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BELEIDSADVIES'VESTIGINGSPRIORITEITEN GEWEST NOORD-LIMBURG 

DEELRAPPORT eVAN HET ONDERZOEK VERHUISBEWEGINGEN 
GEWEST NOORD LIMBURG 1974-1980 

INLEIDING 

In dit deelrapport vindt het Onderzoek Verhuisbewegingen 
een afronding. Enerzijds gebeurt dit door een situatieschets 
van de vestigingspatronen en verhuisbewegingen in de studie
periode 1974-1980. Anderzijds door een aantal overwegingen 
met betrekking tot mogelijke beleidsmaatregelen terzake van 
de woningverdeling over het gewestelijk gebied. 
Onze beschouwingen gaan verder dan een strikte interpretatie 
van de onderzoekgegevens; dit laatste is grotendeels reeds 
in deelrapport B gebeurd. Het gaat er nu om deze bevindingen 
te plaatsen in het grotere verband van de ruimtelijke ontwikke
ling in het gewest. Daartoe is de aanloop genomen vanaf onge
veer 1960. Vandaaruit is de studieperiode, welke tot rond 1980 
loopt,bezien. Maar ook voor de periode na 1980 dienen ver
kenningen te worden verricht; immers het is in de nog komende 
tijd dat de te formuleren beleidsaktiviteiten ontplooid moeten 
worden en, naar wij allen hopen, effekt zullen hebben. 
Gezien de vrij grote veranderingen welke er in de ruimtelijke 
ontwikkeling na 1980 zijn ingezet,was het strikt nodig om 
verder te gaan dan een min of meer zakelijke weergave van 
onderzoekresultaten. Een eenvoudige doorzetting van trends 
(ekstrapolatie) zal niet mogelijk zijn. Er zal veel meer nadruk 
moeten vallen op een zekere visie om te kunnen peilen hoe het 
verloop van de ontwikkelingen zou kunnen gaan. Ter voorberei~ 
ding van dit deelrapport werden dan ook orienterende kontakten 
in de ambtelijke sfeer gelegd met wat wel 'Haagse Heren ' wordt 
genoemd (onder welke aanduiding tegenwoordig ook Dames schuil
gaan) en ook met provinciale instanties. Het verschijnen van 
de (Herziene) Struktuurschets Stedel ijke Gebieden 1983 in 
september j.l. biedt zowel de mogelijkheid om de nieuwe ont
wikkelingen in een nationaal perspektief te zien als om 
te konstateren dat het gebied van de intergemeentelijke samen-
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werking Gewest Noord-Limburg dreigt tot de achtergestelde 

gebieden in den lande te gaan behoren. 

Als er over een 'verandering' in de ruimtelijke ontwikkeling 

wordt gesproken dan zal dit thans bij velen als een wat ver
hullende term overkomen voor wat eigenlijk 'stagnatie ' of 
'krisis ' zou moeten heten. Deze mening delen wij echter niet. 
Datgene wat men op het ekonomiese vlak kan waarnemen behoeft 
niet zonder meer te gelden voor ruimtelijke ontwikkelingen; 
stagnatie in de ekonomie stopt niet als vanzelf het beweeg 
van stad en land. Wel is er (grote)verandering in dat beweeg. 
Reeds enkele jaren is het echte uitbreiden van de bebouwde ge
bieden drasties afgenomen; de ontwikkeling richt zich nu vooral 
op vernieuwing, verbetering, invullen ('inbreiden') en in 
een aantal plaatsen op een zekere afronding. We kunnen dit 
aanduiden als een konsolidatieperiode, die op zich uiterst 
bewegelijk en kreatief kan en moet zijn. Hierin kan orde op 
zaken worden gesteld na een wat stormachtige peri ode en er 
kunnen als het ware de kiemen gelegd voor de volgende sprong. 
Konsolidatie van legers is een zo essentieel onderdeel van 
krijgsoperaties, dat we in de geschiedenis vaak zien dat 
nederlagen het gevolg zijn van een gebrekkige behandeling 
van die herstelfases. In het ruimtelijk 'strijdperk' zijn de 
voorwaarden voor de ontwikkelingen in de 50er en 60er jaren 
gelegd in de I stagnerende I peri ode van de dertiger jaren. 
Nederland heeft daarin een grote voorsprong getoond, juist 
op het gebied van de stedebouw en ruimtelijke ordening. 
Zo ook is het thans de gelegenheid om door een gezamenlijke 
aktie een waardevolle beleidsstrategie op te bouwen. Oat dit 
inderdaad een zaak van (gewestelijke) samenwerking m6et zijn, 
wil het enig effekt hebben, zal in dit rapport nog uitvoeriger 
worden betoogd. 
Wij zullen voor dit alles ook een verkenning van de ontwikke
lingen in de recente periode verrichten om daarmee de gewenste 
beleidsaktie zoveel mogelijk te kunnen aktualiseren. 

De doelstellingen van het beleidsadvies in deze vorm kunnen 
we als volgt puntsgewijs aangeven: 
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1. Het voorbereidenen onderbouwen van het door het Gewest op 
te stellen regionalekernenplan, zulks als regionale uit
werking van hetgeen in het Streekplan Noord- en Midden
Limburg is vastgelegd. In het Gewest wordt in deze uit
werking de nadruk gelegd op het aspekt Vblkshuisvesting 
en woningbbuwbeleid c.q. programmering (Nota van Aanv. GSP. 

p. 14). 

2. In aansluiting op het voorgaande punt: het doen van aan
bevelingen m.b.t. de ontwikkeling van eenbeleidsstrategie 
voor de toedeling en verdeling van de woningbouw aan de 

verschillende gemeenten en kernen in het gewest. 
Essentieleelementen Vandit woningverdelingsbeleid zijn: 
• de nadere uitwerking van hetgeen in het streekplan is ge

steld ten aanzien van een noodzakelijkeoverheveling van 
woningbouw in plattelandskernen naar de meer stedelijke 
gebieden, zulks ter effektuering van een ruimtelijk kon
sentratiebeleid; 

• de nadere beschouwing van de reeds gehanteerde kriteria 

voor sociale en ekonomiese gebondenheid, welke beogen 
een eenduidige vaststelling te verkrijgen vpor het begrip 
'eigen mensen ' • Voor deze kategorie zou volgens de be
leidsdoelstellingen in ieder geval in iedere gemeente/kern 
gebouwd moeten (mogen) worden, als zij de wens tot zelf
standige vestiging te kennen geven; 

3. Het aanreiken van een, mede door de Provincie geeist systeem 
van administratie, toezicht en verslaglegging met betrek
king tot het verloop van de verdelingsstrategie. We duiden 
dit aan als het "Instrumentarium voor een gedifferentieerde 
vestigingsbeleid". 

Wij merken ook ten aanzien van dit deelrapport op dat wij dit 
zoveel mogelijk zien alsaanVulling op de teksten van het 
Gewestelijk Struktuurplan 1983/4 (met de Nota van Aanvullingen 
van maart 1983) en op het 'Basismateriaal voor een GSP I 

(jan. 1980) van de Adviesgroep Partners. Herhalingen worden 
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daarom vermeden en kennis van de genoemde dokumenten is 

derhalve gewenst. 

Karakteren kontekstvan ditadvies 

Ter vermijding van misverstand willen wij opmerken dat dit 
rapport het karakter heeft van eenadvies aan het beleid, 
i.c. aan het Dagelijks Bestuur van het Gewest Noord Limburg. 
Dit is geen beleidsnota, die het bestuur onder haar verant
woordelijkheid uitgeeft. Als eksterne adviseurs hebben wij 
de vrijheid gekregen om over een breed terrein ontwikke
lingen te signaleren. In het bizonder in hoofdstuk 2 komen 
enkele overwegingen aan de orde die nog (lang) niet tot 
algemeen aanvaarde beleidsonderwerpen behoren. Meestal is 
dit begrijpelijk omdat het meer spekulatieve verkenningen 

betreft. Wij menen echter dat deze zaken van voldoende belang 
zijn om daar in ieder geval de aandacht op te vestigen. 

Wij zien een ontwikkeling waarin strukturen in onze samen
leving zodanig veranderen,dat een deel van de geaksepteerde 
regels en afspraken aan kracht inboeten. Vele spelregels die 
wij als vaststaand veronderstellen zullen geen rechtstreekse 
relatie hebben met de werkelijk ontwikkelingen. Men begint 
hier schoorvoetend ov.er te praten als het 'ontstaan van de 
informele sektor'. Kenmerken daarvan zijn andere financiele 
verhoudingen (soms aangeduid als 'grijze circuits'), klein
schalige en meer individuele oplossing van problemen (doe 
het zelf, zelfhulp e.d.) en een'deregulering'die fundamenteler 
van aard is dan wat daar onder de huidige omstandigheden onder 
wordt verstaan (n.l. bezuiniging, vereenvoudiging en beperking 
van de overheidsbemoeienis). 
De voortgaande wijziging van de gezinsstruktuur, nieuwe 
samenwoningsverbanden en zich nog ontwikkelende vormen van 
samenleving, zien we zowel in stedelijke gebieden als in 
plattelandsgebieden ontstaan. Ten plattelande is er enerzijds 
sprake van een voortgaande (bio-)industralisatie die tot 
schaalvergroting leidt; tegelijkertijd is er op het punt van 
de verzorging een tendens tot (de mogelijkheid van) schaal-
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verkleining die vooral wordt veroorzaakt door de mikro
elektronika en de informatietechniek. (mini-komputers e.d.). 
Ook de afhankelijkheid van stedelijke konsentraties lijkt 
in zowel ekonomiese als kulturele zin minder te worden. 
Hetgeen we hier zeer in het kort aanduiden wordt thans voor
zichtig verkend in o.m. de Nota Toekomst Stedelijke Gebieden 
van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening 
(dec. 1983). 
Wij zullen aandacht aan deze zaken moeten geven omdat zij 
grote invloed kunnen hebben op de wijze waarop een woning
bouw en -verdelingsbeleid in de toekomst inhoud moet krijgen. 
Als daarin de eigen aktiviteit (weer) een grotere rol gaat 
spelen kan dit van belang zijn voor de (verhuis-)mobiliteit 
en voor de verhouding tussen door de overheid gereguleerde 
woningbouw en de 'eigen' sektor. Ook het opzetten van voor
waarden en kriteria voor woningverdeling zal de nodige fleksi
biliteit vragen; hetzelfde geldt voor de toetsing van de 
resultaten van het beleid. 
We zullen trachten binnen deze wat vervagende kontouren 
niettemin tot een konkrete formulering van de beleidsvoor
stellen te komen. 
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1. INLEIDENDE VERKENNINGEN 

Zowel in het Streekplan Noord- en Midden Limburg (1982) als 
in het Gewestelijk Struktuurplan Noord-Limburg zijn uitvoerige 

beschouwingen gegeven over de ontwikkeling van het wonen in 
het Gewest. Daarbij is vooral een relatie gelegd met de ont
wikkeling van de werkgelegenheidstruktuur en met de voor
zieningen. We behoeven deze beschouwingen hier niet te herhalen. 
We zullen echter in het kort die punten naar voren halen, welke 
van belang zijn voor ons onderwerp: de verhuismobiliteit, 
als faktor in het ruimtelijke beleid en in de verdeling en 
toewijzing van woonruimte. 
Voorts biedt het naar voren halen van deze hoofdlijnen de 
mogelijkheid om een aantal meer recente ontwikkelingen mede 

in de beschouwing te betrekken. 
Immers, het kan tans als vaststaand worden aangenomen dat 
er zeker in de eerstkomende jaren, weinig mogelijkheden 
zijn om een forse beleidsondersteuning te ontlenen aan om
vangrijke nieuwbouwprojekten. Een pessimist zal met teleur
stelling vaststellen dat we wat dat betreft onze kansen 
hebben gehad en •••• gemist hebben. Deze wijze van benadering 
wordt in deze nota niet gevolgd. Iedere tijd kent specifieke 
omstandigheden die aanleiding geven tot een strikt eigen 
verloop van ontwikkelingen. Oat verloop wordt bepaald door 
de innerlijke wetmatigheden van het proces waar het om gaat, 
met daaraan toegevoegd de steeds varierende prioriteiten en 
waarderingen in onze samenleving. 
In dit licht zullen we in de volgende paragrafen kijken naar 
de ontwikkelingen die zich met betrekking tot het wonen 
in het Gewest Noord Limburg hebben voorgedaan. Dit om beter 
zicht en begrip te hebben op/voor de huidige situatie welke 
welke dus vertrekpunt is voor de verdere beleidsvorming. 
Een huidige situatie, die aanleiding geeft om te den ken in 
termen van een bestendiging van een voorraad (onderhoud, 
beheer, vernieuwing) boven drastiese uitbreiding. 
Dit betekent geen stilstand, want het beleidsgegeven bij 
uitstek is de nog immer vrij intensieve bewegelijkheid van 
de bevolking; vooral binnen die voorraad, in de vorm van 
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het verhuizen. Wij zullen een groot deel van het (vestigings-) 
beleid in de toekomst moe ten halen uit die mopiliteit en de 
daarmee samenhangende mutaties c.q. verhuizingen. 

