Intreerede Vincent Smit, Haagse Hogeschool, 24 november 2006
de onzekere stad
Dames en heren,
Twee dagen na de verkiezingen weet u nog steeds niet hoe onze nieuwe regering er uit gaat
zien. En die onzekerheid neemt u ook nog mee het weekend in en daarna nog enkele
weken, zo niet maanden.
Onzekerheid hoort bij het leven en – omdat er veel mensen in de stad wonen – ook bij het
stedelijk leven. Dit zal niet minder worden en omgaan met onzekerheden is een grote
opgave: voor bewoners, voor overheid, voor maatschappelijke instellingen, voor
marktpartijen.
Eerst wil ik ingaan op de onzekerheden om daarna de veranderingen in de stedelijke
samenleving te bespreken. Waar kwesties zijn, daar is beleid en om deze reden zal ik iets
zeggen over het gevoerde stedenbeleid en de dilemma’s hierbij. Hierbij wil ik in het bijzonder
ingaan op het stedelijk wonen. Dit leidt tot het formuleren van enkele voorwaarden voor de
aanpak van de stedelijke problemen. En dit geeft op zijn beurt richting aan de prioriteiten van
het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling.
Onzekerheid troef?
Miljarden mensen in deze wereld zijn jaloers op de problemen van Nederland. Hier is geen
oorlog, hongersnood, epidemieën, watersnood. De wereld wordt wel steeds kleiner en de
staat van het land zal sterker worden bepaald door ontwikkelingen van buiten af. Maar zeker
in een verkiezingstijd heeft Nederland het erg druk met zich zelf. Er is bezorgdheid over de
ontwikkeling van de samenleving, dichtbij, in de buurt en veraf, over grens van Nederland
heen. “Het gaat goed met mij, maar het gaat niet goed met ons”.
In de jaren negentig was er een grote toename van de welvaart. De Berlijnse Muur was
gevallen en dit leidde tot internationale ontspanning. Maar inmiddels zijn de tegenstellingen
in de wereld aanzienlijk aangescherpt. De verhouding tussen het westen en de islamitische
wereld in het Midden Oosten is gespannen. In de westerse wereld lijdt dit tot angst voor
terrorisme en aanslagen. Intussen wordt meer en meer duidelijk hoe sterk de westerse
levenswijze afhankelijk is van ongestoorde energievoorziening (wat betreft de eindige
fossiele brandstoffen, wat betreft de olie- en gasproducerende landen) en ook hoe kwetsbaar
het mondiale ecosysteem is. Veranderingen in het klimaat nopen tot een drastisch
programma van hervormingen en investeringen, waarvoor het draagvlak nog grotendeels
gevonden moet worden. De opkomst van nieuwe Aziatische groei-economieën en de
globalisering van de wereldeconomie leiden tot kansen voor Nederland, maar dit wordt door
velen ervaren als een bron van onzekerheid over de werkgelegenheid. En de immigratie mag
dan de laatste jaren in Nederland wel afgenomen zijn, dit geldt niet voor Europa als geheel.
We kennen de beelden van de wrakkige bootjes naar de Canarische Eilanden. Op de deur
van Fort Europa zal blijvend worden geklopt.
Nu zullen niet al deze ontwikkelingen steeds door alle inwoners van Nederland als bron van
onzekerheid worden beleefd, maar ze bestaan wel. Voor velen is de onzekerheid veel
dichterbij huis of in het huis zelf: partner, gezondheid, opgroeiende kinderen. En ook dan nog
hebben wij bijna allemaal de fut om ons druk te maken over belangrijke zaken als de rentree
van Seedorf in het Nederlands Elftal, Lingo op de buis en Bekende Nederlanders die niet bij
iedereen bekend zijn.
Na de moorden op Fortuyn en Van Gogh zijn de gevoelens van onbehagen en onzekerheid
vergroot. Onder allochtone bewoners is het gevoel en de ervaring van uitsluiting versterkt.
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Men voelt zich er op aan gekeken. Onder autochtonen bestaat vrees voor radicalisering van
islamitische jongeren en voor verdringing (de wijk, het werk, de publieke sfeer).
Jarenlang werd er zekerheid verschaft door de zuilen. Veel zekerheden op materieel vlak zijn
georganiseerd door arrangementen van de verzorgingsstaat. Maar veel van deze zijn in
grondige verbouwing en dit legt een druk op het gevoel van zekerheid. Met het parool van de
“eigen verantwoordelijkheid” en “marktwerking” worden mensen gevraagd eigen keuzen te
maken: in de gezondheidszorg, het wonen, het onderwijs. Deze transformatie zoekt naar het
vaststellen en garanderen van een minimum (zogeheten “basis”) niveau: dit deel wordt dan
door de overheid gegarandeerd. Vervolgens wordt alles wat daarboven gaat, marktconform
georganiseerd. Het uitgangspunt hierbij is dat een goed geïnformeerde burger zelf kiest voor
een bepaald niveau van voorzieningen en betaalt voor het deel dat de basis te boven gaat.
Gaat dit werken en hoe gaat dit werken?
Maatschappelijk succes is veel minder dan in het verleden erfelijk bepaald: Nederland is een
meritocratie. De drang naar zelfbeschikking en eigen regie over het leven leidt er ook toe dat
waar iets niet lukt, het eerder als “eigen schuld” wordt gezien. Maar beschikken alle
personen over voldoende sociaal, cultureel en economisch kapitaal om de maatschappelijke
wedloop aan te gaan? Gezien de kwestie van de integratie van grote groepen van
allochtonen is dit niet zomaar het geval.
