanwezig is, Dok het huurbeleid in de niet-geliberaliseerde
gebieden dient gericht te zijn op het ontstaan van huurverschillen,
welke meer in overeenstemming zijn met de kwaliteit. Dit zal
inhoûden zowel huurstijgingen als huurdalingen.
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4.6. Woningtoewijzing en doorstroming
De gemeenten behoren de bevoegdhe!d om woningen toe te w~jzen sn
te vorderen te behouden. Deze bevoegdheid ~oet opnieu~ irgevoa~d
worden in de gebieden waar de WocG~ui~tewet ree~s buiten ~er~ing
is gesteld. Oe Woonrui~tewet dient evenwel te worden ge~cterni
seerd, Het is ge~enst daerbij de vo~derings~ogelijkhade~ ~e va~
ruimen, b.v. ten aanzien van woningen die aan ~e bestaen~e ~c~r
sektor worden onttrokken en als ''twee~s woning'' wcr~en gE~~~ik~.
Voorts moet de rijksoverheid de bevoegdhei~ krijgan 1 vccTuitlc~s~d
op de gewestvorming, speciale distribLtie~ebie~en aan te wijzen
door hiertoe aan een groep van gemeenten een ge~aenscha~psl~jke
regeling op te leggen.
Ten aanzien van bejaarden, gehandicapten, allaenstB~~~e~ en cnvclledige gezinnen meg bij de woningtoewijzing geen disc~~m~~a~~e
plaatsvinden.
De doorstroming dient gestimuleerd te worden~ om~a~ de wo~i;1gnood
voor een deel wordt veroorzaakt door een on~uiste teze~~i~g v2n
de bestaande woningvoorraad. Dit kan t.v. geschie~s~ cocr het c~
nemen van daa~toe stre~ke~~e bepalingen ~n de h~urkontrektan en
door de toekenning van doorstro~ings~rem~e~. DB dc~~s~r~7~~g ~or~t
varder bevorderd ~oor de hypothGekgarenties van de ovsr~sit vcor
de aankoop van bestaande ~oninge~ voor eigen bewoning ~it te treit2~.

HOOFDSTUK 5: FINANCIERING,GRONO,BOUWBEOR:JF
5.1. Financiering
Zowel voor huur- als koopwoningen is intro~uktie dri~ge~d gewEnst
van woningfinanciering doo~ middel van waardevast geYn~exaer~e
leningen met een lege- maar rs~le- rente (b.v. 3%]. ~ierdocr zullen de financieringslasten gedu~e~de te eersta jaren van ta~cning
aanzienlijk verleagd worden. Meje daardoor kan een sit~atie c~~
staan met in het alge~se~ betaalbare woonlasten [Zie 4.2. Huu~
berekening en objektsubsidics). Ceze int~od~ktie behcort b~j vc~~
keur te geschieden in ~amenhang met ~e invoering van h2t ''Pers~c2n
1 .
en Spaarloonplen 0'66
Toelichting: Bij de voorgestelde leningsvcrm ~eva~ de rents geen
kompensa~ie voor verlies aan koopkracht van ~e hc~;~som ~eer ~e
voorkomende inflatie. Daarentegen vi~~t een jae~lij~se i~cex
ering van de af te lc~sen bed~agen plaats ~ee~~cc~ ~e to~a!e
koopkracht van de geleende en afGElcste ta~~ege~ ~~te~r-tsl~jk gelijk zel zijn. Hier~ij kunnen ennui~eitan (scr~a~ v~- ~c~:~ ~~
aflossing per jaar) ontstaan die gedurende te ~oc~t~jG ~2~ ~a
lening~ in koopkracht gelijk b!ijv6n, rr a~ in g~2csns ~itga
drukt~ afhankelijk van de inflatie, sti ge~. De ~0s~ae~~a f~na~
cieringsmethoden kennen als regel annui eiten ~ie in g~l=e~~

1

Zie het 0'65 rapport ''Pensioenvcarziening in

Ne~erlan~·~ v~~ ju~i 1570
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gelijk blijven of dalen, en waarvan de koopkracht als
gevolg van de inflatie in ieder geval snel daalt. Dit
heeft weer tot gevolg dat de annuiteiten bij de bestaande
methoden om uiteindelijk een gelijk regel rendement (rendement na aftrek van de inflatiekompensatie) te verkrijgEn~

gedurende de eerste jaren aanmerkelijk hoger

moet zijn dan bij financiering met indexleningen, Dit
geldt speciaal in perioden met sterke inflatie!

Oe financiering van het nieuwbouw- en woningverbeteringsprogramma moet door de overheid worden veilig gesteld door:
- het in ruime mate verlenen van garanties door de overheid
voor aflossingen van leningen en hypotheken waardoor in
het algemeen een lagere rente en minder "eigen geld"
benodigd is;

~oor

de verlening van garanties voor leningen

en hypotheKen op· indexbasis zal de toepassing van deze financieringsvorm op grote schaal mogelijk worden;
- voldoende Rijkslaringen (eveneens op indexbasis);
- de invoering ven een wettelijke regeling die beleggingsinstellingen kan verplichten tot deelneming in de woningbouw (al
dan niet via de overheid) tegen een normeel rendement waarbij een Gonopoliawinst wordt uitgesloten; de overheid dient
deze verplichting echter alleen in uiterste noodzaak op te
leggen.