De Regib Nbord Li~burgals Wbbngebied, in de 60eren70er 
jaren;sthets vaneenbntwikkeling 

De periode rond het jaar 1960 is een markant tijdstip voor 
vele aspekten van onze nederlandse samenleving. Dit geldt 
zeker ook voor het ruimtelijk aspekt; de wijze waarop wij 
onze stedelijke en landelijke gebieden bewonen, gebruiken 
en bel even. 
Rond 1960 kwam er een einde aan de periode die gekenmerkt 
wordt door herstel en wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 
Noord-Limburg betaalde een zware tol in die oorlog en het 
herstel gaf nieuwe impulsen en vernieuwingen. Toch was er 
ruimtelijk (stad, platteland, natuurgebied) nog niet zoveel 
veranderd. De jaren 160 boden een geheel nieuwe impuls van 
ekonomiese ('welvaart'),technologiese en mentale aard: men 
wilde meer, kon meer en •••• mocht meer. Het is moeilijk om 
na te gaan welke van deze drie faktoren hoofdoorzaak waren 
van bepaalde ontwikkelingen. In vele gevallen zal het een 
samengaan en wisselwerking zijn tussen deze en misschien nog 
enkele andere invloeden. Het Streekplan wijst er op dat vanaf 
1960 vestigingsoverschotten in het gebied Noord Limburg op
traden, hetgeen nog een ekstra impuls betekende voor de ont
wikkeling, eveneens gekoppeld aan dat markante jaartal. 
Een van de meest kenmerkende ontwikkelingen in die 60er jaren 
is de suburbanisatie. Hierin gaan als het ware zowel de 
ruimtelijke aspekten als de huisvestings- en woonkeuze 
aspekten samen. Alle faktoren werkten hier in dezelfde 
richting: 

• ekonomie/'welvaart ' boodt ontwikkeling van werkgelegen
heid, drastiese stijging van de inkomens, grotere vraag 
naar voorzieningen en een 'behoefte ' aan (veel) meer 
woonruimte. Dit hele proces leidde tot een drastiese 
toeneming van de "ruimtekonsumptie"; 
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• technblbgie boodt 'machines ' , apparaten, verkeers
middelen, die het werk verlichtten, meer bewegelijkheid 

boden en zelf ook weer de ekonomiese ontwikkeling ver

sterkten; 
o mentaal bracht men grotere vrijheid, bredere opleiding, 

grotere onafhankelijkheid tot uitdrukking in 'het 
grijpen van de kansen ' , emancipatie (maatschappelijk, 
kerkelijk, e.d.) en verlegging van de zeggingsmacht 
(demokratisering, inspraak e.d.). 

Deze ontwikkelingen waren in vele opzichten 'gunstig'. De 
suburbanisatie was een optelsom van deze gunstige ontwik
kelingen. Versterkende faktoren waren de achterblijvende 
omgevingskwaliteit in bestaande stedelijke gebieden en 
gunstige financiele voorwaarden voor het wonen daarbuiten 
(lagere stichtingskosten, lagere eksploitatielasten) 
In een aantal gevallen wordt een zekere agressiviteit in 
het vestigingsbeleid van kernen gesignaleerd. Wij moeten 
vaststellen dat in vele gevallen hierbij gezonde beleids
overwegingen in het geding waren. Het was vooral de toenemende 
vraag naar en waardering van 'voorzieningen' (onderwijs, 
detailhandel, kulturele aktiviteiten) die het wenselijk deden 
lijken om bepaalde minima in de omvang van kernen na te 
streven. Ook hier ging het weer om de in een bepaalde periode 
optredende verhoudingen en wetmatigheden die het ontwikkelings
proces vorm gaven. 

Beleidsstrevingen; voors en tegens 

Vanaf 1965 (2e Nota Ruimtelijke Ordening) is het beleid van 
zowel Rijk, Provincie Limburg als Gewest gericht geweest op 
een omkering van het Ispontane l spreidingsproces. 
Erkend werd dat er in de spontane beweging van de spreiding/ 
suburbanisatie werkelijke woon-wensen van grote groepen 
mensen tot uitdrukking kwamen. Alhoewel werd ingezien dat 
de toenemende bevolkingsomvang en de steeds grotere mobiliteit 
ten aanzien van allerlei aktiviteiten een overheidsregulering 
nodig maakten, resulteerde hieruit geen streven om door een 
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al te geforceerd ruimtelijk- en woningbeleid drasties in 
die ontwikkeling in te grijpen. Woningnood en woningdistri
butie behoorde nu juist tot die zakendie zo gauw mogelijk 
vergeten zouden moe ten worden. 
Van verschillende zijden werd gewezen op de dreigende 
amerikanisering van onze ruimte in die zin dat er eindeloze 
gespreide woon- en werkgebieden zouden kunnen ontstaan die 
het hele land zouden overdekken en geen enkele open ruimte 
meer zouden laten. Vooral voor het Randstad-gebied in het 
Westen des Lands en haar uitstralingsgebieden werd dit 
gevaar onderkend. 
In de Tweede Notabverde RuimtelijkeOrdening (1966) werd 
dan ook vrij stringent beleid ten aanzien van de 'grote' 
ruimte in ~ns land gekoppeld aan een meer aanwijzende en 
stimulerende beinvloeding in de richting van de stadsreqionale 
gebieden. In vervolg op een reeds in 1957 (Nota Westen des 
Lands) ingezet beleid werd gestreefd naar een vrij forse 
overheveling van (de groei van) de randstadbevolking naar 
wat genoemd werd de perifere gebieden of 'overig Nederland'. 
Voor ons is nu van belang dat de volgende nationale beleids
maatregelen werden geformuleerd: 

• het aanwijzen van grote gebieden als 'open ruimte', 
d.w.z. gebieden en zones waaraan de verwachte grote 
verstedelijking zoveel mogelijk voorbij zou moeten 
gaan. Het 'groene hart' van de Randstad behoorde 
daarbij, de grote natuurgebieden (Veluwe e.d.), maar 
ook de landelijke (rurale) zones. Tot dit laatste 
werd zeker ook het gebied van Noord Limburg gerekend; 

• het hanteren van een strenge hierarchie van nederzet
tingen en kernen met een daarop geent patroon van 
opeenvolgende kerngrootten en voorzieningennivo's. 
Voorop stond het beleidsstreven naar een zo gelijk
matig mogelijke verdeling van ontwikkelingsmogelijk
heden en ontplooiingskansen voor iedere nederlander; 

• voor de verstedelijking werd uitgegaan van een ontwik
keling die aangeduid wordt als gebundelde dekbnsen
tratie; een zekere tegemoetkoming aan de wens tot 
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spreiding van het wonen in aantrekkelijke milieus, 
maar begeleid door een bundeling in stadsreqionale 

verbanden of in bepaalde zones. 
In het gebied van Noord Limburg lag de uitwerking van dit 
beleid duidelijk. De bundeling van de dekonsentratie werd 
hoofdzakelijk nagestreefd in de stedelijke gebieden. Venlo 
en (als nieuwe ontwikkeling) Venray. De stimulering van 
Venray berustte mede op het nationale regionaal-ekonomiese 
beleid (industrialisatie/werkgelegenheid) dat reeds in de 
vijftiger jaren was ingezet. De aaneensluiting van dit 

beleid aan het ruimtelijke beleid gaf soms grote problemen, 
maar voorzover wij kunnen zien, bestonden hieromtrent in 
het noordlimburgse weinig konflikterende situaties. 

Het (nationale) optimisme dat het ruimtelijk beleid op deze 
niet al te dwingende wijze zou lukken was algemeen. Nederland 
had op het gebied van de ruimtelijke ordening al een goede 
traditie; het ging er nu slechts om de juiste beleidsdoel
stellingen duidelijk te maken en te beargumenteren. De 
kracht van de reeds eerder genoemde ontwikkelingsfaktoren 
op ekonomies, technologies en mentaal gebied leek echter 
toch onderschat toen in een volgende Derde Nota Ruimtelijke 
Ordening nog steeds een sterke spreidingstendens werd ge
signaleerd. 
We dienen echter ook op te merken dat een beleid op het 
gebied van de ruimtelijke organisatie en van de verdeling 
van bevolking een zaak van lange termijnen is. Effekten 
zijn nooit binnen enkele jaren merkbaar; het gaat vooral 
om het tijdig inzetten van bepaalde ontwikkelingen (evtl. 
via ombuigingen of stimuleringen), welke zich dan pas op 
langere termijn gaan aftekenen. Overigens gaat dit samen 
met de gang van zaken in verwante (beleids-)terreinen, 
zodat er nooit van een enkelvoudige sturing sprake kan zijn. 
Een belangrijke overweging in dit geheel is de vraag of een 
beleid zelf deel uitmaakt van de desbetreffende ontwikkeling 
of dat het er zich al of niet krampachtig buiten wil plaatsen 
als objektief toezichthoudend en sturend orgaan. 
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Deze vraag naar een impliciteit dan wel een expliciet beleid 
lijkt voor een op de praktijk gericht advies misschien wat 
al te zeer aan de 'filosofiese ' ka~t. Dat is echter schijn, 
want het is een kernvraag als het gaat om het, later in dit 
advies, uitwerken van beleidskriteria m.b.t. vestiging en de 
toepassing van regels en voorschriften terzake. 
Met name waar er sprake is van een gekombineerd beleid in 

gewestelijk kader, waarbij de strevingen van de autonome 
eenheden wel eens lijken te botsen, is een goed inzicht in 
achtergronden en de strukturen van het gezamenlijke beleid 
zeer nodig. Niet zelden ziet men dat verschillen van inzicht 

. (blijven) ontstaan doordat men niet op eenzelfde Itoer l zit 
en langs elkaar heen blijft praten. 

Inzicht in de ontwikkelingen, kennis ook van de wetmatigheden 

van het proces kunnen ons ervoor behoeden dat hetzij een 

autonoom dan wel een kollektief beleidsonderdeel een vreemde 
blijft ten opzichte van de werkelijke gang van zaken. 
Waar dit gebeurt ontstaat er het gevoel zowel bij overheid 
als bij de burger dat er "weer eens tegen-de-draad-in" dan 
wel "tegen-beter-weten-in " wordt gehandeld. Beleidsstrevingen 
zijn ook aan sterke verandering onderhevig. Wat vijf jaar 
geleden nog zeer aansloot bij de maatschappelijke omstandig
heden, kan nu volkomen naast de werkelijkheid staan. 
Enkele voorbeelden daarvan komen in een der volgende para
grafen aan de orde. 

Verstedelijkingsnota 1978 - Streekplan Noord- en Midden 
Limburg 1982 

De volgende stap in het nationale ruimtelijke beleid werd 
gezet met de Derde Nota R.O. welke in onderdelen verscheen. 
In 1973 werd de Orienteringsnota gepubliceerd, met als voor
naamste oorgmerk een reeks van doelstellingen om het ruim
telijk beleid ter diskussie te stellen. 
De al genoemde ontwikkelingen op het terrein van de ekonomie, 
de technologie en (vooral) de maatschappij hadden rond de 
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jaren 1968-1972 veel gevestigde ideeen (paradigma's) op 

losse schroeven gezet of zelfs geheel omver geworpen. 

Dit had grate invloed op de beleidsvorming. Grotere recht
streekse betrokkenheid van de burger, bij de besluitvorming 

(inspraak c.a.), het ekspliciteren van de doelstellingen, 
het afwegen van alternatieven waren de nu overbekende nieuwe 
elementen van velerlei overheidsbeleid. De noodzaak tot her-
strukturering van stad- en platteland (stadsvernieuwing, 
herinrichting gebieden etc.) diende zich aan; toenemende 
milieuproblemen, stagnaties in de energievoorziening, 
drastiese wijziging in de bevolkingsstruktuur (omvang, samen
stelling, immigratie) en (opnieuw) sterke veranderingen in 

de voorzieningenstruktuur (scholen, winkels, bibliotheken 

etc.) begonnen zich af te tekenen. Nog even bleek in het 
begin van de 70er jaren 'alles' te kunnen omdat de ekonomie 
en de technologie ons trouw bleven, maar ook daar kwam snel 
verandering in. 
In die atmosfeer van verandering ontstonden de Verstedelijkings
nota (1976-'78) en de Nota Landelijke Gebieden ('77-'83) als 
delen van de Derde Nota R.O. 
In deze periode, min of meer volgend ten aanzien van de 
rijksnota's, kwam het Streekplan Noord- en Midden Limburg 
tot stand en op 4 maart 1982 door Provinciale Staten vast
gesteld. Dit streekplan stelt zich nadrukkelijk op in de lijn 
van het rijksbeleid. 
Kenmerkend voor al deze nieuwe omstandigheden is dat de 
algemene ruimtelijke beleidsdoelstellingen overeind blijven. 
De open gebieden, de gebundelde dekonsentratie en de kernen
hierarchie (met de 'milieu-differentiatie) blijven leidende 
beginselen. Gekonstateerd wordt dat de dekonsentratie (lees: 
suburbanisatie) nog steeds door gaat en dat er nu wat meer 
nadruk op het bundelen (= konsentreren) moet worden gelegd. 
Ten aanzien van de kernen in het noordlimburgse stelt het 
streekplan dat er sprake is geweest van onevenredige ontwik
kelingen; soms in groei; maar ook in gebrek aan differentiatie, 
vooral waar het de (relatief grote) aandacht op koopwoningen 
(lees: vrije sektor) in de kleine kernen betreft. 
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Het achterblijven van de noodzakelijke ontwikkeling in 

stedelijke gebieden (w.o. ook Nijmegen) wordt als medeoorzaak 
erkend. Dit betreft zowel de omvang van de nieuwbouw als het 
bieden van aantrekkkelijke woonomgevingen. Een kernenhierarchie 
wordt voor het Streekplan breed uitgewerkt, mede om een goed 
(en kontroleerbaar) overzicht te hebben over de verdere ont
wikkelingen. Het ontwikkelen van regionale kernenplannen 
wordt nadrukkelijk aan de Gewestelijke Samenwerkingsverbanden 
als hu;swerk opgedragen. In een 'prov;nciaal verdeelmodel' 
wordt voor de afzonderlijke kernen van de (hoogste) nivo's 
1, 2 en 3 een taakstellend woningbouwprogramma aangegeven. 