Van de burger wordt nu “actief burgerschap” verwacht. Hoeveel euro’s kunnen de komende
jaren door actieve burgers opgehaald worden bij gemeentelijke subsidieloketten? Behalve dit
moet de burger mantelzorg voor ouderen bedrijven, langer doorwerken, sporten en
voldoende bewegen, kinderen op het rechte pad houden en goed geïnformeerd een keuze
uit door elkaar heen pratende lijsttrekkers maken. Maar zo krijgt de burger het wel heel erg
druk. Niet de overheid wordt overbelast, zo lijkt het, maar de burger. Niet alle burgers kunnen
en willen zo te werk gaan. Zij willen zaken gewoon uitbesteden of hebben zaakwaarnemers
nodig. De burger wil niet altijd participeren, hij wil ook kopen op de woonboulevard en in een
kuil op het strand liggen.
Voor een scherp beeld van de ontwikkeling in de grootstedelijke samenleving is meer inzicht
nodig in de onzekerheid, in de ambities en de agenda’s van partijen in de stad. Het gaat mij
hierbij niet alleen of niet zozeer om de onzekerheid op zich zelf, maar vooral om te bezien
wat de gedragseffecten zijn. In de verhouding tussen overheid en burger, tussen overheid en
markt, tussen overheid en maatschappelijk middenveld en tussen burgers onderling is veel
niemandsland en alle partijen reageren hierop.
Veranderingen in de stad
Nederland is een verstedelijkte samenleving, dat is bekend. Waar is het nog donker, is er
nog platteland in de ouderwetse zin van het woord? De scherpe scheiding tussen stad en
platteland is in Nederland verdwenen, er is veeleer een verwevenheid van dichte en minder
dichte milieus langs snelwegen en spoorlijnen. De toegenomen vervoersmogelijkheden
hebben de afstand in kilometers minder belangrijk gemaakt. Het leek er daarom op dat de
stad zijn relatieve voordeel verloor. Maar inmiddels is er nog veel waarvoor nabijheid wel
degelijk een concurrentievoordeel is: bestuur, innovatie, onderwijs en onderzoek, cultuur,
vermaak en uitgaan. De stad heeft toekomst als een specialistisch milieu waarbij de
nabijheid van veel andere voorzieningen het relatieve voordeel vormt.
Niettemin is in mentale zin Nederland verstedelijkt: vrijgezellenfeesten worden niet in de
dorpskroeg maar op het Leidseplein gevierd. Nederland is een stadsstaat met geen enkele
grote stad maar met een conglomeraat van middelgrote steden. De steden zelf proberen
“compleet” te zijn, maar ook een eigen accent te hebben. Zo profileert Den Haag zich als
Wereldstad aan Zee en als stad van Internationaal Recht.
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Met profilering en citymarkering doen ook kleinere gemeenten mee. Kent u het motto van
Rijswijk? "Rijswijk, daar wil ik wonen”.
De stad die eeuwen lang trekpaard was voor de economische ontwikkeling van het land
(industrie, handel, bestuur) heeft nog toekomst als specialistisch milieu, maar heeft inmiddels
wel in zo’n dertig, veertig jaar een demografische verschuiving meegemaakt. Deze zal –
vanwege de padafhankelijkheid – lange tijd doorwerken. De grote suburbanisatie in de jaren
zestig, zeventig en tachtig en de grote instroom van migranten (eerst mannen, daarna
vrouwen en kinderen) leidden tot grote verschillen in bevolkingssamenstelling tussen stad en
ommeland.
De grote bevolkingsveranderingen van de stad kwamen voort uit de aantrekkingskracht voor
jonge al dan niet studerende alleenstaanden en de mogelijkheden voor migranten zich te
vestigen in goedkope oude woningen. Door de stadsvernieuwing met veel kansen voor de
autochtone wijkbewoner kwamen veel van dergelijke woningen vrij. Immers, het Bouwen
voor de buurt-beleid was bouwen voor de “oorspronkies”, de autochtone wijkbewoner "die al
zo lang in de rotsooi zat" . Met de stadsvernieuwing, zo was de bedoeling, zou niet alleen de
woningkwaliteit stijgen maar ook de samenstelling van de bevolking, zoals dit genoemd
werd. Per saldo leidde dit protectionistische beleid juist tot een grote instroom van
alleenstaanden en migranten in de oude wijken. En daarna gaan de wetten van de
gezinshereniging en van de kettingmigratie werken en inmiddels zijn de grotere steden
multicultureel geworden. De multiculturele samenleving kan toegejuicht of verafschuwt
worden, het is een feit in de stad.
Zo is de stad laboratorium van maatschappelijke verhoudingen, van vernieuwing en conflict.
Door de grote aanwezigheid van groepen met een maatschappelijke achterstand (lage
opleiding, taal) is de stad ook te zien als een openbare school met een schoolplein, leraren,
concierges en ordehandhavers. Voor een deel van de stadsbewoners biedt deze school
echter niet meer dan een schriftelijke cursus terwijl zij zelf analfabeet zijn. Het gaat dus niet
overal goed met de stad als school. We moeten daarom kijken naar de kracht van de stad
als stijgingskanaal voor haar inwoners. Werkt de stad als roltrap, kun je nog wat stijgen in de
stad? Het aantrekkelijke van de visie op de stad als emancipatiemachine is dat het potentieel
in de stad wordt opgezicht en verrijkt. Dit etiket moet de stad echter wel eerst verdienen. Het
contrasteert met een pessimistische kijk op de stad waarin de stad gezien wordt als een
verzamelplaats van verkeerde groepen op verkeerde plaatsen.