Oe financiering van de woningbouw behoort zoveel mogelijk te
geschieden rechtstreeks via de kapitaalmarkt.
Oe gemcenten moeten door de Bank voor Nederlandse Gemeenten
worden gesteund bij de voorfinanciering van de kosten van planvoorberaid~ng,

het verwerven en het bouwrijp maken van gronden

met name ook bij de stadsvernieuwing.
5.2. Grond
Os waardestijging van onroerend goed dia het gevolg is van
overheidsaktiviteiten behoort toe te vallen aan de gemeenschap.

Dit kan geschieden door middel van de onroerend-goed-belasting.
~oet ~e waardering bij onteigening in principe plaats
vinden op grondslag van de gebruikswaarde. De overheid dient

Ver~er

voorts hst voorkeurrecht te Krijgen bij alle verkopen van onroer~nd goed dat, krachtens een wettelijke regeling, bestem~
mingsplan of bouwplan, deel uitmaakt van een stadsvernieuwing
of -uitbreiding, plattelandrekonstruktie, wegenplan of rekreatiegebied. Mede door deze maatregelen wordt ·speculatie, o.a. in
stadsvernie~wingsgebieden

tegengegaan.

het is v1enselijk te streven naar een landelijk uniform beleid
voor de uitgifte van grond voor woningbouw en industri~vest
iging.
5.3,

':>'.~er:Jrijf

Oe overneid behoort een grote invloed te krijgen op de werkzaamhe~.c van de bouwendernemingen en de zgn. projektontwikkelingsmaatsL· ~ppijen, vooral door zelf grondaankopen te verrichten,

-"'':'-

Het is gewenst bij de door deze maatscha~~ijen te ontw~kkelen
projekten de inspraak van de bevolking te wae~borgen,
Monopolievorming in de bouwwereld moe~ wor~e~ bestre~en, ~et
name bij bo~wbedrijven, produktie van bouw~ate~ialen, acviesen ontwerpbureaus, beleggers en makelaars. Er dient eeG ha~zien~
ing van de regels van mededinging bij aanbesteding te komen.
Het is vereist het taalmatig bo~wen ~e tevordera~ to~r:
- normalisatie, standaardisatie en co5rdina~ie, als~Bt2 door
een verplichte uniformiteit van ~e gemeentelijke bo~~voor
schriften;
- de ontwikkeling van industriêle produktiemsthoden ten behoeve van beter, sneller en goedkoper bo~wen;
- een regeling van advies- ontwer~- en uitvcer~rgsbevoegd
heden.
Oe overheid zou de toekenning van financieringsmidtelen ar
subsidies mede kunnen hanteren cm kostenverlegi~g te sti~~lsre~.

HOOFDSTUK E: OEMDKRATISERING"
6.1. Eigen \.\roning
Het eigen woningbezit en het gemeenschappelij~ tezit van won~ng
en door de bewoners dient te werden ~evordsrd o.a. dco~:
de introduktie van eigenaar-bewoners van he~ nieLwe systeeM
van woningfinanciering door middel van hypotheken cp indexbasis, hetgeen speciaal va~ betekenis is vcor jo~gc gezi~nen
(Zie 5.1. Fir1enciering);
- Het in rui~e mate ver~eri~n van hypcthaekg~rent~ss ~o~~ te c\·e~
heid voor de aankoop van nieu~e en bestean~e ~o~ingsn, ~ie ~en
bepaalde kwaliteitseisen voldoen; dit geldt met n2DB vcor h~·~o
theken op indexbasis (zie 5.1. Financiering);
- het sct1eppen van een recht voor iedereen van pensioanfcndsen
of levensverzeke~ingsinstellingan, welke ga:~an te~e~en veer
zij~/haar pensioenrec~ten, ~eze gel~~~ in ~a vorm va~ sE~
hypotheek terug te lenen tegen een hypothee~ren:e ~ia ~ccgs:ens
0,5% hoger is dan de feitelijke renteJ Cie ~c het spea~[elC
ltJordt vergoed;
- de toekenning ven !ndividuele woonsubsidies veer eige~eer-~ewc
ners, hetgeen speciaal van betekenis is voo~ de bev~~osri~g veG
het eigen woningbezit bij de lagere inkomensgroepen (zie ~.3.
Individuele woonsubsidies).
Van de bestaande mogelijkheid tot overdracht van ~oning~s~w8n~~g~~
in eigendom ven de gemeenten cf wcningtcuwcorpo~eties, ~ca:en ca
bewoners zoveel mogelijk gebruik kunnen makGn.
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6.2. Zeggenschap en bescherming huurder

Er dienen maatregelen genomen te worden gericht op:
- vorming van gekozen bewonersvertegenwoordigingen per kamplex
woningen met re§le bevoegdheden: nagegaan moet worden of het
zinvol en mogelijk is financiering, eigendom en beheer van
woningen te scheiden;
- demokratisering van de woningbouwcorporaties, o.a. door af-

schaffing van de stichtingsvorm en door opneming van daartoe
strekkende bepalingen in de voon,aarden tot erkenning:
- opneming van vertegenwoordigers van huurders in de huuradviescommissies, eventueel naast vertegenwoordigers van de vakbeweging:
-betere bescherming van huurders (waaronder kamerbewoners): te
denken valt o.a. aan instelling van huurkamers bij de kantongerechten en aan uitbreiding van de werkzaamheden van de huuradviescommissies tot servicekosten en -verwarmingskostenkwesties.