Struktuurplan Gewest Noord-Limburgl983 

Het 'GSP' sluit weer aan op het streekplan, maar verweeft 
mede de meer gewestelijke en lokale doelstellingen. Mede 
valt in het GSP te onderkennen dat er door een zekere op
schu;ving in de tijd ;ngespeeld kon worden op nieuwe ont
wikkelingen. Dit komt vooral tot uitdrukking in de Nota van 
Aanvulling GSP van maart 1983. Verschillende van de daarin 
aangestipte ontwikkelingen/veranderingen komen ook in dit 
advies aan de orde en/of worden daar;n wat verder uitgewerkt. 
Wij willen ten aanzien van de gevolgde werkwijze in het GSP 
enkele punten naar voren halen en daarbij tevens de getals
matige gegevens in een overzichtstabel CB meenemen: 

• bij de ruimtelijke studie over de kernen is vooral 
uitgegaan van het verkennen van de (nog resterende) 
mogelijkheden tot uitbreiding van de landelijke kernen 
(toel. par. 3.1). M.a.w. er is nagegaan wat er nog 
zou kunnen, zonder ;n ernstig konflikt te komen met 
waarden en belangen van andere aard (natuur, agraries 
gebied/bedrijfsvoering). We moe ten vaststellen dat 

hierbij een zeker "uitbreidingsdenken" nog maatqevend 
was • 

• ook de kapasiteiten van de woningbouw zijn langs deze 
lijn bepaald door bestaande en potentiele bouwgrond te 
inventariseren. De hieruit resulterende berekende 
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woningbouwkapasiteit per 1.1.1980 is in tabel CB opge
nomen (voor de gedetailleerde bespreking/toelichting 

verwijzen wij naar het GSP); 
" voor iedere kern is in het antwerp Struktuurpl an een vooruit

berekening gemaakt van de ven~achte ontwikkelingen van 
bevolking en woningvoorraad. Hierbij zijn twee reken
modellen gehanteerd waarvan in het GSP nadrukkelijk 
het indikatieve karakter wordt onderstreept. Bedoeld 
wordt dat een voortdurende toetsing aan de realiteit 
en een slagvaardig reageren op de gekonstateerde ont
wikkeling uitgangspunt voor het beleid moet zijn. 
Model II verkent vooral de mogelijkheid tot de stabili
satie van de in de agglomeratie Venlo-Blerick-Tegelen 
aanwetige woningvoorraad, d.w.z. als % aandeel van het 
totale woningbestand in het gewest. Model I geeft (in 
het GSP) een meer gedetailleerde opgave van de raming 
van de woning-'behoefte ' voor 1990 te zien. 

Wij zetten hier I behoefte I tussen aanhalingstekens. 
Immers het gaat in deze berekeningen om wat wordt aan
geduid als de autonome aanwas, m.a.w. die welke vanuit 
de eigen bevolking voortkomt. We weten dat een deel 
van die bevolking ('eigen mensen ' ) niet in de eigen 
kern zal blijven en daarop is ook het provinciale 
beleid,dat wel eens als 'inleveren ' (ten gunste van 
de stedelijke konsentratie) wordt aangeduid,gebaseerd. We 
komen nierop in latere hoofdstukken uitvoerig terug . 

• het GSP signaleert (hfd. 2.1 punt 4) een aantal ontwik
kelingen die ertoe zouden kunnen lei den dat de stede
lijke woonomgevingen langzamerhand een aantrekkelijker 
kader gaan vormen voor het wonen dan de meer verspreide 
woonlokaties. Grotere afhankelijkheid van de overheid 
(subsidies, woningwetbouw) zou de mogelijkheid tot 
beinvloeding kunnen doen toenemen. Wellicht zou dit 
alles reeds lei den tot een meer natuurlijk proces van 
ruimtelijke konsentratie zonder daartoe (in onze woorden) 
een 'vreemd' beleid te moe ten voeren. 
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Overzicht; konflikterende opvattingen 

In dit inleidende hoofdstuk is een verband gelegd tussen de 

nationale, provinciale en regionale ontwikkelingen in de 
vorming van een ruimtelijk beleid. We kunnen konstateren 

dat er geen overduidelijke diskrepanties bestaan tussen de 
verschillende beleidsnivo's als het de ruimtelijke ontwik

kelingen in Noord-Limburg betreft. In het volgende hoofd

stuk zullen we zien dat de recente ontwikkelingen afbreuk 
kunnen doen aan deze konstatering. 
De provincie legt grote nadruk op de gewestelijke uitwerking 
van het beleid. vooral waar het de kleine landelijke kernen 
betreft. Zij ziet haar rol in deze in hoofdzaak globaal 
toetsend. Dit 'globaal ' is mede het sleutelwoord voor de 

noodzaak tot gewestelijke samenwerking. Immers wanneer de 
toetsing per bundeling van gemeente/kernen plaatsvindt 
betekent dit dat eventueel optredende (of: gewenste) verschil

len in ontwikkeling binnen het grotere geheel kunnen en mogen 
worden opgevangen. Ook afwijkingen in de tijd, b.v. in opeen
volgende jaren waarin aan een bouwvolume wel of niet wordt 
voldaan kan in de totaliteit worden opgevangen. In toenemende 
mate zullen de boven-lokale overheden zich in hun beleids
toetsing tot de grotere eenheden beperken. Dit betekent echter 
ook dat een individueel optredende gemeente. hoe autonoom 
deze ook moge zijn, steeds minder in Haagse of Maastrichtse 
regionen gehoor zal vinden. 
Waar al sprake mocht zijn van verschillen van inzicht of van 
een vrees dat men niet voldoende aan de bak komt. dan ligt 
toch de oplossing in de gezamenlijke oplossing van de problemen 
op regionaal/gewestelijk nivo. 
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2. RECENTE ONTWIKKELINGEN; PERIODE 1978-1983 

In het voorgaande is een algemeen beeld geschetst van het 
samenspel tussen het nationale, provinciale en r~qionale 
beleid met betrekking tot de verdeling van de bevolking in 
ons land. De eenheid in dit beleid was, bij nader inzien, 
grotendeels te danken aan een gezamenlijk 'zwelgen' in 
een overvloed. Sturen was nodig om al te ongewenste ont
wikkelingen, zoals een overbodige suburbanisatie, tegen te 
gaan. Het was echter een sturen-met-de-stroom-mee en ook 
als dat niet zo goed lukte, dan kwamen we toch goed vooruit 
in die stroom. Het was alles groei wat de klok sloeg en de 
bomen leken, voor het eerst in de geschiedenis overigens, 
tot ver in de hemel te zullen groeien. 
Dit tij is kerende, zoals deeenvoudiqste principes van het 
natuurgebeuren ons al hadden kunnen leren: er is reden 
voor enige nuchterheid. In het Gewestelijke Struktuurplan 
worden al voorzichtig een aantal opdoemende problemen ge
signaleerd en in de Nota van Aanvulling van maart 1983 
worden nog meer knelpunten gesignaleerd of aangekondigd. 
Wij verwijzen naar die nota IS. 

Nog vrij recent zijn er op het nationale beleidsvlak forse 
knuppels in het hoenderhok gegooid waar het de positie van 
de verschillende landsdelen betreft. In een studienota 
welke gelijktijdig werd uitgebracht aan de Sociaal Econo
mische Raad (SER) en de Raad van Advies voor de Ruimtelijke 
Ordening (RARO) in november 1983 wordt van deskundige zijde 
onverbloemd gepleit voor een welklinkend requiem voor het 
spreidingsbeleid. 
Een gebundelde gekoncentreerde aandacht voor het Randstad 
gebied wordt (woordspeling voorrekening van Uw adviseur) nu 
als voorwaarde gesteld voor een (ekonomiese) overleving. 
'Overig-Nederland ' ware voorhands als terrein van voornamelijk 
sociaal beleid te beschouwen! Seide genoemde raden konden 
niet tot een uitgesproken standpunt komen, noch afzonderlijk 
noch gezamenlijk. Men heeft tot publikatie van de studienota 
besloten met aansluitend de vermelding van de zeer uiteen-
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lopende raadskommentaren en verweren tegen de daarin aan
gehangen standpunten1). Het is echter een duidelijk signaal 

van een op handen zijnde beleidsombuiging. Een soortgelijk 
signaal komt van de zijde van de grote steden in het Westen, 

die steeds nadrukkelijker om bizondere maatregelen vragen 
om een opeenstapelende problematiek van verval,in zowel 
materiele als maatschappelijke strukturen,te keren. Door 
steden als Rotterdam wordt betoogd dat het aantal werkelozen 

binnen de eigen grenzen van gelijke omvang is als het hele 
Noorden of Zuiden van het land. Deze ontwikkeling werd reeds 
in 1982, dus onder het vorige kabinet, beantwoord met een 
grotere prioriteit bij de (beperkte) woningbouwkontingenten 
voor de vier grote steden en de groeikernen. Dit had direkte 
weerslag op de ontwikkeling binnen ons gewest. 

Wij gingen op deze 'signalen' wat nader in, omdat zij duidelijk 

aanleiding zijn geweest voor een geheel andere toonzetting 

van de nieuwe (konsept) Struktuurschets StedelijkeGebieden 
welke in september 1983 werd gepubliceerd. Wij komen op deze 
schets terug in nog volgende paragrafen. 
Het beeld waarmee wij nu gekonfronteerd worden is dat van 
toenemende konflikterende situaties in het ruimtelijke, 
ekonomieseensociale beleid. Landsdelen en regio's zijn elkaars 
konkurrenten geworden en er is geen sprake van een gelijk
gerichte stroom. Men zit niet meer in dezelfde schuit ..... 
In het Limburgse tekent een soortgelijke situatie zich af 
ten aanzien van de ruimtelijke (c.aJbelangen (inkl. woningbouw) 
van resp. het noorden en het zuiden van de provincie. 
Regionaal-lokaal kan worden gekonstateerd dat het punt bereikt 

kan worden dat de beide gevierde doelstellingen 'bouwen voor 
de eigen mensen l (in de kleinere kernen) en 'konsentratie van 
wonen en werken in de stedelijke kernen ' niet meer parallel 
lopen, zoals de Nota van Aanvulling ook opmerkt. 

1) S.E.R./RARO Rapport inzake het regionaal sociaal-economische 
beleid en het ruimtelijk beleid. (Preadvies J.J. 
van Duijn, J.G.Lambooy en J.H.P.Paelinck) 
Den Haag, december 1983. 
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Ook die strevingen kunnen elkaars konkurrenten gaan worden! 

Hoewel met het voorgaande wellicht een wat apokalypties 
beeld van een 'opstand van allen tegen allen ' wordt opgeroepen, 
moet toch in alle nuchterheid worden gekonstateerd dat nu ook 
weer niet de noodklok behoeft te worden geluid. Met enige 
voorzichtigheid zouden we willen uitspreken dat, waar Noord 
Limburg niet al te heftig betrokken is geweest bij de eksplo
sieve urbanisatie en industrialisatie van de jaren 160 en 170, 

ook de teruggaande beweging redelijk gematigd zou kunnen worden 
opgevangen. 
Uiteraard zal ook ons gebied haar deel moeten hebben aan en 
in de 'verdeling van de schaarste ' , of Ide armoe l zoals het 
wordt genoemd in het artikel dat aan de Nota van Aanvulling 
GSP is toegevoegd. In aansluiting op dat artikel kan ook op 
het grote belang van een goede gewestelijke samenwerking en 
verstandhouding worden gewezen, juist onder deze moeilijke 
omstandigheden. Deze stelling kunnen we nadrukkelijk onder
schrijven. Dat het daarbij gaat om een optreden van het gewest 
in probleemsituaties, dient te worden onderkend. 
Goede gewestelijke samenwerking kan het pad effenen voor een 

goede onderlinge oplossing, ook in het verdelen van de 
schaarste. Pogingen om het voor te stellen alsof die problemen 
nu juist ontstaan door die gewestelijke samenwerking moeten 
afdoende aan de kaak worden gesteld. 

Van een Struktuurschets voor de Verstedelijking (1976) naar 
!,!en_ Struk_tu':l!'-=,~h~.!.s Stede 1 i j ke Geb i eden (1983) 

Wij willen enkele opmerkingen aan dit recente regeringsvoornemen 
wijden omdat hierin n.l. de al gesignaleerde trends en opvat
tingen in de regionale beleidsontwikkeling duidelijk naar 
voren komen. 
Noord Limburg wordt in de nieuwe Struktuurschets zonder enige 
nuance geklassificeerd als "Weinig verstedelijkt gebied met 
geringe (stedel.) druk op het landelijk gebied", Wij menen dat 

repercussies van deze ontwikkeling nauwel.ijks kunnen uitblijven, 
vooral in de toewijzingen in de woningbouw. 
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Werd eerder al de kontigentering verdeeld naar rato van de 

urgenties (grote steden en groeikernen), met een restant 

verdeling over de regio's, thans zal er ook tussen de regio's 
worden gelet op de 'ruimtelijke status'. 
Van rijkszijde wordt opgemerkt dat Alle indikaties van sti
muleringskernen in de regio zijn weggevallen op de kaart 
(in de Struktuurschets voor de Verstedelijking 1976 had 

Venray nog een indikatie op de kaart) en dat deze bevoegdheid 
nu wordt toegedacht aan de provincie. Dit is echter voor 

Noord Limburg nog geen geruststellende gedachte. Het is aan 

te bevelen (op de kortst denkbare termijn) om voor het stede
lijk gebied van Venlo e.o. een stadsgewestelijke status bij 
de rijksoverheid te bepleiten. Op het moment van afsluiting 
van dit advies is het studierapport dat als toelichting 
door de Rijks Planologische Dienst is samengesteld nog (steeds) 
niet verschenen. In dit rapport zal ook de beredenering (en 
puntentelling) worden gegeven welke leidde tot de keuze van 
de in de struktuurschets opgenomen stadsgewesten (c.q. stede
lijke konsentraties). Venlo zal daarin zeker punten tekort 

komen. De vraag is echter of er niet minstens twee overwegingen 

moeten worden meegenomen, die o.i. zullen ontbreken: 
a. iedere regio dient tenminste een erkende stedelijke 

konsentratie te hebben welke het centrum vormt en 
daartoe ook de faciliteiten krijgt. Ook al worden 
niet voldoende punten gescoord in de kompetitie met 
vele zwaar verstedelijkte regio's en stadsgewesten 
dan is er toch dit centrale kriterium dat gehonoreerd 
zou moe ten worden; 

b. Venlo vertegenwoordigt als belangrijkste grens-station 
in het verkeer tussen de nederlandse bedrijvigheid en 

(vooral) het Ruhrgebied een funktionele status, welke 
in bepaalde zin als 'verhoogde stedelijkheid' kan 
worden aangemerkt. 