Zoals ik in het voorgaande heb aangegeven dat de gedragseffecten van onzekerheid in
ogenschouw genomen moeten worden, evenzeer wil ik de bestaande kracht en de potentie
van stadsbewoners om vooruit te komen als uitgangspunt nemen. Ik wil dus wegblijven van
die sombere beschouwingen over de stad van 2020 waarin puur op basis van aantallen
personen van allochtone herkomst maatschappelijke onrust en een stedelijke crisis wordt
voorspeld. Nodig is om meer nauwkeurig in de stad te kijken, in de wijk, in de buurt
bijvoorbeeld.
Kijk op de wijk
Het oude wijkgevoel bestaat niet meer. Over buurtromantiek bestaan genoeg verhalen: dat
er een touwtje door de brievenbus hing, dat iedereen elkaar kende en vertrouwde. Maar als
de stedelijke bevolking zo gevarieerd is geworden – naar etnische herkomst, naar cultuur,
leefstijl – dan is dat zichtbaar in de wijk. Al zijn er veel inkomens laag, veel oude stadswijken
lijden niet zozeer aan een “eenzijdige bevolkingssamenstelling” , zoals dit vaak in allerlei
beleidsplannen heet, maar aan een gevarieerde samenstelling waardoor het voor de ene
bewoner niet altijd duidelijk is wat er van de andere verwacht kan worden.
De woonomgeving is dan onvoorspelbaar en dit leidt tot onzekerheid en teruggetrokken
gedrag. Het is dan ook niet zozeer individualisering, anonimisering en een tekort aan sociale

3

cohesie dat het probleem is van veel stadswijken, maar de gevoelde onvoorspelbaarheid en
onbeheersbaarheid. Wie meer precies de verbindingen in de wijk onderzoekt, treft nog heel
veel kleine verbanden van dagelijkse ondersteuning aan. Veel bewoners die in oude
stadswijken actief zijn, zitten niet te wachten op snelle journalistieke reportages met
dreigende achtergrondmuziek en drie dichtgeplankte woningen.
Het imago van een wijk bestaat vaak langer dan de werkelijkheid rechtvaardigt en onbekend
maakt vaak ook onbemind. Bij veel vernieuwingsprojecten in stadswijken is het “ opnieuw op
de kaart zetten” van de wijk welhaast een zelfstandig agendapunt. Het probleem in de
huidige bestuurlijke cultuur is echter dat er pas subsidies vrijkomen als in schrille
bewoordingen en zwaar aangezette teksten problemen worden geschetst. De rest van de
stad, de investeerders incluis luisteren mee en weten genoeg “ hier moet ik niet zijn”.
Dit is de eerste grofmazigheid. Een andere luidt “ plek stuurt kansen en gedrag”, ruimtelijk
determinisme dus. Het wonen in een wijk zou op zich zelf tot lagere kansen leiden: het “
buurteffect”. Hiervoor zijn maar weinig aanwijzingen gevonden. Wonen in een oude
stadswijk is meer gevolg dan oorzaak van maatschappelijke achterstelling. Dit wil niet wil
zeggen dat ieder die in een oude stadswijk woont, ook maatschappelijk is achtergesteld.
Hiervoor is de bevolking van de oude wijken van de grote steden te heterogeen. Maar dat de
kansen van mensen stijgen door verplaatsing, door spreiding over de stad, is een erg
gemakkelijke en ook wat naïeve gedachte.
Evengoed als de wijk op zich zelf geen oorzaak is van maatschappelijke achterstelling,
kunnen de factoren achter de maatschappelijke achterstelling niet of niet altijd op wijkniveau
gevonden worden. De wijk is meer vindplaats dan oorzaak van maatschappelijke probleem.
Het wijkniveau is een handig kader om de samenhang tussen maatschappelijke problemen
en maatschappelijk gedrag te zien: hier komt alles bij elkaar: werkloosheid,
scholingsachterstand, laag inkomen, schulden. En steeds duidelijker is dat zaken in
samenhang gezien en aangepakt moeten worden: een verschuiving van wat heet sectoraal
beleid naar gebiedsgericht beleid. Een kijk in de wijk laat al gauw een grote institutionele
versnippering zien: elke sector benadert het probleem vanuit het eigen perspectief en belang
en rapporteert naar boven wat er gebeurt. Maar zo wordt ook het echte probleem in de volle
breedte niet goed zichtbaar. Want dan gaan we het hebben over deelkwesties als
bijvoorbeeld een tekort schietende oppervlakte van de woonkamer. Het echte probleem van
het maatschappelijk perspectief van de bewoners op een betere toekomst blijft dan
onbenoemd. Bij een ruimere benadering - die nodig is - hebben we ook meer aandacht voor
stad en regio, voor maatschappelijke verdelingsprocessen: in het onderwijs, de
arbeidsmarkt, de woningmarkt. En deze processen overstijgen het niveau van de wijk.
Beter met beleid
Beleid gericht op de steden bestaat niet sinds gisteren. Maar beleid is, zoals u ziet, een
kwestie van geduld. Het stadsvernieuwingbeleid van de jaren zeventig en tachtig is
overgegaan in het stedelijk vernieuwingsbeleid. Het heeft vooral een fysieke agenda. De
sociale vernieuwing en het achterstandsgebiedenbeleid (PCG voor liefhebbers) besloeg
vooral sociale projecten op wijkniveau. Na 1994 is dit nader georganiseerd in het
grotestedenbeleid voor inmiddels 31 gemeenten.