Wellicht wordt opgemerkt dat deze aanbevelingen niet in dit 
advies over woningverdeling thuishoren. Dat is op zichzelf 
juist gedacht. Wat echter veilig gesteld moet worden is dat 
er nog wat te verdelen blijft! 
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3. SAMENVATTINGVAN DEBEVINDINGEN VAN HET VERHUISONDERZOEK 

De opzet en de resultaten van het verrichte onderzoek ver
huisbewegingen zijn zoals reeds is opgemerkt uitvoerig weer
gegeven in de afzo~derlijke deelrapporten A en B. Wij zullen 
hier echter de belangrijkste konklusies en bevindingen weer
geven, voorzover de uitspraken van belang zijn voor de ver
dere beschouwingen over de beleidsvorming m.b.t. de woning
verdeling in het gewest. 

Het eerste gedeelte van het onderzoek (dl.A) betrof in hoofd
zaak getallenverzamelingen over bevolking, woningvoorraad en 
verhuisbewegingen per gemeente en per woonkern. De samenvat

ten de tabel met deze gegevens uit deel A is hier opnieuw op
genomen, maar in uitgebreide vorm (TABEL BA). 
Naast de gegevens over de omvang van de bevolking en van de 
woningvoorraad in 1971 en 1978, per gemeente en per kern zijn 
nu ook deze gegevens van 1982 (1 jan.) opgenomen.*) Voorts.is 
uit de gegevens over de mutaties (= het bezetten of vrijmaken 
van een zelfstandige wooneenheid) in de peri ode 1974 tim 1980 

afgeleid welke hoeveelheden woningen beschikbaar kwamen voor 
nieuwe vestiging. Dit levert een beeld op van de intensiteit 
van de verhuisbewegingen. De laatstgenoemde bewerkingen zijn 
uitgevoerd door het BureaJ Onderzoek en Statistiek van de 
Gemeente Venlo. 
Wij vermelden enkele konklusies, die in deel A meer uitvoerig 
worden toegelicht: 

In de periode 1971-1981 is er een duidelijke (relatieve) 
achterstand in de groei van het konsentratiegebied Venloj 
Tegelen t.o.v. het gewestelijk gemiddelde. Dit is meteen 
de kern van onze problematiek, die nog eens wordt versterkt 
door het feit dat er zowel nationaal als gewestelijk een 
beleidsstreven tot meer stedelijke konsentratie wordt nage
streefd. 

De klein(st)e kernen vertonen de neiging om achter te blijven 

*) voor1980: zie tabel CB, hiervoor oogenomen 
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ONDERZOE K VE RHU ISBEWEGINGEN GEW EST NOORD-L1 MBURG 

: ~B(l 6f.: Omvang bevolking fr, woning .... oorraad 1974 - 1978 - 1982 pe~ kern 
6esc hHbaar kcner, van bestaande won ;r,Ofn (t!Jrnove r) en n1eu ... ·bovw 197. - 1980 

ke rnen bevolking won ;n~voOr raaCl 
.besch;k~aarhe;d (1974-19BO) 

r, i vO kede 28- 2 1- I indel 19 78 28 -2 1- 1 index 1978 1- 1 'ince .. 1982 bestaa nd e in : r,i euw in t 
1971 1978 (1971 • 100) 1971 19 78 ( 1971 • 100 ) 1982 ('71,100) voorraad voorraad 

bouw vcorraad 
197£ 1978 

Ven 10 11. - - 62. 901 ~ 2 .218 99 16.7 90 20.317 121 22 CO ' 131 
II Venray 16 51 11 . 199 22.770 129 ' .0 '9 6 .393 118 7010 1 i 9 • (ni et in verl'tu;SQr,:jer zcek. ) 
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in de groei. De grotere kernen echter vertonen een sterke 
groei. De mate waarin dat gebeurt hangt af van verschillende 
faktoren zoals: nabijheid werkgelegenheidskonsentraties, 
bereikbaarheid, beschikbaarheid van bouwgrond, voorzieningen
peil en aquisitie. In verschillende van deze faktoren speelt 
het (wervende) beleid een grote role Dit veroorzaakt mede dat 
er geen duidelijk Ipatroonl in de groei van die grotere 
kernen valt aan te wijzen; de gelegenheid schept in dit 
geval de vestiger. 

Uit het beschikbaar komen van bestaande woningen resp. nieuw
bouw zien we iets over de dynamiek van de huisvesting in de 
verschillende gemeenten en kernen. 
Deze Iturnover l blijkt vooral uit de 'bestaande voorraad ' 
van tabel BA, waar het wisselen van bestaande woningen in % 
van het woningbestand wordt aangegeven. Hierbij is het moge
lijk dat woningen die in de periode 174- 178 als 'nieuwbouw ' 
zijn opgevoerd, ook nog een keer voorkomen als 'bestaand ' , 
omdat deze binnen enkele jaren al weer een keer leeg kwamen. 
Dit verschijnsel van het meermalen leegkomen van een woning 
en ook dat van het enkele malen verhuizen van eenzelfde 
huishouden is er oorzaak van dat in onderzoekresultaten hier 
en daar niet geheel sluitende totalen voorkomen. 
Betrekkelijk grote verhuismobiliteit zien we in b.v. (Nw)

Berqen waar bijna 50% van de bestaande woninqen van huishouden 
wisselden. Volgenden in deze reeks zijn Wanssum (43,8%), 
Tegelen (43,1%) en Horst (42,1%). De reeks eindigt rond 
een Iturnover l van rond de 20% (Belfeld, Kessel-Eik, Lottum) 
met als uitschieter Beesel (13,6%). 

Dit voorzover het signalement van bevolking, woningen en 
verhuismobiliteit. 

Ons onderzoek heeft ook inzicht gegeven in de achtergrohden 
van dat verhuisgedrag. Dit is gebeurd d.m.v. enquetes,waaruit 
informatie werd verkregen over de samenstelling van de 
huishoudens, de verhuismotieven, de mate van tevredenheid 
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met de woning en de nog levende wensen dan wel voornemens. 
Hierover is uitvoerig verslag gedaan in deel B. 

Het algemene beeld dat daaruit te voorschijn komt is,kort 
samengevat: 

A. Uit de kleinste kernen zijn enerzijds de huishoudens 
vooral verhuisd vanwege gezinsuitbreiding, m.n. bij de 
geboorte van een tweede kind. Men verlaat dan vaker een 
'bestaande ' woning dan een als 'nieuwbouw ' betrokken 
woning. Vanuit de kleine kernen vertrekken vaker jonge 
mannen en startende huishoudens; 

B. Het moment van huwelijk of samen gaan wonen heeft een 
zwaar aksent als verhuismotief; dit komt in de kleinere 
kernen het sterkst tot uitdrukking. 

c. Met betrekking tot het vertrek vanuit een (voorgaande) 
woonplaats wordt in Venlo en Venray vooral het argument 
van de beschikbaarheid van een woning genoemd. Dit betreft 
dan vooral de beschikbaarheid van huurwoningen. In de 
kleinere kernen treedt de woonplek van een der partners 
als leidend motief naar voren. 
Vertrek uit Venlo/Venray betreft relatief vaker huishoudens 
die gehuisvest waren in huurwoningen in meergezins- en 
hoogbouw. Uit de kleinere kernen verhuizen relatief vaker 
huishoudens met kinderen. 

D. Huishoudens komen naar hun huidige woning vanuit een over 
het algemeen nagenoeg gelijksoortige woning. 
De nadruk ligt daarbij op premie-koopwoningen. 
Huishoudens die vanuit een andere woning komen reageren 
vaker positief over hun laatste verhuizing, dan startende 
huishoudens. 

E. De arbeidssituatie van man en vrouw, voorheen en thans, 
zijn door de laatste verhuizing niet of nauwelijks be
invloed c.q. veranderd. 
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F. De beroepssituatie van de huishoudens wijkt over de onder

scheiden zones onderling niet veel af. Uiteraard blijkt, 
dat de meeste in Venlo/Venray woonachtige beroepsuitoefe
naars hun arbeidsplaats in de eigen woonplaats hebben. 

G. De huishoudens zijn over het algemeen naar hun huidige 
type woonplaats verhuisd op basis van enigszins verschil

lende achtergronden: 
o niets geschikt kunnen vinden was soms aanleiding om 

buiten het gewest te gaan wonen; dit betreft vooral 
huishoudens met veel thuis wonende kinderen; 

o voor Venlo/Venray zijn familieomstandigheden en over
wegingen omtrent woning en woonomgeving van belang ge
weest; ook hier gaat het vooral om grotere gezinnen die 
nu vooral in huurwoningen in etagebouw gehuisvest zijn. 

H. De wens of noodzaak tot opnieuw verhuizen wordt in veel 

gevallen bepaald door hetwillen vertrekken naar gewone, 

vrijstaande koopwoningen. Zeer nadrukkelijk wordt door 

huishoudens in het gebied Venlo/Venray vaker de wens 
om te verhuizen geuit. Huishoudens in de grotere kernen 
noemen als motief relatief vaker 'familie en kennissen'; 
de overige huishoudens noemen 'gezelligheid ' en I voor-
zieningennivo' relatief vaker. Er is een sterke wens om 
in of nabij dezelfde zone te blijven wonen. Ook de woning 
van eenzelfde type en eenzelfde financieringswijze staat 
als wens voorop, zij het dan dat het algemene streven is 
naar situaties met minder woningen onder een kap. 

I. Relatief jonge huishoudens hebben vaker een negatieve kijk 
op de voorgaande verhuizing. Vooral zij die in gehuurde, 
meergezins- en hoogbouwwoningen zijn gehuisvest be staat 
een uitdrukkelijke verhuiswens. 

Wellicht zal worden opgemerkt dat zo'n enquete nu toch 
niet leidt tot volkomen onverwachte of onbekende informatie. 
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Oat is ook niet te verwachten en trouwens ook niet de 
bedoeling van dit onderzoek. Het gaat erom bepaalde beleids
visies, die grotendeels op de motieven en voorkeuren van de 
bevolking zullen dienen aan te sluiten, zowel kwantitatief 

(aantallen) als kwalitatief (gevoelens) te funderen. Oaartoe 
is de koppeling van de aantallen mutaties (de turnover) en 
de per gebied gegroepeerde motievenverzameling van groot 
belang. Oit alles dient dan te worden afgestemd op het 
nationale en het provinciale beleid, uitmondend in bepaalde 
verdelingsstrategieen. 
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4. ELEMENTEN VAN HET WONINGVERDELINGSBELEID 

Zoals reeds in de inleiding werd gesteld, zal dit advies 
zich vooral richten op het aandragen van overwegingen die 
ten grondslag kunnen liggen aan een woningverdelingsbe
leid,zowel ter uitwerking van de door de Provincie Limburg 

in het streekplan gestelde eisen als ter onderbouwing van 
het door het Gewest op te stellen Regionale Kernenplan. De 
aanzet daartoe geeft dit hoofdstuk. In het volgende hoofd
stuk zullen dan de uitgezette lijnen doorvertaald worden 
naar vestigingsnormen; daarbij worden dan ook de gevolgen 
van het gebruik van bepaalde normen nagegaan. 

Ruimtelijke uitgangspunten 

In het Streekplan wordt een beleid ontwikkeld waarin wordt 
gestreefd naar een konsentratie van het wonen (c.q. be

bouwen); de mate van konsentratie wordt geregeld aan de 
hand van een kernenhierarchie. 
Het voldoen aan de primaire woningbehoefte in iedere kern 
wordt als uitgangspunt genomen. Het Streekplan voorziet in 
een indeling van de kernen naar kategorie. (Klassen 1 tim 6). 
V~~r de kleinere kernenklassen 4, 5 en 6 mag in beginsel 
slechts worden gebouwd ter voorziening in de eigen behoefte. 
In afwachting van de uitwerking en detaillering in geweste
lijke verdeelmodellen wordt een (grover) provinciaal verdeel
model voor de woningbouw gehanteerd; de kernenhierarchie van 
de streekplankaart is daarbij leidraad. 
Uit het voorgaande moge blijken dat het in de gehele opstelling 
van het Streekplan in hoofdzaak gaat om de beperking van 
woningbouw in de kernenklassen 4, 5 en 6. De verdichting in 
de klassen 1, 2 en 3 wordt geacht daardoor zich min of meer 
vanzelf te realiseren. Over de struktuur van het provinciaal 
verdeelmodel komen we in de volgende paragraaf te spreken. 

Het Gewestelijk Struktuurplan (GSP) sluit,zoals we reeds in 
hfdst. 1 zagen, in hoofdzaken op het Streekplan aan. 
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Toch ZlJn er enkele belangrijke (nuance-)verschillen. 

Het beleid met betrekking tot de bevolkingsverdeling wordt 

in het GSP kernachtig uitgedrukt als: 

- bouwen voor eigen mensen; 
- koncentratie van wonen en werken in de stedelijke kernen. 

Ook in het GSP, dat we mede als de aanzet voor de in het 
Streekplan bedoelde uitwerking moeten zien, is er sprake van 
een gelijksoortige indeling in kernklassen. Dit is ook de 
indeling die wij in ons onderzoek verhuisbewegingen hebben 
gehanteerd. Er is echter een verschil met de provinciale 
indeling in dier voege dat het gewest (aanzienlijk) meer 
kernen de klassifikatie 4 heeft toegekend dan in het 
streekplan. Dit houdt verband met het nog te noemen geweste
lijke model voor de uitwerking van het 'overhevelings
percentage' ten gunste van de stedelijke konsentratie. 

Overhevelingsbeleid 

Het Provinciaal Beleid (Streekplan) stelt zich op het stand

punt dat ten aanzien van de meer stedelijke kernen (klasse 
1,2 en 3) direktieven in het Streekplan dienen te worden 
opgenomen. 
V~~r de kerntypen 4, 5 en 6 worden globale getallen gehan
teerd die in de gewestelijke samenwerking verder uitgewerkt 
dienen te worden. 
Als algemene regel is, als interimbeleid, gesteld dat voors
hand uitgegaan moet worden van een overheveling van 15% van 
de "berekende evenredige groei van de woningvoorraad van de 
kernen van niveau 4, 5 en 6 naar de kernen van niveau 1 en 2 •• " 
(pag. 111.13 Streekplan). De evenredigheid wordt daarbij be
paald door de woningvoorraad per kern. 
Deze interim-doelstelling geldt voor het Gewest als geheel, 
d.w.z. over het totaal van de kernen van het nivo 4, 5 en 6. 
Het is deze regel welke de aanduiding 'inleveringspercentage' 
heeft gekregen. In wezen is het echter een afbuigingspercen-
tage, ten opzichte van trends uit het recente verleden. De 
gewestelijke doelstelling 'bouwen voor eigen mensen' wordt 
hiermee (nog) niet ondergraven. 
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Vanuit provinciaal standpunt gezien zijn de redenen tot vast
stelling van dit overhevelingspercentage zeer wel begrijpe

lijk. Immers, globale orientatievanuit de P.P.D., wees uit 
dat het zgn;spontane vertrek uit kernen door 'eigen mensen l 

(=autochtonen) in vele gevallen opliep tot 25%. Ergo, 
bij een afremming van 15%, zo redeneert men, wordt er in het 
geheel genomen geen enkel 'eigen mens l dat in de eigen kern 
wil blijven wonen (ook niet bij het starten van een eigen 
huishouden) getroffen. Theoreties zal er zelfs nog een 
ruimte van ca. 10% blijven voor nieuwe instroom van buiten. 
Deze redenering gaat op voorzover er ook sprake is van nieuw
bouw die aanvaardbaar is voor die eigen mensen (betaalbaar
heid, woningtype e.d.).Dit is in eerste instantie een zaak 
van het gemeentelijke beleid, maar voor het gewestelijke 
beleid toch van grote importantie. 

In het GSP zijn twee rekenmodellen ontwikkeld; deze ZlJn in 
hfdst. 1 al genoemd. Wij beperken ons in het volgende in 
hoofdzaak tot model I, omdat dit het meest de ontwikkeling 
van de landelijke kernen betreft en uitwerkt. 
V~~r ens is van groot belang de uitwerking welke dit model I 
(GSP toel. p. 24 tim 27 + Nota v. Aanv. met 'naderestandpunts
bepa 1 i ng I ) geeft aan hen provi nc i ale overheve 1 i ngspercentage van 15%. 
Gesteld wordt: 

• kernen van nivo 5 en 6 hevelen 25% van hun toekomstige 
woningbouw over naar de kerntypen 1 en 2 (d.i. Venlo 
en Venray); 

• kernen van nivo 4 hevelen 10% van hun toekomstige 
woningbouw over naar nivo 1 en 2; 

• kernen van nivo 3 (Tegelen, Horst, Helden-Panningen) 
vangen hun eigen groei zelf op. 

Onder de begrippen 'toekomstige woningbouw' en 'eigen groei I 

wordt verstaan de zgn. autbnome bntwikkeling, d.w.z. de op 
grond van de huidige bevolkings(samenstelling) berekende 
toename van de behoefte, zonder rekening te houden met spon
taan vertrek. Het spontane vertrek wordt verwacht te zullen 
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vallen binnen de vermelde overhevelingspercentages. 
In het GSP is nu per gemeente en per kern afzonderlijk een 

dergelijke berekening opgesteld van die autonome toeneming 
van bevolking en woningbehoefte. 
Hierbij is aangesloten op het ontwikkelingsbeeld van de 
voorafgaande periode. In de Nota van Aanvullingen hebben 
hierop enkele (verbale) bijstellingen plaatsgevonden. 
Ook al worden deze berekende cijfers als uitgangspunt genomen 
voor het bepalen van het afbuigingspercentage ('inleveren ' ), 
dan nog betekent dit dat de werkwijze van afzonderlijke prog
noses per gemeente/kern voor de stedelijke kernen leidt tot 
een lagere uitkomst dan in het streekplan bedoeld is. 
In het GSP wordt dan ook gesteld dat er in dit model sprake 
is van een 'beperkte konsentratie ' • 
De benaderingswijze zal aan de hand van de werkelijke ont
wikkelingen nauwkeurig en tijdig geverifieerd moe ten worden. 
Het is bijna ondoenlijk om gedetailleerde verwachtingen hier
over op te stellen. 
Voorop staat echter dat het voor de provinciale instanties 

vooral gaat over het voldoen aan het principe van de ruimte
lijke konsentratie. Het 15% kriterium is hierbij een betrekke
lijk arbitrair richtgetal. Zowel als de provincie dit getal 
blijft hanteren, als wanneer het gewestelijke gedifferentieer
de verdelingsmodel wordt aanvaard, zal het toch gaan om de 
uiteindelijke effektiviteit ten opzichte van het nagestreefde 
beleid. In hfdst. 4 komen we nog op die overall-effectiviteit 
terug. 

Wij menen nog een aantekening te moeten maken bij het hanteren 
van het begrip "autonoom" in de gemaakte berekeningen. Ver
wacht mag n.l. worden dat de kernen die zich in de afgelopen 
periode nogal suburbaan hebben ontwikkeld over enige tijd 
gekonfronteerd kunnen worden met een sterke toeneming van 
'eigen mensen l die (terecht) een beroep doen op mogelijkheden 
tot woningbouw. Het lijkt niet uitgesloten dat dit 'boom'
effekt in enkele gevallen een wat stringentere opstelling, 
i.c. een bijstelling van kriteria, nodig zal maken. Anders 
zou er sprake kunnen zijn von een uitgestelde bonus op een 
eerder beleid dat inmiddels enige korrektie nodig maakte! 
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Het lijkt aan te bevelen om de verschillende prognosebereke
ningen die tot de 'voorlopige kwantificering' in het GSP 
leidden nog eens op de hier geschetste ontwikkelingsmogelijk
heden na te gaan. Dezelfde aanbeveling geldt ten aanzien 
van een benadering I'laarbij vanuit een total e bevol kingsont
wikkeling van het gewest als geheel (aansluitend aan de 

ramingen in het Streekplan),een verdelende berekening wordt 
opgesteld van de bevolking en de woningbouw over verschillende 
gemeenten en kernen. 

Ook hier is het van belang om erop te wijzen dat deze "totali
teitsbenadering", tesamen met de hantering van het 'principe', 
de uitgangspunten zijn voor de provinciale toetsing. Als het 
gewest door lokale programmering, bijstelling en overheve-
ling (naar plaats en tijdstip) nuances in het verloop aan
brengt dan is dit zeker mogelijk. Ook op dit punt is het van 
het grootste belang dat een bundeling van de gemeentelijke 
aktiviteiten de grootste waarborg biedt om werkelijk 'auto
noom' te kunnen werken ten opzichte van de grotere verbanden. 

Tijdelijke overheveling, optimalisering van uitvoeringsprogram
rna's, realisering van verkregen bouwkontingenten zijn de ele
menten die een fleksibel en een op de aktualiteit reagerend 
beleid moeten ondersteunen. 

Vestigingsvoorkeuren en -tendenzen 

Wij gaan thans weer even terug naar diegenen waar het uit
eindelijk om gaat: de mensen die graag prettig willen wonen, 
vaak in een omgeving die kontakt en gezelligheid biedt. 
In de diskussie over het vestigen in of vertrekken uit de 
kleinere landelijke kernen wordt vaak het argument gehoord, 
dat deze kernen de beste aansluiting geven op de algemene 
woonwensen. Het vertrek van autochtonen wordt niet zelden 
aangeduid als gedwongen, omdat de eigen kern geen goede woon

mogelijkheden zou bieden. 
De resultaten van het verhuisonderzoek, waarvan het enquete
gedeelte in deelrapportB is opgenomen*) , bevestigen deze ziens
wijze niet. Ook in het Streekplan wordt hier en daar deze 
stellingname gerelativeerd. 
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Uit het verhuisonderzoek blijkt dat de wensen ten aanzien 
van de huisvesting primair gericht zijn op het woningtype 
en de daar meestal rechtstreeks mee samenhangende woonomgeving. 
Het beeld komt naar voren van een vrij mobiele bevolking, 
die'op fleksibele wijze poogt de levende wensen te kombineren 
met de (vooral financiele) mogelijkheden. De koopwoning 
speelt in de hele verhuismotivatie een belangrijke rol. 
Het 'eigen huis' blijkt ook als tevredenheidsfaktor van groot 
belang te zijn. De plaats van vestiging is duidelijk sekundair. 
~angezien slechts 8,5% negatief stond tegenover de verhuizing 
vanuit de vorige woonplaats naar de huidige, bevestigt dit 
onderzoek niet de veelgehoorde stelling van het 'gedwongen' 
karakter van de verhuizing van autochtonen. UiterBardis het 
wel denkbaar dat er een (flinke) kategorie is, die welisw~ar 
niet 'vrijwillig' is vertrokken, maar waarbij het 'bij nader 
inzien wel me~ valt'. In hoeverre dit in de beleidsvorming 
anticiperend kan worden 'meegenomen' is een zaak van afweging 
en overweging. 
In elk geval konstateren we een zekere verhuislust vanuit 
kleinere kernen bij huishoudens met kinderen, vooral rond ge
boorte van het tweede kind. Men vertrekt dan vaak uit een 
bestaande woning. De redenen hiertoe zijn de wens tot een 
grotere (huur-)woning. Echter ook de beschikbaarheid van 
voorzieningen en de (komende) schoolperiode van de kinderen 
speelt een grote rol. 

Het argument van de verzorging 

In de diskussie rond de gewenste ontwikkeling van kernen 
heeft vooral in de 60er jaren een belangrijke rol gespeeld 
de doelstelling om een bepaald (minimaal) verzorgingsnivo 
te handhaven. Hoezeer ook verdedigbaar, we moeten konstateren 
dat de ontwikkelingen op het gebied van de verzorging: scholen, 

*) zie ook de samenvatting van de onderzoekresultaten in hfdst.3 
van dit rapport. 
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winkels, gezondheidszorg, bibliotheek e.d. versneld zijn 
gegaan in de richting van grotere eenheden, sterke konsen
tratie. Ook in het Streekplan wordt opgernerkt dat de afstand 
tussen doelstelling en realisering sterk vergroot is. Dit 

heeft te maken met zowel ontwikkelingen in de lonen als met 
automatisering en de toenemende vraag naar breed aanbod en 
verscheidenheid. De slag lijkt hiermee verloren voor de 
kleine kernen. En het is mede daardoor dat in het GSP voor
zichtig wordt gekonstateerd dat de suburbane druk op 
kleine kernen wel eens (spontaan) kon afnernen. 
Of dit voor de blijvende bewoners van de kleine kernen tot 
een verdere achterstelling leidt behoeft echter niet zonder 
meer te worden gekonkludeerd. 
Het blijkt n.l. dat de recente ontwikkelingen van de informa
tietechniek (telekommunikatie; computergebruik) tot verassen
de mogel ijkheden leiden juist ook voor de bewoners van kleine 
kernen in landelijke gebieden. Kenmerk van deze infotechniek 
is n.l. dat zij, via weliswaar grootschalige netwerken, 

nieuwe mogelijkheden biedt voor kleinschalige ontwikkelingen 
i.c. gericht op de wensen en behoeften van de individuele 
burger of het huishouden. Recentelijk heeft de Commissaris 
der Koningin in Drente, dr.ir.A.P.Oele een lans gebroken 
voor deze ontwikkeling onder het motto: Ide computer kan 
de kwijnende dorpen redden'. (Toespraak voor de Landelijke 
Vereniging van Kleine Kernen). De nadruk valt in de media 
nogal eens op het nieuwtje dat nu veel mensen Igewoon thuis ' 
kunnen blijven werken aan de computerterminal. Het kost de 
baas geen kantoorruimte. Amerikaanse ervaringen leren echter 
dat het wel de huisvrede kost. In ons geval gaat het veelmeer 
om de snelle uitwisseling van informatie (b.v. ten behoeve 
van de landbouw of andere bedrijfstakken) en het kunnen doen 
van bestellingen op de Igrote markt'. Deze ontwikkeling geeft 
ook weer kansen aan de wederopleving van kleine lokale be
drijvigheid in handel, dienstverlening en produktie. Vele 
verbindt hieraan echter wel de opmerking dat planologiese 
belemmeringen hiertoe opgeruimd zullen moeten worden,o.m. 
in streekplannen. 
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Met deze korte opmerkingen is uiteraard niet beoogd een 
aktuele ontwikkeling uit te werken. Dat zou ook niet binnen 
het bestek van dit werk vallen. Het ging erom te attenderen 
op een (mogelijke) ontwikkeling die veel kan betekenen voor 
de levensvatbaarheid van de kleine kernen~ ook als hun om
yang beperkt is. Tevens werd beoogd om aan te geven dat de 
argumenten voor de instandhouding van bepaalde minimale 
voorzieningennivo's inmiddels weinig waarde meer hebben. 