In de loop van de tijd zijn er onmiskenbaar accentverschuivingen geweest, maar grosso
modo zijn er twee constanten te herkennen:
• de stad vergt rijksaandacht omdat er een nationaal belang in het geding is bij
bloeiende, economisch sterke steden;
• ruimtelijke samenballing van maatschappelijk achtergestelden is een risico voor de
samenleving
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Er is door de jaren heen zowel een op nationale economische groei georiënteerd denken
geweest als een op bestrijding van ruimtelijke achterstanden gebaseerde filosofie. De termen
die gebruikt zijn weerspiegelen het gekozen accent: attractieve stad, sterke stad voor de
nadruk op de economische kracht van de stad; ongedeelde stad voor de strijd tegen de
sociale segregatie en ruimtelijke tweedeling.
Het grotestedenbeleid is inclusief het gehele beleid niet anders dan een zoektocht geweest
om de grillige werkelijkheid in steden en buurten van overheidswege, in samenwerking met
andere partijen, tegemoet te treden. Soms straalde het beleid een grote mate van zekerheid
uit en stelde het zich ferme doelen. Dit werd dan vaak gevolgd door “ontdekkingen” van
wetenschappers en andere bemoeials dat deze zekerheden niet zomaar opgaan: het
spreidingsbeleid van migranten, het veranderen van de bevolkingssamenstelling van stad en
wijk, fysieke ingrepen in de woningvoorraad om het contact tussen arm en rijk te verhogen,
het stellen van inkomenseisen bij een fors deel van de stedelijke woningvoorraad om de
leefbaarheid in de stad te verbeteren. In dit geval heeft het beleid de neiging zich te
overschreeuwen (dit wordt ook wel "ambities" genoemd) ten gevolge van een
maakbaarheidsdenken optima forma. Dit kan alleen verklaard worden door de behoefte om
naar de burger daadkracht te tonen, "iets te doen" omdat niets doen, erger is of erger
gevonden wordt.
Voorts heeft het beleid steeds moeite om kleine successen op de werkvloer, op wijkniveau
een plaats te geven. Steeds zijn er diverse initiatieven geweest die praktisch waren en met
kleine stappen het woon- en leefklimaat in de wijk op peil hielden of verbeterden. Die pasten
niet altijd in het grote beleidsconcept. Een voorbeeld hiervan: een project multicultureel
bouwen in een oude wijk gericht op Turkse huishoudens botste met het stedelijk beleid dat er
in deze wijk meer duur gebouwd moest gaan worden voor de huishoudens met een hoog
inkomen.
Beleid ten aanzien van de steden woekert met onzekerheden omdat de stad en haar
bevolking zich niet eenvoudig laat vangen in concepten en sturingsmechanismen. We zien
tenminste drie dilemma'
s voorliggen:
•
•
•

het dilemma tussen wat ik hier noem "boven"en "beneden"
het dilemma tussen de hardware van de stad en de software van de stad
stad en sturing

Beleid gericht op "boven" zet in op hoogwaardige voorzieningen ("topmiilieus en topinstellingen") en op een kapitaalkrachtige vraag in en om de stad. De internationale
concurrentiepositie van de stad en een goede bereikbaarheid zijn in deze optiek van eminent
belang. Aan de andere kant is er beleid gericht op "beneden": de stad als verblijfplaats voor
de zittende, deels arme bevolking, verbeteren van het woon- en leefklimaat, veiligheid,
onderwijs, armoedebeleid.
Dit dilemma kan op drie wijzen worden bestreden.
Men kan het primaat leggen op het "boven-beleid" en redeneren dat alleen op deze wijze de
positie van de arme stadsbevolking verbeterd kan worden. De vooruitgang bovenin (arbeid,
wonen) sijpelt wel naar beneden (nieuwe banen, doorstroming op de woningmarkt) en
onderaan is er dus evengoed profijt. Deze stelling gaat echter voorbij aan allerlei processen
van verdringing die dan plaats vinden (goedkope huisvesting en bedrijfsruimte krimpt terwijl
de groep die hierop aangewezen is, niet krimpt)
Een tweede optie is dat beide werelden geheel los van elkaar staan: het ene gebeurt, maar
het andere ook. Portefeuilles van bestuurders en gebieden in de stad zijn op dit punt
opgedeeld. Draagvlak voor beleid bovenin ontbreekt beneden en andersom. Menselijk en
financieel kapitaal uit de ene wereld wordt niet benut voor de andere wereld.
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De derde optie is dat beleid "boven" wordt gevoed dor een strategie gericht op "beneden".
Een beleid gericht op het sterker maken van de stedelijke bevolking (sociale stijging) creëert
ook de kansen op economische versterking van de stad: van "beneden" naar "boven".
Hoogwaardige werkgelegenheid en woonmilieus gedijen het best als er vanuit de
ontwikkeling van de stad zelf vraag is, als het past bij de ontwikkeling van de stad zelf, niet
als het wordt "geïnplanteerd" van buitenaf.
Mijn stelling is dat nog weinig in de programma'
s van steden de relatie gelegd wordt tussen
het sociale stijgingsdenken van de stedelijke bevolking zelf ten behoeve van de
economische versterking van de stad. Het staat vaak los van elkaar. Vaak wordt de hoop
gevestigd op een niet nader aangeduide creatieve klasse, op het aantrekken van een
kapitaalkrachtige bevolking van buiten. Maar benutten van het bestaande stedelijk potentieel
- van allerlei etnische origine - is van groot belang voor de ontwikkeling van de stad. Dit
laatste liever dus niet wegdenken, per ongeluk vergeten of naar buiten verplaatsen, maar het
in de stad zelf laten groeien en bloeien.