Kriteria en afwegingsfakteren veer vestiging 

Zoals reeds eerder is opgemerkt vormde de zorg om een goed 
vestigingsbeleid ten aanzien van vooral de landelijke woon
kernen het belangrijkste motief voor het opzetten van het 
verhuisbewegingenonderzoek en van dit beleidsadvies. 
Wanneer is er sprake van 'goed ' ? We kunnen als uitgangspunt 
nemen dat bedoeld wordt, dat een vestigingsbeleid 'goed ' is, 
als het uiteindelijke resultaat in overeenstemming is met de 
ruimtelijke beleidslijnen in achtereenvolgens het Streekplan 
en het Gewestelijk Struktuurplan. Wij onderstrepen dat het 
uiteindelijk gaat om een ruimtelijk beleid, dat moet leiden 
tot konsentratie van/in de meest stedelijke kernen (nivo 1 
en 2) en een (sterke) beperking van de nieuwbouw in de lande
lijke kernen. We zullen echter deze ruimtelijke strevingen 
mede moe ten afwegen tegen andere beleidsdoelstellingen zoals 
de redelijke vrijheid van de burger, het bieden van een 
goede woonomgeving e.d. De uitwerking van dit ruimtelijk 
beleid is vertaald in het GSP als 'alleen bouwen voor eigen 
mensen l in de specifiek landelijke kernen (nivo 4, 5 en 6). 
In wezen is hiermee een bovengrens (een "hoogstens") aange
geven; wellicht zou hier en daar een bevriezen of zelfs een 
terugdringen van de kerngrootte de voorkeur kunnen hebben 
vanuit strikt ruimtelijke doelstellingen. 
De 'kern'-vraag (in dubbele betekenis) is nu: wie zijn 
die eigen mensen? 
Wij willen wat uitvoeriger bij deze vraag stilstaan, omdat 
niet zelden blijkt dat rond dit onderwerp krampachtige op-
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ste11ingen ontstaan, met rege1s en puntente11ingen waaraan 
een te absolute waarde wordt toegekend. Dit kan een eniger
mate soepe1 ver100p van een vestigingsbe1eid nogal in de 
weg staan. 
Hoe idea1isties het ook moge k1inken, uiteinde1ijk za1 het 
er toch om gaan in hoeverre onder1ing begrip en goede wi1 
voorhanden zijn om de be1eidsdoe1ste11ingen te rea1iseren. 
Dit ge1dt zowe1 aan de kant van de bevo1king a1s bij de over
heid in de verschi11ende bestuur1agen. Een open schets van de 
prob1ematiek kan aan het nodige inzicht bijdragen en kan ons 
behoeden voor een b1inde v1ucht in 'kriteria ' en rekenrege1s. 
Juist de tel kens veranderde omstandigheden eisen dat de 
vinger steeds aan de pols wordt gehouden. Voork6men moet 
worden dat er heftige meningsverschi11en ontstaan over vo1-
komen fiktieve situaties; b.v. a1s de beperking in de nieuw
bouw zodanig is dat er eigen1ijk a1 he1emaa1 niets te I remmen I 

va1t, omdat men a1 nagenoeg sti1staat. 

Inhet vo1gende zu11en wij konsekwent de term vestingsgerechtig

den hanteren voor mensen/huishoudens die, vol gens welke 
maatstaven dan ook, de toestemming krijgen om in een bepaa1de 
kern te (gaan) wonen. We zien dus af van de a1tijd wat ge1a
den term 'eigen mensen l en ook van de in dit verband vaak 
verkeerd gebruikte term autochtonen (dat zijn n.1. de oor
spronkelijke ('oer'-}bewoners). Weliswaar wordt er in veel 
gevallen gesproken over 'bouwen'voor eigen mensen, maar uit 
de kontekst b1ijkt dat hieronder ook wordt verstaan het re
gelen van de vestiging van eigen mensen (voorzover daarbij 
de overheid een vinger in de pap heeft). In de komende tijd 
za1 op dit beheersaspekt ten opzichte van de bestaande woning
voorraad de nadruk liggen. 

Lopende rege1ingen; kriteria 

Binnen het Gewest Noord Limburg wordt, tegen de achtergrond 
van de in het recente verleden opgetreden over-vestiging 
in kleine landelijke kernen, als interimmaatrege1 gewerkt 
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met normen, die grotendeels ontleend ZlJn aan een in de 

gemeente Venray gehanteerd model (N.B.: voor alleen de 

landelijke kernen van deze gemeente!). 
De vestigingsgerechtigden worden daarbij als volgt vastge
steld (lett. tekst iets ingekort): 
• person en die thans in de desbetreffende kern wonen en die: 

a. geboortig zijn uit de desbetreffende plaats; 
b. niet geboortig zijn aldaar, maar wel opgenomen in het 

maatschappelijk en/of ekonomies gebeuren ter plaatse; 
c. niet-geboortig en niet opgenomen in het maatschappelijk/ 

ekonomies gebeuren maar er wel geruime tijd gewoond 
hebben. (b.v. 10 jaar of langer) • 

• Personen die thans elders wonen, maar die: 
e. terugkeren naar de geboorteplaats, na een beperkte tijd 

(b.v. max. 10 jaar) elders gewoond te hebben; 
f. in de desbetreffende plaats een funktie krijgen in het 

maatschappelijk en/of ekonomies gebeuren, voorzover 
het wonen ter plaatse als gevolg van die funktie nodig 
is (beoord. door B&W). 

Voorts wordt de ekonomiese binding nog als volgt vastgelegd: 
- volledige dagtaak in de kern; 
- indien in een gezin zowel man als vrouw werkzaam zijn 

in dezelfde kern, is het gezin ekonomies gebonden; 
- wanneer van een gezin de man en de vrouw beiden werken 

doch niet in dezelfde kern, is het gezin ekonomies ge
bonden in de kern waar de hoofdkostwinner(ster) werkzaam 
is. 

(deze tekst is ontleend aan de Nota van Aanvullingen GSP, p.5). 

Wij zullen in een volgende paragraaf enige kritiese kant
tekeningen bij sommige van deze kriteria plaatsen, met name 
waar het de hanteerbaarheid in de toekomst betreft. 
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Wij schenken echter eerst nog aandacht aan de invoering van 
de vestigingskriteria in een ander beleidsinstrument: het 
bestemmingsplan. 

In het Streekplan wordt voor de uitwerking van het vestigings
beleid (i.c. het provinciaal- en gewestelijk verdeelmodel) 
mede verwezen naar het opnemen van een vestiginggerechtigd 
(en dus bouwgerechtigd) zijn in hetbestemmin9~plan (p.IV.9). 
De hantering van kriteria zal dan vooral gekoppeld worden 
aan het gronduitgiftebeleid. 
In enkele gevallen yond deze uitwerking reeds plaats in 
nieuwe bestemmingsplannen. We nemen hier als voorbeeld het 
b.p. "Boekend", Gemeente Venlo. Aanvankelijk was in de 
ontwerp-planvoorschriften zelve een artikel opgenomen dat 
bepaalt, dat de uitwerking van het plan uitsluitend mocht 
geschieden t.b.v. de bouw van woningen voor de huisvesting 
van de tot de autochtone bevolking te rekenen personen. De 
PPC stelde zich echter op het standpunt dat het "autochtoni
teitsbeginsel" (of "dorpsbindingskriterium") niet in de ge
bruiksvoorschriften mocht worden opgenomen (o.m. kroonjuris
prudentie KB 5-6- 1 78 nr. 11, gem. Vinkeveen). Tans bevat 
de toelichting van b.p.IBoekend l een paragraaf: Regeling 
Autochtoniteit, met in de aanbiedingsbrief van het College 
van B&W aan de gemeenteraad een toezegging dat er m.b.v. 
deze regeling zal worden getoetst. 
De bedoelde toelatingseisen zijn in het b.p. Boekend: 
"Onder autochtone bevolking worden geacht begrepen te zijn, 
die personen, die: 
a. geboortig zijn uit de Boekend en thans in het gebied 

Boekend wonen; 
b. geboortig zijn uit de Boekend en terugkeren naar de ge

boorteplaats, na gedurende maximaal 10 jaar elders gewoond 
te hebben; 

c. niet geboortig zijn uit de Boekend, maar daar wel zijn 
opgenomen in het maatschappelijk en/of ekonomisch gebeuren, 
doordat ze aldaar een funktie verkrijgen, die het wonen 
ter plaatse noodzakelijk casu quo wenselijk maakt (dit 
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ter beoordeling van b. en w.); 
d. niet geboortig zijn uit de Boekend en niet zijn opgenomen 

in het maatschappelijk en/of ekonomisch gebeuren, maar 
daar wel tenminste 5 jaar wonen". 

Het ligt niet op onze weg om aan de orde te stellen of het 
in de geest van een bestemmingsplan is om zulke vestigings
regels (evt. in de toelichting) te bevatten. Vast staat 
echter dat hiermee een bredere greep op de vestiging, in 
nieuwbbuw, mogelijk lijkt dan in de gevallen waar het 
slechts de verhuur van (woningwet-)woningen betreft. 
Ook hier geldt echter dat er mazen open blijven, omdat een 
vestigingsgerechtigde de nieuwe woning zeer snel kan door
verkopen. Ook de juist in kleine kernen veel voorkomende 
zelfbouw op eigen grond valt niet geheel onder deze regeling 
te vangen. 

Overwegingen bij de kriteria voor vestigingsgerechtigden 

Wij onderwerpen de beide (overeenstemmende) reeksen van 
kriteria die tans tot het beleidsinstrumentarium behoren 
aan een kritiese beschouwing. Niet om 'kritiek ' te leveren, 
maar om na te gaan welke overwegingenin het kader van de 
resultaten van het verhuisonderzoek nader aandacht vragen. 
(I.v.m. enkele uit te voeren berekeningen over het effekt 
van beleidsmaatregelen). 

1. Stuurbaarheid vestiging 

We moe ten vaststellen dat de uitwerking van een vestigings
beleid slechts die onderdelen van het woningenbestand betreft 
waarop de overheid (enige) greep heeft. Er kan onder de 
huidige omstandigheden geen sprake zijn van een alomvattend 
distributiestelsel. Stimulering en groei van vestiging kan 
meestal over het gehele terrein van de woningbouw, dus 
inkl. de vrije sektor, plaatsvinden; afremming van vestiging 
daarentegen "treft" over het algemeen de kategorieen van de 
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bevolking die voor hun huisvesting min of meer afhankelijk 
zijn van het overheidsbeleid. 
Daarenboven valt de gehele kategorie van bestaande eigen 
woningen buiten het vestigingsbeleid. Waar de bestaande 
voorraad juist in de komende periode (decennia?) de belang
rijkste ruimtelijke kategorie zal zijn, zoals ook in de 
Struktuurschets voor de Verstedelijking 1983 wordt betoogd, 
dient men de verwachtingen ten aanzien van de stuurbaarheid 
van de vestiging niet al te hoog in te schatten. 

Samenvattend uit het voorgaande kunnen we zeggen dat de 
volgende sektoren van de woningmarkt onder een (restriktief) 
beleid kunnen vallen: 

• nieuwbouw - - woningwetwoning; 
- anderszins gepremieerd; 
- Vrije bouw via gronduitgifte; 
- bestemmingsplan (toetsing) • 

• bestaande bouw (voorraad) - woningwet (woningbouw-
verenigingen); 

- renovatie (subsidieregelingen). 

Aan de hand van de enquete in het kader van het Onderzoek 
Verhuisbewegingen kon worden nagegaan welk deel van degenen 
die aan de enquete hebben meegewerkt in de kategorie 'Stuur
baren' vielen. 
Zoals bekend betreft dit een enquetebestand van 2206 huis
houdens die in de periode 1974-1980 van/naar landelijke ker
nen in het gewest verhuisden. V~~r 278 huishoudens golden 
kenmerken die hier niet van toepassing zijn; 178 huishoudens 
hiervan woonden b.v. buiten het gewest (in de 'schil') en in 
een aantal gevallen viel het vestigingsgerechtigd zijn niet 
eenduidig vast te stellen. V~~r de overige 1928 huishoudens 
geldt nu dat er: 

576 'stuurbaar' zouden zijn (geweest), als we als ingang 
het kenmerk 'nieuwbbuw' nemen (dus via woningwet, 
premie of gronduitgifte - gesteld dat dit laatste 
al geregeld was geweest in b.v. het best. plan). 
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639 'stuurbaar ' zouden zlJn (geweest) a1s we a1s ingang 
het kenmerk 'financieringswijze ' nemen (dus via 
woningwetverhuur -nieuw en bestaand- en premiebouw). 

Op grond van deze gegevens moe ten wij konk1uderen, dat 
binnen de geenqueteerde groep ruim 30% van de verhuismutaties 
onderwerp van een vestigingsbe1eid in restriktieve zin had 
kunnen zijn. Dit percentage ziet er niet zo bevredigend uit. 
Er zijn echter aanwijzingen dat dit. vanuit sturingsoogpunt 
bezien. wat gunstiger kan uitpakken. 
Het is n.1. niet ontdenkbaar dat de kategorie 'stuurbaren ' 
wat ondervertegenwoordigd was in de enquete. 
Deze konk1usie wordt versterkt door gegevens uit de gemeente 
Venray, a1waar een nauwkeurige registratie bestaat over het 
stuurbare aandee1 van de woningvoorziening over de peri ode 
1976-1983. 
In de vo1gende tabe1 is dit aangegeven: 

Tabel Overzicht woningen in de Venrayse kerkdorpen, waarbij sturend kon worden 
opgetreden t.a.v. de toede1ing aan autochtonen 

vrijgekomen best.wonn 
jaar nieuwbouw totaal w.v. won.bouwver. % 'stuurbaar ' 

19761) 40 52 10 54 
19771 ) 64 60 8 58 
1,9781) 34 55 5 44 
19791) 42 52 6 51 
1980 65 76 l3 55 
1981 167 106 13 66 
1982 32 81 9 36 
1983 89 82 l3 60 

1) Exc1. Oostrum en Leunen 

Bron: Afd.Onderzoek, Statistiek en Werkgelegenheid gem. Venray dd. oktober 1984 
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We zien in dit overzicht een gemiddelde stuurbaarheid van 
rond de 52 a 55%. Wij menen dit beeld als gunstig te kunnen 
aanmerken en we zouden dit dan ook als het maksimaal haal
bare willen zien. 
Wij kunnen verwachten dat de verhuismobiliteit in de komende 
periode zal afnemen. Voorts zullen zich meer mutaties binnen 
de bestaande voorraad gaan afspelen. 
Daar het aandeel 'nieuwbouw ' zo groot is in de stuurbaarheid 
(zie tabel) moeten we konkluderen dat een stuurbaarheidsper
centage tussen de 40 a 50% reeel kan worden geacht. 

2. Eenduidigheid van de kriteria 

De in het voorgaande opgesomde kriteria van zowel het zgn. 
Venrayse model als de bijna gelijkluidende formulering in 
de toelichting van een bestemmingsplan gaan (nog) sterk 
uit van gevestigde patronen. Dit betreft zowel de sociale 
relaties (huishoudens e.d.) als de wijze van uitoefening 
van ekonomiese aktiviteiten. Wij hebben in de aanvang van 
dit advies reeds opgemerkt dat veel hiervan ter diskussie 
staat en dat in toenemende mate 'afwijkende ' referentie
kaders (zullen ontstaan). Inmiddels levert dit in de voort
gang van het planologies onderzoek en zelfs ook voor in
stellingen als het Centraal Bureau voor de Statistiek grote 
problemen op. Onbekende kategorieen doen hun intrede, niet 
of moeilijk definieerbare situaties beginnen 'normaal' 
te worden en delen van de samenlevingsaktiviteiten onttrek
ken zich (bewust of onbewust) aan de kwantificeerbare kaders 
(zoals statistieken). 
Wij volstaan met enkele opmerkingen, welke rechtstreeks ver
bonden zijn met de huidige in het gewest gehanteerde kriteria. 
a. Ekonomiese gebondenheid: 
- aanvaard moet worden dat een niet onaanzienlijk deel van 

de jongere en oudere bevolking hun inkomen niet ontleent 
aan ekonomiese aktiviteit. 
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Soms wordt gesteld dat 'werkzaam -kunnen- zijn' een luxe 

wordt. Het begrip 'volledige dagtaak' zal uitgebouwd 

moeten worden tot: 

• het verdienen van een bepaald percentage (b.v. 75%) 

op het totaal van het door de partners in een huishouden 
ingebrachte inkomen, moet binnen de kern verdiend worden; 

• uitkeringen, pensioenen e.d. worden geacht tot het in

komen van binnen de kern te behoren. 

Het eerste punt betrekt ook de deeltijdarbeid en/of de ge

deelde arbeid tussen partners in de overweging. 

b. Sociale bindingen 
- bepaalde gevallen van kleinschalige verzorging (b.v. door 

kinderen van ouders) welke worden nagestreefd in het be
leid ten aanzien van de decentralisatie van de gezondheids

en bejaardenzorg kan gevallen oproepen waar buiten de 

kriteria moet worden getreden; 

- er is een vrij sterke verschuiving aan de gang in wat 

wordt aangeduid als samenwoningsstrukturen. We denken 

naast allerlei vormen van samenwoning vooral ook aan het 

ontstaan van woongemeenschappen. Het formuleren van aan
vullende kriteria zal hiervoor nodig zijn, daar hierbij 
geleidelijk aan ook de 'gewone' woningbouw wordt betrokken. 

c. Woningmarktsituatie 
Een restriktieve maatregel zoals een punten toekenning gaat 
uit van de gedachte 'voor jou een ander'. De situatie op 

de woningmarkt brengt echter mee, dat er in veel gevallen 
sprake kan zijn van een onverhuurbaarheid of onverkoopbaar
heid van woningen. Eigenaars worden dan vaak financieel 
getroffen door een stringente hantering van puntenstelsels. 

Op zijn minst dient hier de ontwikkeling tijdig te worden 
onderkend en waar nodig tegemoetgetreden. 
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3.Stedebouwkondige ~pzetvanp1annen 

Niet uit het oog mag worden ver10ren dat een 'puntenbe1eid' 
een nuancering moet geven op een a1gemeen (ruimte1ijk
vestigings)be1eid. Deverge1ijking dringt zich op met de 
fraaie autoweg die door een woongebied wordt ge1egd, uit
nodigend tot hoge sne1heden, waarop na rea1isering met grote 
borden en soms met kunstmatige obstakels een beperking van 
de rijsne1heid moet worden afgedwongen. 
Be1eidsp1annen dienen gebruikersvriende1ijk te zijn en in 
overeenstemming met de wetten van het organisme van in ons 
geva1 de ontwikke1ing van k1eine kernen. 
Daarom za1 voorafgaand aan iedere rege1ing de stedebouwkundige 
opzet en verkave1ing auide1ijk moeten maken om welke type 
bewoning het gaat. Verreweg de meest effektieve be1eidshande
ling za1 die zijn waarbij situering, kave1grootte, wonin9type 
en bebouwingsafmetingen worden gekoppeld aan het woonpatroon 
van de reeds vee1 bezongen 'eigen mensen'. Uitoodiqende 
bestemmingsp1annen die duide1ijk op andere kategorieen 

mensen zijn gericht zu11en derha1ve bijgesteld moeten worden. 

Afs1uiting 

In dit hoofdstuk zijn vele attentiepunten aan de orde geweest. 
Opzet was het aandragen van overwegingen en bouwstenen voor 
de opstel1ing van het regiona1e kernenplan, zulks op grond 
van zowel bevindingen met als naar aan1eiding van de resul
taten van het verhuisonderzoek. In het vo1gend hoofdstuk 
zullen deze zaken in meer kwantitatieve zin worden vertaald 
in de richting van een beleidsinstrumentarium. 
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5. BESCHOUWINGEN OVER EEN INSTRUMENTARIUM VOOR EEN GEDIF
FERENTIEERD VESTIGINGSBELEID M.B.T. HET WONEN IN DE REGIO. 

Vertaling'van beleidslijnen naar vestigingskriteria en -normen 

De uitwerking van de kriteria die verbonden worden aan de vast
stelling van het vestigings-gerechtigd zijn van een huishouden, 
zal op praktiese gronden gebaseerd moeten worden op een punten
toekenning. Per kriterium wordt de Izwaartel door een aantal 
punten vastgesteld. Al naar de totaalscore zullen er urgenties 
en prioriteiten kunnen worden toegekend. Daar het in ons geval 
vooral gaat om het vaststellen van restrikties bij de toelating 
tot vestiging, is de onderscheiding van urgentieklassen, bekend 
van wachtlijsten voor woningzoekenden, minder van toepassing. 
Het gaat er vooral om een grens te bepalen tussen het ja en nee. 
Zoals meestal ligt het probleem niet bij de 'duidelijke ' geval
len, maar in het tussenliggende gebied van twijfel, daar waar 
b.v. B & W moeten afwegen en beslissen. Het is noch voor de 
betrokken burger noch voor de gemeentelijke instanties bevredigend 
om in dat grensgebied te oordelen en te argumenteren op leen 
puntje verschil I. Het zal hoe dan ook van groot belang zijn om 
deze materie ervaring op te doen. Wij hebben als aanzet daartoe 
een rekenprogramma ontwikkeld, voor computertoepassing, waarmee 
het effekt van verschillende systemen van puntentoekenning 
(zwaarten) kan worden berekend. 
In dit rekenmodel worden afzonderlijk bezien: 

1. de mate van (werkelijke) autochtoniteit, d.w.z. het 
geboren zijn dan wel (zeer) lang woonachtig zijn in de 
desbetreffende kern; 

2. de sociale binding; 
3. de ekonomiese binding, vooral t.a.v. het in de kern 

werkzaam zijn. 
Aan elk van deze elementen kan een nader te bepalen zwaarte 
worden toegekend. Het rekenwerk resulteert dan in een aantal 
punten per huishouden dat zich in een bepaalde kern wil 
vestigen. Deze bewerking ;s toegepast op het respondenten-
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bestand van het Onderzoek Verhuisbewegingen. Bepaald is in 
hoeverre de ondervraagden zich bij hun laatst vermelde ver
huizing terecht in de kern, alwaar zij geenqueteerd werden, 
vestigden. 'Terecht ' onder de nog te noemen puntentoekening. 
In de berekening zijn alle ondervraagde huishoudens betrokken 
die, volgens eigen opgave,in de periode 1974-1980 in het 
gewest een woning betrokken (nieuw of bestaand). 

Als mogelijke uitwerking van de zojuist genoemde drie '(hoofd-) 
elementen van binding aan een kern zijn in overleg met het 
gewest, de volgende 5 kategorieen van puntentoekenning gehanteerd: 

a. geboorteplaats van man of vrouw; 
b. alle voorgaande woonplaatsen van man of vrouw; 
c. hoe lang geleden man of vrouw in de onder b. genoemde 

woonplaatsen hebben gewoond; 
d. de plaats waar man of vrouw werkzaam is; 
e. de leeftijd van man of vrouw. 

V~~r de onder a tim d genoemde kriteria geldt in de keuze tussen 
man en vrouw telkens die welkevoor de puntentelling het meest 
gunstig uitvalt (t.a.v. het vestigingsgerechtigd zijn). Voor 
deze kriteria is de volgende puntenscore gehanteerd: 

aantal toe te 
kennen punten: 

0 
1 
2 
3 

4 

plaatsen 
(krit. a,b,d) 

buiten het gewest 
in gewest 
in aange'r. kern 
in zelfde gemeente 
in ze lfde woonkern 

peri ode 
(krit c; in jaren) 

0 (+ niet van toepassing) 
1 - 4 
5 - 8 
9 - 12 
13 of 1 anger 

Het kriterium e. (leeftijd) wordt pas in tweede instantie 
gebruikt om de realiteit van de puntentoekenning te relateren 
aan de periode sedert wanneer het huishouden in een bepaalde 
kern heeft gewoond. 
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Een (pas gevormd) huishouden van jonge mensen kan nu een
maal moeilijk met een hoog aantal punten op dat kriterium 
scoren. 
In dat geval wordt een korrektie toegepast door aan dat 
huishouden een extra punt per relevant kriterium toe te 
kennen. 
Wij geven hieronder de resultaten van de berekening, waarbij 
aan elk der kriteria a tIm e een gelijke zwaarte (=l)is 
toegekend. Het is uiteraard mogelijk ook hierin differentia
ties aan te brengen.Ook een andere punten toekenning is 
mogelijk. V~~r aanvullend onderzoek hieromtrent is het 
computerprogramma beschikbaar. 

Het resultaat, dat een veel genuanceerder beeld geeft van de 
Imate van stuurbaar ' zijn van de deelnemers aan de 
enquete, is nu betrokken op twee voor het wonen van belang 
zijnde faktoren, t.w.: 

. het desbetreffende huishouden is in een bestaande 
woning dan wel in een nieuwbouwwoning (eerste bewoning) 
gaan wonen (hierin is dus alle nieuwbouw, ook vrije 
sektor, begrepen); 
het huishouden betrok een woning, waarvan de bewoning 
op grond van de financieringswijzen als 'stuurbaar ' 
kan worden aangemerkt. 