Het tweede dilemma gaat tussen de hardware en de software van de stad, tussen hard en
zacht, vaak ook tussen fysiek en sociaal. Dat veel stedelijk vernieuwingsprojecten van de
laatste tien jaar een sterke fysieke agenda hebben, is niets bijzonders. Daar was het immers
om begonnen: verbetering van de fysieke infrastructuur van oude stadswijken: woning,
woonomgeving, voorzieningen. Wel is vanaf de start van de stedelijke vernieuwing een
ontroerend en wel wat naïef vertrouwen geweest dat met alle fysieke goeds ook het sociale
goeds vanzelf zou meeliften. Veel sociale projecten zijn in stadswijken achter de fysieke
vernieuwing aangelopen.
Het was "eerst fysiek, dan sociaal" en "wij zijn de motor van sociale projecten". De agenda
van het sociale was een bonte lijst van sociale projecten, veelal kortlopend,
subsidieafhankelijk, terwijl de fysieke agenda een langere termijnprogramma van
investeringen van sociale en (soms) commerciële vastgoedbedrijven is. Dit zijn werelden van
verschil: project of programma, korte of lange termijn, subsidie- of investeringseuro'
s, cultuur
van het praten of cultuur van het maken.
Het probleem van de fysieke programma'
s is dat ze vaak voortkomen uit een interne fysieke
logica van portfolio en aanboddifferentiatie. Het werkt met eenvoudige rekenregels
(bijvoorbeeld in vijftig jaar afschrijven) en het heeft vaak een voorkeur voor de gemiddelde
woonwens en de anonieme markt (in verband met afzetbaarheid). Het programma is niet of
niet altijd ontsproten aan de sociale vragen uit de wijk, sterker nog: ze kunnen deze bewust
overslaan omdat niet zelden beoogd wordt dat het fysieke programma de buurt ook in
sociaal opzicht verandert, een andere bevolkingssamenstelling.
Een zinvolle samenhang tussen fysieke en sociale investeringen vergt daarom dat het
sociale méér aan de voorkant van vernieuwingsplannen gepositioneerd wordt, waardoor het
meer stuurt dan volgt. Ook moet er in het sociale een veel sterkere meerjarigheid worden
ontwikkeld: vaak is de horizon beperkt tot één of twee jaar. Nu een aantal diensten volgens
de wetten van de markt moeten worden aanbesteed (in het kader van de nieuwe Wet
Maatschappelijke Ondersteuning) wordt dit probleem niet minder.
Het derde dilemma betreft stad en sturing. Het gemeentebestuur is niet echt de baas van de
stad. De rijksoverheid is niet de baas van de gemeente. Wie is er wel de baas? We zijn in de
tijd van netwerksturing, van horizontale afspraken beland: convenanten, prestatieafspraken.
Het oude, meer dirigistisch en centralistische sturingsmodel werkt niet meer: wie zal willen
dat op een departement wordt uitgerekend hoeveel sociale huurwoningen er in Bergen op
Zoom of Apeldoorn verkocht moeten worden? Het moet en gaat dus decentraler: het
grotestedenbeleid zal vermoedelijk meer een stedenbeleid worden waarin de steun van het
rijk via het gemeentefonds zal lopen in plaats van via doeluitkeringen. Wat dit betekent voor
het commitment van het rijk, moeten we wel afwachten: de ervaring leert dat het rijk zijn
interesse verliest als er niet meer met geld te sturen valt. Ook valt te bezien of het
onderbrengen van aanvankelijk geoormerkte middelen in het gemeentefonds niet tot een
verdamping van beleid leidt. De gemeenten zullen wel minder “last” van het rijk hebben
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(minder verantwoordingslast, meer eigen regie), maar staan ook wel meer op zich zelf of
alleen. Binnen de stad zijn verzelfstandigde of zelfstandige partners werkzaam die hun eigen
investeringsagenda en middelen hebben. Met een stadsvisie en management by speech,
met de middelen van het grondbeleid, met subsidies en aanbestedingen kan een gemeente
nog heel veel doen. Maar ook dan nog is er nog de relatie met de burgers, de bewoners van
de stad zelf. De verschuiving van aanbod- naar vraagsturing, van centraal naar decentraal,
van overheid naar middenveld en markt leidt vooralsnog een weinig doorzichtige kluwen van
spelers, agenda’s en ambities.
Wenselijk is dat gemeenten het concept van de terugtredende overheid niet misbruiken om
zich te verstoppen en van dirigisme vervallen in nihilisme. Ook mag van maatschappelijke
instellingen gevraagd worden over hun eigen schutting en agenda heen te kijken en te
investeren in langere termijn en coalities met partners (“vitale coalities”). En er mag meer
ruimte zijn voor pluriforme participatievormen van een veelvoud van gebruikers en
bewonersgroepen.
Samenvattend: om de onvermijdelijke onzekerheid in het stedelijk beleid een plaats te
geven, pleit ik bij deze drie dilemma’s voor (1) het werken van “beneden naar boven” –
hanteer beleid voor sociale stijging in de stad (2) laat in de vernieuwingsagenda de sociale
opgave (onderwijs, welzijn, zorg, leefbaarheid) meer leidend zijn en (3) hanteer een subtieler
sturingsconcept dan de tweedeling of overheid of markt. Juist als je meer ruimte wil geven
aan private initiatieven (markt, middenveld, burger) heb je een kaderstellende en steunende
overheid nodig.