Aldus opgesplitst biedt het resultaat het volgende beeld: 

(zie blz. 45) 
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Tabel: Overzicht mate van 'stuurbaar' zlJn van 1928 
geenqueteerden, verspreid over de landelijke kernen 
(betrokken op de huidige woning) Periode 1974-1980 

Totale 
puntenscore: 

o - 5 ptn 

6 - 11 ptn 

12 - 17 ptn 
18 - 23 ptn 
24 - 28 ptn 

Totaal 

Totaal 

479 
854 

439 
97 
59 

1928 

Kategori e 
'nieuwbouw' 
(incl.vrije 
sektor) 

143 
244 

stuurbaar 
o.g.v. financie
ringswijze 

128 
284 

---------------------------------
137 161 
33 38 
19 28 

576 639 

De vraag wat het effekt ;s van een sturing kan nu ook 
bezien worden. Al naar de gehanteerde kriteria en de punten
toekenning kan het nivo van de toelating worden vastgesteld. 
De vele mogelijkheden laten zien welke ruime varianten er 
nog mogelijk zijn om het beleid vast te leggen. 
Legt men b.v. de grens bij 11/12 punten dan blijkt dat er 
resp. 387 (nieuwbouw) en 412 (financ.wijze) van de geenque
teerden onterecht in hun woning zitten (zie •..... lijn). 
We zien ook dat er een puntenklasse is die nadrukkelijk de 
grote aantallen tot zich trekt (6-11 ptn). Een kleine wijziging 
in het 'puntenbeleid' in dit gebied zal dus grote invloed heb
ben op het aantal afwijzingen/toelatingen. 
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Met dit voorbeeld hebben wij vooral laten zien dat er een 
'beleidsmechanisme ' mogelijk is en ook dat een weloverwogen 
instrumentering een sturende invloed kan hebben, ook al moet 
nogmaals worden opgemerkt dat het gaat om een deel van de 
vestigingsaktiviteiten in het gewest. 
Of tot de verdere opzet en uitbouw van zo'n beleidsinstrument 
wordt overgegaan is een zaak van het gewestelijk bestuur. 
Wij beperken ons tot het aangeven van de mogelijkheden. 
Afgezien van de reeds genoemde varianten in puntentoekenning 
en zwaarten van kriteria kan uiteraard ook per deelgebied 
(gemeente/kern) worden gewerkt,mits hiervan het uitgangsbestand 
beschikbaar is. 

Is (38x25)+(10x10)+(3xO) hetzelfde als (Prov.x15)?? 

In het licht van deze overwegingen dienen we thans terug 
te komen op het vraagstuk van de 'inlevering' of 'overheveling' 
zoals deze door de provincie in het Streekplan als voorlopige 
beleidslijn werd vastgesteld. Deze kwam er op neer (zie blz. 
26 e.v.) dat door alle niet-stedelijke kernen (minimaal) 
15% van de toekomstige berekende woningbehoefte zou worden 
ingeleverd ten behoeve van de stedelijke konsentraties. 
Het gewestelijk ontwerp-struktuurplan heeft dit beeld. 
zoals door de provincie ook werd beoogd, nader gespecificeerd, 
en wel in die zin dat de 38 kleine kernen (nivo 5.6) 
25% van hun toekomstige woningbehoefte overhevelen naar 
de stedelijke gebieden (nivo 1 en 2). De middelgrote kernen 
(nivo 4) dragen 10% bij. 

Van provinciale zijde wordt een vraagteken gezet bij het haars 
inziens vrij grote aantal kernen dat het gewest in de nivo's 
4 en 3 heeft ondergebracht. Daar de nadruk bij de provincie 
ligt op het 'uitkomen ' op een overal-percentage van 15%, komt 
haar twijfel dus neer op de vraag of met de 25% van de (vele) 
kleinere kernen de (slechts) 10% van de grotere kernen wel 
wordt gekompenseerd. 
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In het Ontwerp Struktuurplan van het Gewest is dit in de reeds 
genoemde modelopties I en II nagegaan. Nadrukkelijk wordt 
gesteld dat dit indikatieve berekeningen zijn. Wij gaven al 
aandacht aan Model II dat voor ons (landelijke kernen) het 
meest bepalend is; kleinere wijzigingen in b.v. de woning
bezettingsgraad, maar ook in de realisering van woningen, bij 
een slecht bezette markt, kan al flinke verschuivingen te 
zien geven. Naar welke kant dit zal opvallen is echter nauwe
lijks aan te geven. 
Dit alles wijst erop dat het noodzakelijk is om een goed 
gedokumenteerd informatiesysteem op te bouwen (monitoring) 
dat over korte tijdsspannen (0,5 a 1 jaar) het verloop van 
de ontwikkelingen, met inbegrip van gehaalde percentages, 
registreert. 
De resultaten van het voorgaande geven ons voorshands geen 
enkele aanleiding om te veronderstellen dat in de geweste
lijke opstelling het provinciale streven niet zou worden ge
haald. Waar de kans groot is, dat de (zeer) beperkte groei 
van de kleine kernen eerder Igewoonl doorgang zal 
vinden dan de veronderstelde middelmatige groei van de 
grotere kernen, is het niet uitgesloten dat de overal - 15% 
in de komende jaren zal worden overschreden. In ons rekenvoor
beeld hebben we laten zien dat er vele instrumentele touwtjes 
zijn waaraan getrokken kon worden en wij achten dan ook in 
een nauwe koppel ing van toewijzingsbeleid en kontrole (monitoring) 
voldoende waarborgen aanwezig voor tijdige bijstelling. De 
provincie ware voor te stellen deze gang van zaken van nabij 
te volgen en daarbij de opstelling van het Gewest als 
uitgangspunt te nemen. 

Periodieke rapportage; voortgaande afwegi-ng en bijstelling 

In het Streekplan worden uitvoerige aanwijzingen gegeven over 
de uitwerking van het woningverdelingsstelsel. Een provinciaal 
verdeelmodel en een gewestelijk verdeelmodel worden geintro
duceerd (o.a. als bijl.11 in Nota van Aanv. GSP). 
Het is voor ons van belang om hier (nogmaals) te stellen dat 
het voor de provincie uiteindelijk gaat om de goede uitwerking 
van het beleidsprincipe van de ruimtelijke konsentratie. 
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De getallen en percentages zijn indikatief en niet de hoofd
zaak. Recente ervaring in een naburig gewest leren dat een 
spontaan overal-'overschot ' in de landelijke kernen van 25% 
zonder problemen werd bereikt (dwz. 25% van de potentiele 
woningvragers onder 'eigen mensen l maakten geen aanspraak 
op een woning). Het feit dat men hiermee 10% boven het provin
ciale kriterium van 15% heenschoot was echter geen aanleiding 
om in te gaan op de vraag of die 10% weer mocht worden Iterug
verdiend ' door de kernen. 
Het provinciale verdeelmodel slaat rechtstreeks op de kernen 
van het nivo 1, 2 en 3. V~~r de kernen van de nivo's 5, 6 en 7 
wordt een totaal aangegeven dat door het gewest verfijnd dient 
te worden. De provincie gebruikt het zgn. EIB rekenmodel en 
gesuggereerd wordt dit ook voor deverfijning te hanteren; 
in ieder geval is het noodzakelijk hierop goede aansluiting 

te vinden. 
Het karakter van de globaliteit van toetsing door de provin
cie komt tot uitdrukking in de eis dat iedere twee jaar 
gerapporteerd moet worden over de woningbouw "waarbij wordt 
aangegeven in hoeverre de feitelijke realisatie overeenstemt 
met het voorgestane ruimtelijk beleid. Eventuele knelpunten 
zullen daarbij worden gesignaleerd en mogelijke oplossingen 
daarvoor zullen worden aangegeven". De gemeentebesturen 
dienen eveneens tweejaarlijks te rapporteren over het 
gevoerde uitgifte- en toewijzingsbeleid, waarbij het verslag 
van de behandeling van dit rapport in de gemeenteraad dient 
te worden overlegd. 
In de praktijk kan de uitwerking van deze stelregels m.b.t. 
de woningverdeling het karakter krijgen van een jaarverslag 
(van de zijde van het Gewest); ook in dat geval wordt de 
toevoeging van een verslag van behandeling in de gemeente
raden gevraagd. 

Wij menen dat het voor de opbouw en de ontwikkeling van het 
gewestelijk beleid noodzakelijk is om te beschikken over 
(interne) tussentijdse rapportages c.q. opgaven van de stand 
van zaken. Vooral waar nu vrij snel veranderende omstandig
heden zich aftekenen (verloop woningmarkt, verhuisgedrag 
e.d.) is het zaak de Yinger bij de pols te houden. We denken 
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hierbij aan een (eenvoudige) tussenstand om de zes maanden, 
zeker in de eerstkomende jaren. Dit is ook van groot belang 
om de (jaarlijkse) diskussie en argumentatie van de woning
bouwkontingenten voldoende gefundeerd naar voren te kunnen 
brengen. 
In de volgende paragraaf hebben wij hiertoe een voorstel uit
gewerkt voor een eenvoudig te hanteren 'monitoring ' (= bij
houd) systeem. 

Voorstelmonitoring systeem (registratie woningverdeling) 

Voor het adekwaat bijhouden van de woningsverdelingsontwik
keling in en door gewest is een volgsysteem, een zgn. moni
toring-systeem, strikt noodzakelijk. 
Zo'n systeem moet minstens vier dingen regelen, namelijk: 

1. de opbouw en beschrijving van een (basis-) data-bestand 
met alle benodigde gegevens die ten grondslag aan een 
woningverdeling in het gewest liggen; het is van groot 
belang een goed 'nul-bestand ' als vertrekpunt op te 
bouwen; 

2. een organisatie en realisering van het regelmatig bij
houden en aktueel houden van het onder 1 genoemde 
data-bestand. Enerzijds gaat het daarbij om de "up
dating" als zodanig, anderzijds om het (beleids-) 
gericht rapporteren van de ontwikkelingen in het gewest, 
op basis van de vastgelegde data; 

3. een analyse-systeem dat op systematiese en strukturele 
wijze nagaat of gestelde beleidsdoelen (de overhevelings
percentages) in de realiteit inderdaad gehaald worden. 
Waar dit niet het geval is dienen de afwijkingen gere
gistreerd te worden; 

4. een rapportage-gedeelte waardoor enerzijds de gerichte 
beleidsrapportage als onder 2 genoemd afgewerkt wordt 
en anderzijds voor de onder 3 genoemde analyse-resul
taten een (beleids-)rapport ontstaat. 

Deze rapporten bevatten grafieken, tabellen en teksten, in 
zowel uitgebreide vorm als, t.b.v. het beleid, vooral ook in 
korte samengevatte vorm; in feite zijn het een soort kant en 
klare jaarverslagen. 
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Aangezien het bij dit systeem in eerste instantie principieel 
om een ser;e routine-handelingen gaat, ligt een geautomati
seerd systeem voor de hand. Een dergelijk systeem is aan de 
T.H. Eindhoven ontwikkeld door dr.G.G.van der Meulen en des
gewenst beschikbaar. 
In tweede instantie kan aan de computer-uitvoer een op de 
besluitvorming gericht beleidsdokument toegevoegd worden. 

Voorberei di ng 

Ten behoeve van de (computer-)verwerking moeten een aantal 

aktiviteiten geregeld worden: 
1. data-verzameling eerste ronde; 
2. kontinue aanlevering van recente data ter registratie 

zodat op zijn minst jaarlijks een rapportering kan 
plaatsvinden mede om de jaarlijkse aanvragen van 
woningkontingenten tekunnen onderbouwen. Voorts kan 
het tweejaarlijkse verslag dat de provincie eist 
hieruit worden samengesteld. 
Over een en ander moe ten 
a. strikte afspraken met de participerende gemeenten 

gemaakt worden; en 
b. periodiek aan die gemeenten standaard-informatie

lijsten ter invulling. Wij denken voorshands aan 
een rapportage per 6 maanden. Het spreekt vanzelf 
dat ten nauwste dient te worden aangesloten bij/op 
de reeds bij de verschillende gemeente gehanteerde 
registratiemethoden (woningen, verhuizingen); 

3. er zal een toegespitst computer-programma geschreven 
moeten worden dat en gebruikervriendelijk en goed 
bruikbaar is op computer-apparatuur waarover het gewest 
beschikt of zal beschikken. Ter informatie: met een 
redelijke micro-computer kan deze taak na enige in
werkingstijd zonder (noemenswaardige) problemen ver
richt worden. 

Alvorens een programma voor een woningverdelingsmodel samen 
te vatten moeten afspraken worden gemaakt over: 

a. de inhoudelijke model-konseptualisatie welke gekozen 
wordt; deze keuze bepaalt tevens welke gegevens nodig 
zijn; 
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b. kontraktuele en financiele voorwaarden; 
c. wie de gegevens verzamelt en verwerkt; 
d. de apparatuur waarop een en ander verwerkt moet worden; 
e. welke de begrenzingen (minimum-maximum) van het systeem 

moeten zijn; 
f) welke onderdelen op welke wijze gerangschikt moeten 

worden in het volgsysteem woningverdelingsontwikkeling. 
De verdere uitwerking van dit voorstel kan eerst plaatsvinden 
als er een ronde van overleg en informatie heeft plaatsgevonden. 
Dit zal uiteraard in een afzonderlijke opdrachtrelatie tot 
stand moeten komen met degene die het gewest daartoe wil 
uitnodigen. 

Tet afsluiting 

In dit slotdeel van wat begonnen werd als het Verhuisonder
zoek Gewest Noord Limburg is, mede op grond van de bevindingen 
uit dit onderzoek, een overzicht gegeven van overwegingen die 
deel kunnen uitmaken van een gefundeerd beleid op het gebied 
van de woning(bouw)verdeling en volkshuisvesting in het gewest. 
Beoogd werd omhiertoe bouwstenen aan te dragen voor het door 
het gewest uit te werken Regionale Kernenplan (indien nodig). 
Het zal duidelijk zijn dat in die kontekst de aanwijzingen 
en suggesties verder uitgewerkt en geoperationaliseerd moeten 
worden. Aan het begin staat de opbouw van een basisbestand 
bewoningsregistratie. De cijfers uit deelrapport A kunnen 
hiervoor het uitgangspunt vormen. In voorkomende gevallen 
zal, zoals reeds in deelrapport B is betoogd, gewenste 
aanvullende informatie aan het enquetemateriaal ontleend 
kunnen worden. 

EINDHOVEN, DEGEMBER 1984 

BUR/HG/MM+MA. 

PROF.IR.H.M.GOUDAPPEL 
RAPPORTEUR 
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