Wonen in de stad
De kwaliteit van het wonen in de stad heeft veel aandacht. Ook nu we de tijd van krotten
voorbij zijn (de stadsvernieuwing heeft zijn heilzame werk gedaan) blijft dit punt aan de orde:
de stad telt nu eenmaal veel woningen die in de hedendaagse normen matig van kwaliteit
zijn: klein, gehorig, alleen met trappen te bereiken, portieketagewoningen. Vernieuwing van
de stad behelst dus ook het up to date maken van de woningen en de woonmilieus in de
stad. De vraag is nu wat het probleem precies is en welke oplossing het meest toereikend is.
Een populaire definitie van het probleem van wonen in de stad luidt ongeveer als volgt: veel
woningen zijn oud en versleten, er zijn te veel huurwoningen en teveel goedkope woningen
in de stad, waardoor de stedelijke bevolking niet evenwichtig is samengesteld, veel
woningen worden “scheef” bewoond door huishoudens die meer kunnen betalen, er zijn veel
te veel regels en er is geen marktwerking. Oplossing luidt dan een fors sloopprogramma,
bouw van middeldure en dure woningen, bij voorkeur als koopwoning en verdere
liberalisering van de stedelijke woningmarkt.
Mijn definitie van het probleem luidt ietsje anders: in de stad is de woningmarkt gespleten.
Een deel van de woningen is door intensief en ook pluriform gebruik versleten en verdient
een aanpak van sloop/nieuwbouw, renovatie (optoppen, aftoppen, samenvoegen, uitbouwen
enz.). Hierdoor neemt de differentiatie van de stedelijke woningvoorraad toe en kan beter
aan de verschillende wensen en mogelijkheden van de wijkbewoners tegemoet gekomen
worden.
Kort gezegd komt de eerste probleemdefinitie er op neer dat er verkeerde mensen in de stad
zitten en dat vernieuwing van de woningvoorraad benut moet worden om een andere
samenstelling van de bevolking te organiseren. De tweede, waarbij ik mij thuis voel, werkt
niet met het concept van een “verkeerde bevolkingssamenstelling”, maar stelt dat de
stedelijke/regionale woningmarkt gespleten is in een duurder deel (appartementen in de
stad, eengezinswoningen in VINEX en regio) en een armer deel (huur, meergezins, soms
eengezins in de stadswijken).
Een schakel ertussen ontbreekt in de stad, waardoor er weinig doorstromingsmogelijkheden
zijn voor bijvoorbeeld allochtone gezinnen die in een kleine portieketageflat wonen. De
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vernieuwing van de stad in het wonen zou daarom gericht moeten zijn op het aanleggen van
extra sporten op de woonladder: aan de onderkant (starters, groepen die en tijdelijke
huisvesting zoeken) en in het midden (een nette, niet al te dure eengezinswoning, in de huur,
koopsfeer of hier tussenin). Het probleem gaat dus verder dan de matige kwaliteit van de
enkele woning.
De kloof tussen kopen en huren is een weerslag van het disfunctioneren van de woningmarkt
en dit heeft ruimtelijke effecten: een scheiding/segregatie tussen stad en ommeland en
binnen de stad tussen wijken met goedkope huurwoningen en duurdere koopwoningen.
Een tweede punt is dat het natuurlijk niet alleen om de woning gaat. Het gehele woonmilieu
(woonomgeving, voorzieningen) is aan de orde en wat we zien is dat verval op het ene
terrein dat op het andere aanjaagt. Beleid mag dan vaak sectoraal zijn, ontwikkelingen naar
beneden zijn bepaald integraal. Voor wijkvernieuwing zijn dragers nodig met
investeringskracht en met visie die verder gaat dan alleen het “eigen” vastgoed. U begrijpt
het al: ik heb het over de woningcorporaties. Zij kunnen in een buurt het verschil makken en
bruggen slaan tussen de woonsfeer en de andere kwesties: werk, onderwijs, leefbaarheid.
Dan moeten ze wel zich ontwikkelen van een pure vastgoedpartij naar een maatschappelijke
onderneming die met bepaalde middelen (geld, vastgoed, kennis, inzet) de positie van
stadswijken en hun inwoners verbetert.
Voor een effectieve aanpak van de stedelijke vernieuwing zijn we niet zozeer geholpen met
snelle slooptaken in 56 of 140 of 40 wijken, maar met een betere werking van de
woningmarkt en een daadkrachtige inzet van de woningcorporaties in den brede. Over beide
punten is een lang debat gaande.
De woningmarkt lijdt zoals gezegd aan een tweedeling tussen kopen en huren.
De overheid zelf bevordert echter de tweedeling, alle mooie woorden over keuzevrijheid ten
spijt. Het aanjagen van de koopsector met de fiscale steun, de hypotheekrenteaftrek, heeft
de deling sterk bevorderd. Het vervangen van de massieve en generieke fiscale steun aan
alle eigenaar bewoners (een jaar hypotheekrenteaftrek vergt evenveel als tien jaar
bestrijding van dreigende wateroverlast) door een specifieke steun voor groepen die zwak
staan op de woningmarkt, is één van de vereisten voor een goed werkende markt. Met
vouchers die de vraag naar kwaliteit (in huur, koopsector of iets anders) voor lagere
inkomensgroepen mogelijk maken, kan beter een vervolgstap op de woonladder gezet
worden, in de stad of daarbuiten. Dit heeft natuurlijk ook betekenis voor de ruimtelijke
verdeling van bevolkingsgroepen over de regio. Vanzelfsprekend moet de aanpassing van
de fiscale steun (inclusief overdrachtsbelasting en andere zaken) en de huurtoeslag in een
algemene woontoeslag geleidelijk geschieden, maar de bevolking is op dit punt al verder dan
partijen op het Binnenhof. Het H-woord en de toestand in de oude stadswijken hebben wel
degelijk iets met elkaar te maken.
De overheidsmiddelen goed benutten, dan die van de woningcorporaties ook! De
vermogenspositie van de woningcorporaties is goed. Wanneer de noodzaak toeneemt dat
corporaties brede en maatschappelijke organisaties zijn op buurtniveau, worden er ook
brede investeringsprogramma’s verwacht. Juist dan is het belangrijk dat de middelen van de
sector aan deze brede opgave ten goede komen. En dan is het erg onhandig als (1) aan
politieke kant aan afroming van deze middelen wordt gedacht (2) aan de kant van de
corporatiesector geen doorbraak plaats vindt in de activering van de bestaande middelen.
Een activering van het vermogen vergt een instrument van matching tussen taken en
middelen over de gehele sector heen. Nu zijn er nog rijke corporaties met weinig taken die
de vrijheid hebben om weg te kijken. Met een instrument van matching komen er grotere
mogelijkheden tot investeringen in stadswijken. Dan hebben we het over veel grotere
bedragen dan het huidige Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. De corporatiesector
kan dit met zelfregulering niet afdoende organiseren, dit hebben we de laatste jaren kunnen
vaststellen. Vreemde ogen dwingen, een publiekrechtelijk arrangement van matching
(heffing via Centraal Fonds Volkshuisvesting, vrijstelling bij grote investering in het eigen
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bezit of in dat van een andere corporatie) helpt de middelen los te maken en in te zetten voor
investeringen in stadswijken. Minister Winsemius heeft op 16 november de
woningcorporaties gevraagd een bod te doen.
Zo kunnen twee grote bronnen worden aangeboord: de fiscale steun (aan overheidskant), de
activering van de vermogens van de woningcorporatie (aan de andere kant), het eerste voor
versterking van de vraagzijde (bewegingsruimte op de markt, kwaliteit), het tweede voor
investeringen, voorinvesteringen en risicodemping. De kans op een breed
investeringsprogramma van corporaties in stadswijken, zo belangrijk omdat er veel meer aan
de hand is dan de woningkwaliteit, neemt hiermee toe.
Hoe nu verder?
Onzekerheden bestaan en zullen niet minder worden. Leren leven met onzekerheden zal het
motto zijn. Maar intussen moeten stedelijke problemen wel aangepakt worden, omdat
wegkijken maatschappelijk uiterst riskant is. De urgentie in de stadswijken is hoog:
schooluitval, werkloosheid, veiligheid, woon- en leefklimaat. Alle partijen zien dit wel, willen
ook wat maar worden geplaagd door hun eigen onzekerheid en dat van anderen. Wat helpt,
is meer aandacht voor zes zaken:
De definitie van het probleem en de analyse. Kunnen we de grofmazigheid van veel
analyses voorbij en afspreken dat we na vanmiddag niet meer “de onevenwichtige
bevolkingssamenstelling” als hoofdprobleem benoemen? Mensen zijn niet een probleem,
sommige hebben een probleem. Buurten hoeven ook niet het gemiddelde van een stad te
benaderen, verschillen zijn vaak ook een kwaliteit, zolang deze voortkomen uit keuzen.
Schrijf niet buurtkenmerken aan individuen toe, denk ook niet dat als een buurt vooruitgaat,
de bewoners ook wel vooruit zullen gaan. Er is meer. Nauwkeuriger en precieser kijken waar
iets wringt in de wijken en daar beleid op maken.
In verlengde hiervan: een zorgvuldige communicatie. Probleem groot en urgent voorstellen
(“de vlam slaat in de pan”) kan wel helpen voor politieke claims bij het Ministerie van
Financiën, maar er is een hoge bijkomende schade (imago, investeringsbereidheid) welke
niet vergeten mag worden.
Een veel meer gerichte benutting van menskracht. In de wijken zit veel dagelijkse kracht. Met
nieuwe vormen van bewonersparticipatie kan ook veel beter de inbreng van de gevarieerde
bevolking worden gemobiliseerd. Alleen zo kunnen we de bestuurlijke en de institutionele
logica die in veel beleidsplannen opgesloten ligt, voorbij komen. Belangrijk is wel dat er een
infrastructuur is van ondersteuning van deze initiatieven. Een meer duurzame organisatie
hiervan, met langer lopende zekerheden is belangrijk, anders gaat het op dit vlak op en af.
Benutting van financieel kapitaal is evident. Nederland is een rijk land en in de budgetten van
rijksoverheid en de vermogens van de woningcorporaties zitten voldoende mogelijkheden.
Door een aantal huisjes, ook heilige, heenkijken, dan kan er veel meer.
Ruimte en stimulans voor woningcorporaties om als brede maatschappelijk gedreven
instellingen hun rol in de stedelijke vernieuwing te spelen. Het Rijk zal corporaties moeten
pressen om actief te zijn en een verzekering geven dat niet elke activiteit op een
weegschaaltje van de inspectie gelegd wordt. Ondernemerschap bevorderen is ook
vertrouwen geven. Wel mag gevraagd worden om slapend vermogen van de sector actief te
maken voor de opgave van de stadswijken.
Juist ook in tijden van onzekerheid is het belangrijk garanties te geven inzake
bestaanszekerheid, een goed woon- en leefklimaat, kansen om vooruit te komen. Er ligt bij
burgers en bij instellingen veel op het bord. Een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de
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wijk, de stad, zal gemakkelijker en beter gaan als niet getwijfeld hoeft te worden aan de meer
basale zaken: partner en gezondheid, werk en inkomen, wonen en buurt. Zekerheden op
basaal niveau om onzekerheden van een andere orde aan te kunnen.
Het lectoraat
Met het voorgaande wil het lectoraat grootstedelijke ontwikkeling aan de slag. Wij willen in de
Haagse wereld, in Haagse wijken op zoek naar de bestaande krachten. We willen graag
weten hoe bewoners en maatschappelijke instellingen veranderingen, gaande en komende,
ervaren en hoe zij hun gedrag hierop afstemmen. Het gaat dus om de gedragseffecten van
zekerheid en onzekerheid in de wijk. Omdat elke wijk anders is, willen we in verschillende
wijken interviews houden en nagaan waar thema’s onderbelicht zijn, waar de aanpak van
problemen dichtgeregeld is met procedures en verantwoording en waar de feitelijke praktijk
afwijkt van algemene typeringen van stadswijken. Zo zullen we stuiten op imagokwesties, op
goedbedoelde maar erg aanbodgedreven initiatieven, op subsidiegedreven en kortstondige
projecten, op een netwerk van initiatieven dat veel groter is dan een gouden gids van de wijk
vermeldt.
De aanpak is om deze reden bottom up: met behulp van interviews, focusgesprekken en
dossieranalyse willen we materiaal over de wereld in de wijken naar boven halen. In 2007
willen we de resultaten van een verkennend onderzoek laten zien: in Leidschenveen,
Stationsbuurt, Morgenstond en Schilderswijk zijn we nu bezig.
Het lectoraat bestaat uit lector, docenten en enkele ondersteuners. Vanuit diverse
academies zijn er docenten in de kenniskring vertegenwoordigd: Koert Meijs, Huub Sibbing,
Cateleine de Jong, Rudy van den Hove, Evert Tjeenk Willink, Martin van Rossum, Bob
Legel, Walter van der Es en Cees Verweij. Zij hebben een dag per week beschikbaar voor dit
onderzoek. Meike de Jong is als onderzoeksmedewerker voor twee dagen per week aan het
lectoraat verbonden. Zij allen zijn hier aanwezig en lopen dadelijk rond, herkenbaar met een
kleurrijke badge.
Daarnaast zijn Marko Fehres en Louis Kanneworff beschikbaar voor diverse klussen en
hebben we een klankbordgroep voor advies en respons. Wij zien onze
onderzoeksactiviteiten als complementair ten opzichte van anderen: universiteiten,
onderzoeksbureaus, departementen, adviesorganen. Bij ons zal een onderzoek altijd redelijk
dichtbij huis zijn: de grote stad is hier om de hoek. Docenten en studenten hebben alle
gelegenheid om eens een kijkje te nemen. Ons materiaal kan de algemene discussie in
wetenschap en beleid verrijken en voeden. Zo kan de Hogeschool een partner zijn in de
kennisinfrastructuur.
Dankwoord
Dat ik hier mag staan en u het geduld opbrengt om ruim drie kwartier naar mij te luisteren,
vervult mij met dankbaarheid. Ik wil graag de Haagse Hogeschool in het algemeen, en Pim
Breebaart en Ineke van der Meule in het bijzonder danken voor het geschonken vertrouwen.
Ik ga met plezier pogen iets moois van het lectoraat te maken. Hierbij hoef ik niet steeds het
wiel uit te vinden: ik maak ook gebruik van de eerdere werkzaamheden van mijn
voorgangers René Boomkens en Jacques van de Ven.
De leden van de kenniskring grootstedelijke ontwikkeling hebben mij heel hartelijk
ontvangen. Dit geldt ook voor collega’s als Meike de Jong en voor Annemarie Legters en
Esther van Gelder. Samen hebben wij een mooie kans te benutten voor onderzoek en
kennisontwikkeling in de directe nabijheid.
Inmiddels zijn er door de kenniskring diverse contacten gelegd met Haagse instellingen:
gemeente, corporaties, partijen in de wijk. Wij zien uit naar een vruchtbare samenwerking en
wij hopen dat u iets aan ons heeft.
Een bijzonder woord van dank wil ik uitspreken in de richting de VROM-raad: de leden van
de raad en het secretariaat. Sinds 1998 ben ik hieraan verbonden en ik heb veel te danken
aan alle discussies, netwerken, onderzoek en beleidsnota’s die ik hier heb meegekregen. Ik
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blijf nog een dag per week aan de VROM-raad verbonden en zie na het advies over Stad en
Stijging uit naar het advies in oprichting over het functioneren van de woningmarkt.
Maar ik heb ook veel mogen leren van andere contacten, RIGO, OTB, ABF, KEI, NIROV, de
redactie van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, woningstichting Singelveste in Breda.
Hartelijk dank en we houden contact. En ik heb steun van de collega’s van atletiekvereniging
Sprint die mij afgelopen zondag geholpen hebben de Zevenheuvelenloop in Nijmegen te
volbrengen (1.22.44).
Maar zonder een warm thuisfront gaat het niet, dus de meest lieve woorden gaan naar Laura
en naar onze kinderen Guido, Dorien en Arnout, hier op de eerste rij.
Nu heb ik al veel te lang gesproken. Ik maak graag plaats voor muziek en ik dank u voor uw
aandacht.
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